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Schütz Antal

BOLDOGASSZONY ÉVE

Olyan a történelem, mint a nagy vízesések. Alant aszakadékban
zuhognak és örvényienek a vizek, a megtapasztalható események, fölöt
tük a belőlük kicsapódó párázatban ott lebeg, mint :eg és föld összekötő

hídja, a szívárvány - híd abban a hidrodinamikus értelemben is, hogy az
tg erőit folytOD átvezeti a földre. Emberélet és történelem viszont nem
olyan, mint a vízesés. Hisz az események folyása általában halkan cso
bog, mínt a Cedron patakjáról mondja a próféta, csak néha zúg és sodor;
a fölöttük lebegő szivárványt pedig nem látja meg mindenki, aki oda
írányítja tekintetét, hanem csak a hit szeme. S a hivő előtt kibontakozik
mindenekelőtt az a háromszínű szivárvány, mely fölragyogott Danteuak
másvilági vándorlása végén: a Szentháromság, a hitnek is, az események
nek is örök sarkcsillaga.

A dantei szivárvány más struktúra-törvényeknek hódol, mint a szem
mel látható. Itt a hagyományos hét szín nagyjából egyenlő sávokat vet;
ott az uralkodó három szín körül a többi decrescendó-ban helyezkedik
el, és különbözőségében is egynemüsége által csodálatos harmóniába olvad.
A szentháromságos centrum után közvetlenül következő sáv a terem
tés és másvilág, a kezdet és vég dogmája, ezután következik megint erő

teljesebb színhangsúlyozással, a széles krisztológiai sáv a megváltás,
kegyelem, Egyház és szentségek dogmájával, és a széleken, gyöngéd
pasztellszínekben, egyfelől a teremtésbe (különösen Duns Scotus teoló
giájában), másfelől az Egyház dogmájába olvadó árnyalással a marioló
giai dogma.

Ez a történet folyamán, a hit melengető ölén virágzott ki a dantei
szivárvány kiteljesedéséből. Az ifjú kereszténység teljesen a Krisztusban
megjelent nagy jóhírnek (eu-angelion) szent igézete alatt állott. Lehetet
len volt azonban a krisztológiai lendületes nagy látomásaiban és meg
rendüléseiben, a kalcedoni dogmában ("két természet, valóságos isteni
és valóságos emberi, az egy isteni személy kocsánján") meg nem érezni
és észre nem venni ennek a csodálatos szent forrásnak méltó foglalatát,
ennek az élő és éltető világölelő szentképnek adekvát keretét.

Persze olvasóim velem együtt nagyon is tudatában vannak, meny
nyire dadog a nagy valóság színe előtt minden hasonlat. Forrás-foglalat
nál, képkeretnél itt többet mondana a gyöngy-szikrázat. De éppen a nagy
keresztény titkok színe előtt úgy járunk, mint az ószövetségi bölcs: Ima
ginem sapientiae sequimur, at in verbis defícímus, előttünk tündököl
bíztatóan a Bölcseség képe, de szavunk gyarló. Ez a tudat, hogy mennyire
utána sántít a titokzatos nagy valóságnak még a hivő elme is, maradt
a dogmafejlődés csillaga: irányította, de meg nem állította.

Mikor az efezusi zsinat kimondotta a "theotokosz" (Isten-anya) dog
máját - amiért az efezusi nép fáklyásmenetben ünnepelte a zsinatoló
atyákat -, voltaképen akalcedoni zsinatot elővételezte. Csakugyan, a
teológiailag nem iskolázott elmének is könnyü belátni, hogyha Jézus
Krisztus valósággal Isten és valósággal ember, elválaszthatatlanul, egy
személyben, akkor az ember-Krisztus anyja egyúttal az Isten-Krisztusnak
anyja. Hiszen emberség és istenség Krisztusban szétválaszthatatlan; jól
lehet két külön valóság. Semmiféle vonatkozásban, sem imádásban, sem
anyaságban nem lellet azt mondani: vonuljon félre az emberség. Az nem
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vonulhat félre, és a Krisztusra való minden irányulás végelemzésben a
"Krisztus"-nál, a személynél köt ki; az pedig isteni. Jól vették észre a
hittudósok, hogy Szűz Mária titka a hittitkok rövid összefoglalása, a hit
tudomány komplediuma. Az Isten-anyaság a krisztológiai dogma, más
,fekvésben". Csoda, hogy belőle feslett ki, mint bimbóból a virág, Szűz

Mária minden kiválósága?
Fiú és anya közt mélységes szálak szövődnek, nemcsak érzelmiek,

hanem jóval előbb és gyökérszerűen metafizikaiak. A fiatal Nietzsché
nek, a ragyogó bázeli görög professzornak van egy szellemes értekezése
a görög anyákról. Abból a megállapításból indul ki, hogy kevés törté
neti adat maradt róluk, nem sok híres görög férfi emlegeti kegyelettel
anyját. Gondolatmenete abban csattan ki, hogy nagy férfiak csak nagy
anyáktól eredhetnek. Szabad ezt a karakterológiailag is igazolt tételt a
maguktól értődő szükséges változtatásokkal Szűz Máríára alkalmazni.

Természetfölötti Jézus Krisztus eredete és természetfölötti Szűz Maria
kiválósága. A természetfölötti: a kegyelem és Isten külön kegye azonban
Szent Tamás ísmert elve értelmében "nem rontja le, hanem teljesíti a
természetet (gratia non destruit sed perflcit naturam), az anya-fiúság ter
mészeti viszonyát is.

Ezt a sokszólamú isten-anyai kiválóságot csak meg kell látni es
a hunyorgókkal meg kell láttatni. S a hit és szeretet éleslátóvá teszi hisz
a szeretet még a természet síkján is leleményessé tesz, fölfedez sok min
dent, amit a közömbösség nem vesz észre. Ez a szeretet csordultig el
töltötte a Mária-tisztelő középkort, amikor a fölséges Salve Regína volt
a lovagok és hajósok menetelő dala.

Az égi "Királynő" koronáján bűvös fényben ragyogott három gyé
mánt: Mária szűzessége, szeplőtelen fogantatása, mennyei megdicsőülése.

Ez a sorrend időrend is. Mária szűzességét már a keresztény ókor meg
látta. Nem csoda. A Szentírás beszédje nagyon is világos és határozott.
Minden Szentírás-tisztelő úgy jár itt, mint Luther a híres marburgi vitat
kozásban. Szíve őt is hajlította az Eucharisztia ügyében a racionalista
álláspont felé: az Eucharisztia csak jelkép vagy emlék. De az Úr szavai
előtt kénytelen volt meghajolni: Die Worte sind zu machtig.

Rejtettebb volt Szűz Mária lelki tisztasága, különösen a "szeplőtelen

fogantatás" dogmájának értelmében: Szűz Mária létének első pillanatától
fogva mentes az eredeti bűntől és ennélfogva a bűnös hajlamoktóh nem
mintha ő is, mint minden ember, alá nem lett volna vetve a bűn törvé
nyének. De Duns Scotus zseniális meglátása szerint mielőtt a létbe lépett,
mielőtt érintette volna lábát a föld sara, Isten kegyelmének ölébe hul
lott; Jézus Krisztus megváltó erejének sugarai ezt a "hajnali csillagot"
előbb érték, mint az Ádámból kiinduló "halálsugarak" (praeredemptio).
Látnivaló, hogy a szeplőtelen fogantatás dogmája egészen más, mint akár
Szűz Mária, akár Krisztus szűzí fogantatása.

A harmadik kiválóság, Szűz Mária mennyei megdicsőülése, Sz.űz

Mária különleges szerepe Isten országának, a misztikus Krisztusnak életé
ben, úgyszólván szemünk előtt bontakozik ki a "misztikus értelmű rózsa"
bimbójából. Ennek az ékkőnek két sugárzata van. Az egyik azon a vona
lon helyezkedik el, amelyen tündököl a szeplőtelen fogantatás, a merő

ben lelkin. Itt Szűz Mária egyetemes kegyelem-közvetitésére kell gondolni:
Minden lelki isteni segítség az ő anyai kezén és szívén keresztül jut el
a vergődő emberekhez. A másik a szüzesség, a testi megdicsőülés oldalán
tündököl. Ez a mennybevitel, Nagyboldogasszony ünnepének tárgya: Szűz

Mária elkerüli halála után az enyészet útját, ő itt ís elővételezte, amit
mínden keresztény remél, mikor hitvallását úgy végzi: Hiszem a test föl
támadását és az örökéletet.
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Ne tévesszük szem elől, az egyetemes kegyelemközvetítés és
mennybevétel nem dogma, hanem jámbor nézet, mely a dogmatizálás
útján nem új tanítást állít a katolikumba, hanem ami addig mintegy rej
tett és bujdosó életet él az Egyház hitében, azt előhozza a napfényre és
a gyertyatartóra teszi, hogy minden hivőnek világítson és minden hivő

megfelelő tiszteletben részesítse.
Tisztelni annyi, mint kiválóságot elismerni. Ha Krisztus Egyháza, az

igazság erőssége és oszlopa mintegy monstranciában fölmutatja Szűz

Mária kiválóságait, amikor dogmatizálja, éled rajtuk és igazodik hozzá
juk a keresztény áhítat. S népek és korok vetekedve állnak bele abba
a lélekemelő versenybe, amelyben franciák, olaszok, spanyolok, lengye
lek mellett ott sír a török idők magyarjainak elégiája: "Boldogasszony
anyánk ... ", belezúg a barokk áhítat virága, a "Regnum Marianum föl
séges híte, a mai fölzaklatott idők "Tenger csillaga".

Azt mondtam, ez a Mária-tisztelet igazodik a dogmához. Igen, mert
a szerető tisztelet, lelkesedésében és csimpaszkodásában egyaránt, lendü
letével kísértve van egyre emelni tisztelete tárgyát. Az Egyház dogmái
figyelmeztetnek és irányítanak, hogy a leglelkesebb Mária-tisztelet se
emelje Szűz Máriát a teremtményi határ- fölé - ami éppen az Úr szol
gálójának legégetőbb fájdalma lenne. A természetfölötti vezetés kezesség
arra, hogy az Egyház a keresztény kultusz középpontjának mindenkor
a szentháromságos Isten, és vele együtt Jézus Krisztus imádását teszi
meg. minden másra nézve tartja magát ahhoz, amit egy angol hivő feje
zett ki igen szerencsésen egy honfitársával szemben, míkor ez hangoz
tatta előtte a Szűz Mária és a szentek "imádásáról" szóló útszéli vádat:
Mi Istent imádjuk, de ezt Szűz Mária és a szentek társaságában tesszük,
és úgy gondolom, ez a társaság csak becsületünkre válik.

Igy ragyogtak föl a dantei szivárványban a mariológiai dogmasáv
szelíd, szép színei a tülekedő-vergődő emberiség és a zilált szívek fölött
és mondhatatlanul gyöngéd fényükből irányító világosság és alkotó erő

áradt az egymást nyelő, hullámzó eseményekre és feszengő, szétesett sZÍ
vekre. Mintha valósággá vált volna, amibe ősidők óta az eget vívó és
bensőséges, elmélázó szellemek legmerészebb vágyai sűrűsödtek bele, a
régiek "Boldogok szígete", s méginkább a XIX. századi romantikusok
"kék virága". Ok olthatatlan szomjúsággal kergették a kék virág álmát,
és a nép a valóság. boldogító birtokában énekelte:

0, dicsőült szép kincs, kiben semmi rút nincs,
Kihez nem fér sötétség,
Jessze termő törzsén, Dávid háza keblén
Felkelt boldog fényesség,
Fényes csillagokkal, nappal és a holddal
Vetélkedő dicsőségI

Jöttek azután blazírt lelkek, akikben ilyen "imponderabilé"-k iránt
nincs érzék, és annak a kék virágnak szirmait addig fogdosták össze,
addig "elemezték", míg a vallástörténet és valláspszichológia csinálta mű

virág lett kezükben. Pedig ba értettek volna a hittudományhoz, könnyen
rányitottak volna arra az igazságra, hogy az a finom gyökér, amelyből

kisarjadt ez a titkos értelmű rózsa, a Szentháromság és a krisztológia,
nem adhat mást, mint ami lényege; csont az e centrális dogmák csontjá
ból, vér az ő' vérükből, nem pedig a vallástörténet és valláspszichológia
papirosvirága. De ha nem is gázoltak valami mélyen ahittudományban,
ha legalább lüktetett volna vérükben egy kis életérzék. ha nem lettek
volna merő papirosemberek, akik mindent csak a maguk képére és hason
latosságára tudnak fölfogni, lelkük megmondotta volna nekik, hogy itt
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Isten lelkéből lelkezett élet valósul. A mariológia nem álom, hanem üdvö
zítő valóság, nem egyszerűen pompázó virág, hanem életbe és gyümölcsbe
érő mag.

A hitigazságokat jó nemcsak fölülről nézni, mint a hittudomány szokta,
hanem alulról is, amint erre a pedagógia, pszichológia és a társadalmi fizio
lógia tanít.

Jön majd egy, a szomorú valóságoktól megtépázott. elmélyedő nemze
dék, mely szemébe néz ennek a kérdésnek: Mi lenne az emberből, mí lenne
a társadalomból Szűz Mária nélkül. Akkor majd fölkel az emberiség nagy
tanácsában minden kor és minden nemzedék, minden vergődés és min
den kudarc, és elmondja a megszenvedés ékesszólásával, milyen tragé
diák foglalata ez a név: nő, milyen értékek mennek veszendőbe, ha inga
tagságok és parttalanságok, biztos érzékük és méltóságuk-vesztett nők

hullámzó tengere fölött szeplőtelen és érinthetetlen tisztaságban irányítva
és erősítve, áldva és ítélve, bízva és biztatva meg nem jelenik teljes
valóságban az eszményi nő, ha tisztulatlan és vak szenvedélyekben őrlődő,

züllő családok között nem jár a szeplőtelen Szent Szűz, ha Évát nem ellen
súlyozza Mária. Mi kerekednék az emberiségből, ha általánossá válnék
az az állapot, amelyet egy munkás így jellemzett: Az én kerületemben
az egyetlen tisztességes nő Szűz Mária1 S ha őt is kiszorítanák a kerü
letből ...11

Sorvadásba esik az anyaság is a Szűzanya eszménye nélkül. Nagy
igazság, amivel de Maistre nyugtatja a nők szereptelenségéről panasz
kodó leányát: A nő ölén nő föl az emberiség, az anyák döntik el a törté
nelem sorsát, nem a politikusok vagy hadvezérek. Titkos mélységekben
fakad az élet, kifürkészhetetlen törvények szerint nő és teljesedik ki az
emberiség életfája. f:s ha ki van kezdve a gyökere, ha fertőzött a talaja1
A szeplőtelen anyaság és a szentül termékeny szűziség eszménye nélkül,
Szűz Mária, az istenanya nélkül a züllésbe, enyészetbe hajló természeti
erőknek esik áldozatul. Tennhauser menthetetlenül veszve van Magyar
szent Erzsébet nélkül, a nyakló nélküli természetnek és szenvedélyeinek
kiszolgáltatott férfi a magasabb régiókba mutató és hivó nő nélkül, vég
elemzésben Szűz Mária nélkül. Megérezték ezt a mélyebbre néző világ
fiak is. Goethe nagy emberség-drámájában az élet ezer szirtjén hajótörést
szenvedett, zúzódásaiban vonagló Faust számára a mentést és tisztulást
csak a fölséges "mater gloriosa" megjelenéséből tudja származtatni.

Két jelentős társadalmi mariológiai szempontra irányítottam a tekin
tetet, mérhetetlenül tőbbet lehetne kiemelni. De befejezem. Az Egyház nagy
ünneplései, az augusztus 20-án megnyílt magyar Boldogasszony éve is
módot ád tüzetesebben szemügyre venni ezeket az áldó nagy hitigaz
ságokat, színük előtt végiggondolni legjobb gondolatainkat, elsírni leg
tisztább könnyeinket, érlelni legszentebb elhatározásainkat. Hisz az ünnep
lés maga-megemberelés.
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Sík Sándor

TIZENKÉTCSILLAGÚ KORONA

SZŰZEK KIRÁLYNŐJE

A szűzekért könyörgök hozzád,
Akik a port fehér lábbal tapossák
S úgy' lejtenek az ingovány felett,
Nem ér fel hozzájuk a dögletét.
Ma még nem ér, _.
O, hadd maradjon lábuk hófehér!

Nézd milyen szépek, hajnal-harmatossak,
Orcájuk (ó, szeressed, simogassad!)
Most fejt meleg tej, hűs rózsaszirom,
Fiú, leányka, ifjú, hajadon,
Tíz- és húszévesek, -
Meggyfanyarok, barackhús-édesek.

Rád emlékeztet minden mozdulatjuk,
A dudva, tüske szétsimúl alattuk,
Ahol járnak a gyom világ között,
Sóhajtanak kicserzett bűnösök:
"Szép volna élni, - jajl"
O, legyen értünk ima e sohajl

Terjeszd föléjük köntösöd szegélyét,
Ne vesszen el rossz földünkről a szépség!
Hiszen már a bölcsőben keserű

Nyálát köpi rájuk a Hétfejű,

És gőggel, szabadon
Terpeszkedik az iskolapadon.

A korty ital, a mindennapi étel
Morzsáiban is ott lappang a métely,
A zengő szó, a kattogó betű

Katedráin ő ül, a Hétfejű.

Böfögő bendeje
Szűzek és ifjak húsával tele.

Hogy óvjuk őket a szelíd széltől is,
Mikor ellenség a bizalmas őr is,
S a legellenség ő szegény maga,
A balga szűz, - ó, Szűzek Csillaga,
Segíts, vagy újra jön
A vízözön, jaj, a szennyvíz-özön,

De kit szent ujjaid illet egyszer áldón:
E szép hullákkal balzsamos világon
Szeplőtlen lábbal úgy lebeg tova,
Ha könnyet harmatoz is mosolya,
Mint a májusi szél
Hervadt ibolyák tetemeinél.
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BŰNÖSÖK MENEDÉKE

S hadd imádkozom a nem-szűzekért,

Hadd hozom el a bűnösök, a gyengék,
A Barabbás-üvöltők seregét,
A mosdótálas Pilátusok rendjét.
A farizeusok, a vámosok,
Irástudók és papifejedelmek,
Az inaszakadtak, a poklosok
Utánam mind elibéd seregelnek.

Könyörülj rajtuk, ó, könyörülj rajtunk,
Akik magunkon nem könyörülünk,
Utődött-voltunkmélyéből sóhajtunk
A magasság arcába - s itt ülünk,
És szégyeneljük ezt a sóhajunkat,
S szégyeljük azt is, hogy szégyenkezünk,
És ássuk, egyre ássuk le magunkat
A mélybe. Jaj, kezdj valamit velünk!

O, hiszen halljuk berrenni az órát,
Állnánk is lábra, csak ne kellene
Elmetszeni a bűn köldökzsinórját.
Még mondanánk is bátran ellene,
De cselekedni - cselekedni már nem:
Az imavágy szívünkben fuvoláz,
De az U r a m-tól messze még az Á m e n,
És b á n o m nélkül nincsen M e g b o c s á s s I

Úgy tátogunk az égre, mint a szomjas
Békák egy száraz kútban: Hol az Ujj,
Melytől a mindenség e rossz atomja,
Földünk tekéje mozdulni tanult?
Lenyúzott bőre vonagló húsával
Borzong előtte szívünk meztelenje:
Ha izzó késsel, ha tüzes husánggal,
Csak üssön, vágjon, de az elevenbe.

S ha majd a vér szeplőtelenre ázta
Az ideget, amit felzsongatott,
Kezed szórjon a pihegő barázda
Forró szívébe lüktető magot,
Az indulás piros kegyelme magját:
Küldj langy esőt a hulló mag elébe,
O, nem-szüzek, ó, betegek, ó, balgák,
O, te minden bűnösök menedéke!
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Tempefői

DOLGOZÚI{ ÉS ÉHEZŐK

Hogy senki sem próféta a saját hazájában, azt kétezer éve tudjuk;
de hogy senki sem j ó próféta a saját mesterségében, az csak ilyen
háború utáni időkben derül ki egészen. Mikor még a fegyvereké volt a
szó, közgazdasági körökben állandó volt a félelem és a nyomán járó
tervezgetés: hogyan, mivel lehet majd levezetni azt a többtermelési
v á l s á g o t, ami biztosan bekövetkezik! S elmondták sorjában, hogy mi
lyen okok és előzmények vonják majd maguk után az áruk felhalmozó
dását, az ebből folyó árzuhanást s a krizisek szokásos - immár szoká
sos! - egész menetrendjét. Kiváltképpen, persze a mezőgazdaság és
élelmezés terén.

Nehéz évek után - és előtt

Le o n a r d o d a V i n c i mondotta, vagyis írta furcsa kalligrafiájú
naplójában, hogy a háború: "pazzia bestialissima - a legbaro
m i b b ő r ü It s é g". Hogy ez milyen igaz, azt mi, kortársak, akiknek ímmár
kettő is kijutott belőle, teljes mértékben tudjuk. De nem gondoljuk elég
szer végig, milyen végzetes dolog az, hogy a háború előre és utólag is
pusztít. Évekkel előre sorvasztotta a józan gazdálkodást az államok kö
zöttí autarhiás verseny. Mindenki mindent akart termelni, mindent expor
tálni, semmit sem importálni. A gazdák nagyrésze elszokott az önálló
gondolkodástól, rábízta magát a mindenható államra, amely büntet és
'utalmaz - sajnos, éppen csak. az irányzat volt fordított: azt jutalmazta.
ami helytelen volt ...

S ugyanígy nem tudunk szemet húnyni a háború visszafelé ható
átkainak sem: az egyoldalúan kihasznált talaj, erőutánpótIás nélküli föl
dek, a megsemmisült állatállomány, a hiányos, vagy kiérdemesült gépi- és
szerszámberendezés - mind tényezői és okai annak az éhezésí periódus
nak, amiben évek óta vergődünk s aminek a végét csak fokozott optimista
szemhunyorítással fedezhet jük fel a horizonton, feltéve, hogy a hajó
helyes irányba halad ...1

Pedig ...
Pedig az emberek szeretnének enni, jóllakni, annyival is inkább, mert

fiziológiai létüknek ez az alapja. kedélyüknek ez a fenntartója - a nagy
tam-tamos fasiszta jelszavakkal szerény, de határozott ellentétben! 
munkaképességüknek előfeltétele. S amit szintén nem szabad elfelejteni:
egyre többen és többen szeretnének enni, hiszen tizenöt-húsz millióval
szaporodik az emberiség évente: nem szólva arról, hogy az életformák
változása a civilizáció terjedésével nem csak kvalitatív, hanem kvantí
tatív emelkedést is követel.

A termelés emelkedett, de . . .

Ha a mezőgazdasági termelés helyzetét úgy nézzük, hogy az utolsó
évet - ami egyben az első béke-évnek is nevezhető - egybevetjük a
megelőzővel, akkor kétségtelen javulást látunk. De ha a két háború kö
zöttí periódussal vetjük egybe, akkor kevésbbé kedvező a kép.

l Úgy itt. mint az alábbiakban a világ képét kivánom felralzolni. Speciális magyar
helyzetünk nehézségeit - és elönyelt - nem tárom fel.

519



Európában a termelő terület 1946/47-ben hat százalékkal állott
a megelőző évi felett, A termelésátlagok is magasabbak voltak, úgy, hogy
a termelés eredménye gabonában, cukorrépában, gyümölcs-, főzelék- és
zöldségfélékben h ú s z s z á z a l é k k a l emelkedett. Ugyanekkor azonban
a húsellátás csak ö t s z á z a l é k k a l javult, noha a növénytermelési
eredmény jelentős része takarmányozásra ment. A kedvező befolyású
tényezők közismertek: nagy területek szabadultak fel, ahol az előző

évben még csaták folytak (ne feledjük, hogy a tulajdonképpeni háború
1945 május közepén ért véget!), a közlekedés javult, a munkaerő egy része
ismét békés foglalkozásba állt: ugyanekkor kedvezőtlen tényezőkként kell
elkönyvelni, hogy mütrágya, növényvédőszer, szerszám, gép vajmi kevés
volt, s ha igen, akkor is alig megfizethető; az állatállomány szintjének
helyreállításának szempontjából pedig súlyos gond, hogy a tengeren
túli takarmánybehozataira sem pénz, sem hajótér nincsen.

A szovjetúnió államai közül azok, amelyek a barbár német hadvselés
következményeit viselték, megkezdték helyreállító, fellendülő munká
jukat; az itt adódó kiesést az Uraion túli területek hatalmas energiával
megszervezett termelése nemcsak pótolta, hanem felül is múlta.

Azok az országok, amelyek közvetlenül nem vettek részt a háború
ban, természetesen magasabb fokra emelkedhettek. A déli félgömb gabona
termelői és az északamerikai kontinens országai rekordra dolgoztak az
elmúlt évben, s csak ennek köszönhető, hogy Európa nyomorsujtotta álla
mainak lakossága nem halt éhen. 1946/47-ben Canada és az U. S. A.
együtt 21 millió tonna gabonát hoztak át Európába és a Távol-Keletre, ami
szemben a békeévek átlagos 5 milliójával, magában eleget mond. A hús
félék exportja lényegesen alacsonyabb fokban, de szintén javulást mutat.

Százkalóriás javulás

A termelés nem öncél: legkevésbbé sem az, ha élelmicikkekről van
szó. Igy hát a termelés adatai egymagukban elégtelenek, ha képet akarunk
alkotni arról, hová jutottunk el és hová megyünk.

Európában az átlgos kalóriafogyasztás 2300 volt 1946/47-ben, szem
ben az 1945/46-os 2200 kalóriával. Ez eléggé megmutatja, milyen lassú és
keserves úton haladunk. Persze, az egyes országok között nagy a különb
ség. Sőt, azt is hozzá kell tenni, hogy a megoszlás aránytalan. A kétezer
háromszázas átlaggal szemben áll a békeévek kétezernyolcszázas átlaga 
az egész kontinensre. Viszont: békébell Európa fele, amelyik most 1950-et
kap, 2700 kalóriát fogyasztott, tehát sokkal közelebb volt az egyébként
is magas átlaghoz. További 13% élt az utolsó évben 2450 kalórián és 370/!)
2750 kaIórián. De nemcsak kalóriával él az ember és bizony a fehérje,
meg a zsiradékellátás mélyen alatta maradt még annak a javulásnak is,
amit itt feltüntettünk. Tehát azzal kell zárnunk a kalóriaadatok terén
végzett kutatásunkat, hogy Európa fele alatta élt annak a szintnek, amit
a tudósok minimumnak tekintettek. A következmények nem is maradtak
el: fejlődésükben megakadt gyermekek, munkateljesítményben gyenge
felnőttek, hogy csak a biológiánál maradjunk. A társadalmiak és poli
tikaiak sokkal súlyosabbak ...

Még lesujtóbb a Távol-Kelet képe. A fogyasztás szintje 1700 és 2100
kalória között mozgott. Nem vigasz, csak magyarázat, hogy ez a sűrűn

népesedett földterület a legmélyebb békében is az éhínségek és tömeg
betegségek fészke volt. (1946-ban Kínában tizenöt millió ember betegedett
meg, vagy halt meg az éhség következtében fellépő tífuszban és vérhas
ban.) A táplálkozási színvonalra jellemző, hogy míg a békeévekben az
ottani exportállamok 5'7 millió tonna rizst adtak el, az utolsó évben csak
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1·2 milliót. Hozzá kell számítani. hogy a fogyasztott kalóriamennyiségnek
a rizs 150/o-át adja.

Minden efféle összeállításnál figyelembe kell venni, hogy a statisz
tika nyers vagy adjusztált számai merevek. Például nem tudnak tekin
tettel lenni arra, hogy egyazon országon belül a társadalmi tagozódás
következtében milyen eltolódások vannak; ez legjobban megmutatkozik.
ha a második világháborúban aránylag igen kedvező anyagi helyzetbe
került latinamerikai államok fogyasztását vizsgáljuk. A háború előtti 2400
kalóriás szint felemelkedett 2600-ra; ami még a laikusnak is elárulja,
hogy mekkora különbségeknek kell lenniük a nagyvárosokban élő jól
kereső rétegek és a kukoricakásán élő benszülöttek között,

Csak a teljesség kedvéért álljon itt néhány tengerentúli adat is: az
U. S. A. átlagos napi kalóriafogyasztása 1946/41-btn 3400 volt, (háború
előtt: 3250). (Canadáé 3300 (3000). Ausztráliáé 3000 (3100). A cukrot kivéve.
minden egyéb élelmezési ágban ehhez hasonló arányú emelkedés állott
be. A Brit Birodalomhoz tartozó országokban az élelmiszeradagolás egész
ben vagy részben fennmaradván, a csökkenés - vagy az emelkedés mér
sékelt volta - mesterséges tényezőkre vezethető vissza.

Mit lehet tenni?

Bármilyen nagyjában soroljuk is fel a termelés és fogyasztás adatait,
egy valami világosan áll előttünk: hogy az emberek élelmezése, az ezt
szolgáló termelői munka nem halad előre olyan mértékben, ahogyan
kellene. Mert ne feledjük el, hogy az éhes ember m i n d e n társadalmi
rendnek egyformán ellensége - vagy könnyű azzá tenni -, tehát nincsen
állam a világon. amelynek ne lenne érdeke ebben a vonatkozásban javu
lást teremteni.

A jótékonykodás, a szeretetcsomag-megoldások kora lejárt. Világ-
, szerte lerongyolódott parasztok állanak s nézik az eget: mi, vagy ki segít
rajtuk? Ugyanekkor ugyancsak világszerte gondterhelt háziasszonyok
szaladgálnak üres szatyorral a piacokon: mit vegyenek, hogyan fizes
senek? S ismét világszerte félig romban álló házak. alig helyreállitott
vasutak, megreparálásra váró. elakadt gépek várják az erős munkás
kezeket, melyek meglóditják a kerekeket. Bizony circulus vitiosusnak
látszik ez a láncolat: csak munka vihetné előre a világot, de a munkához
ennivaló kell, amit ismét munka állítana elő ...

Azoknak, akik ismerik a helyzetet, nincsen illúziójuk: az 1947;48.
év termése nem lesz megoldás. Odáig pedi1- eltekintve, hogy az ezévi
termés rossz - Európa, Észak-Afrika és zsia együtt mínímum 34-38
millió tonna gabonát vár. Aminek fedezésére 30-34 millió áll rendel
kezésre', Még ha feltesszük is, hogy egyéb termények, mint tengeri.
burgonya, növényi- és állati zsiradékok. esetleg nagyobb bekapcsolódása
segítene a helyzeten - a probléma magva nem került közelebb a meg
oldáshoz.

Elsősorban azért nem, mert vajmi nehéz a fenti terményekből pluszt
várni. Másodszor, mert az egyik oldalon jelentkező "kérek'" szóra nem
érkezik a másik oldalról magától értetődően a "tessék'" A jótékonyság,
az UNRRA-éra megszünt: de nem is lehet elvárni, hogy bármily jószívű

és nagylelkü emberek éljenek szerencsésebb országokban, azok évek
során keresztül állandóan segítsenek egész népeket, már azért sem, mert
az ilyen nyomorgókról, akik nem tudnak talpra állani, a végén igen le-

1 Az ez év júliusában Párizsban tartott búzakonferencia 50 míllló tonnára becsülte a
hiányt.
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sajnáló véleményük alakulna ki, amit legkevésbbé az illetők maguk
ambicionálnának. Marad tehát az, hogy a termelésre jobban felkészült
területek: elsősorban az U. S. A .. Latinamerika és részben a feltáratlan
Afrika termeljenek és adjanak el nagymennyiségű árut Európának és
a többi ínséges területnek.

Pénzért? Persze, hogy pénzért! Hát van pénz? Persze, hogy nincs I
Hát akkor? ..

A világ mezőgazdasági és élelmezési reformtörekvései e percben
pontosan ennél a "h á t a k k o r" -nál tartanak. Nem szólva arról, hogy a
harmincas évek búzával-tüzelő, kávét-tengerbe-öntő emlékein nevelődött

farmer-generáció semmitől nem fél jobban, mint az eladhatatlan, túltermelt
készletektől, a fizetőeszközökkel való kiegyenlités egyelőre áthághatatlan
nehézségei, az inflációs, vagy abból nagykínnal kivergődő államok szigorú
rendszabályai a szállítások kiegyenlitését majdnem megoldhatatlanná te
szik. Áruval fizetni pedig, ott, ahol az ellenáru előállításához elsősorban

szükséges alap: a munkaképes ember termelőereje hiányzik - újabb
bökkenőt jelent.

Igen súlyos periódus előtt állunk: 1941 júliusától számított tizenkét
hónap, ami alatt ki kell jönni abból a gyérmennyiségű termésből. amit
betakarítottak. S előkészülni rá, hogy a következő termés jobb legyen.
Elsősorban az élelmezéskorlátozások fenntartásával, sőt esetleg szigori
tásával - ami nem népszerű feladat, de elkerülhetetlen -, amint Anglia
példája is mutatja. S ez nemcsak az importállamokra szól: ha a világot
egyensúlyba akarják hozni, úgy a többlettel rendelkező államoknak is
rá kell fanyalodniuk, hogy racionalizálják saját ellátásukat. Az allokációs
rendszert, bármily nehézkes is, fenn kell tartani.'

De ez mind nem elég.
Az 1948. évi termést kell fokozni. Amire elég késő van, de nem

reménytelenül késő.

A termőterületek maximumra való kiterjesztése, jó megművelése

az első feladat, amit az érdekelt - elsősorban európai - országok kor
mányainak kézbe kell venniük. A gépi megművelés akadálya, hogy nincs
kellő számú traktor. 100.000 darabot tudnak tengerentúlról exportálni.:
még ha fel is tesszük, hogy a szállítás és fizetés kérdése rendben lenne 
dehogy van -, számszerűleg kevés. Karácsony előtt Európában kell
lennie legalább a felének, a többinek február-márciusig.

Aztán a műtrágya. A világszükséglet erre az évre 3'8 millió tonna
lenne, a szállítható mennyiség 2'9 millió. Ha Európában elég szén terme
lődne, akkor jónéhány gyárral több ontaná a nitrogén-műtrágyát. Igy
azonban ...

Nincs elég és megfelelő minőségű vetőmag Ezt még nehezebb messzi
földről ellátni, mert a talaj, éghajlatbeli különbségek sokat jelentenek.

Ugyancsak gondoskodni kell a növényvédelmi szerekről. Itt is nagy
a kereslet, annyival is inkább, mert a tengerentúli államok a háború alatt
mérföldes léptekkel haladtak előre új faj ták kitermelésében.

Ennyit írván és beszélvén a testi táplálék kérdéséről, önkénytelenül
felhangzik belülről a szó: "Nem csak kenyérrel él az ember!. .,"
Csakugyan, vajjon helyes-e, ha a szellemi ember ilyen mélyen belemerül
a materiális kérdésekbe - makacsul küzdve, hogy emberi értelemmel és
emberi erővel teremtsen megoldást ott, ahol - egész tárgyilagos szemlé
lettel, mint az éppen a fentiekből kitűnik - kevésnek látszik minden
földi erőfeszités?

, Alokációnak hivják az egyes élelmicikkek központi elosztását az arra Igényt emelő
erszágok között,
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"Nem csak kenyérrel ..... : de kenyérrel isI I:s a mindennapi
kenyér bizony megérdemli, hogy megszerzéséért, kiküzdéséért töprengjünk
és dolgozzunk. Nemcsak a gyermekek arcára kell gondolni, akik, ha meg
kapják a nekik járó tejet, kenyeret, kigömbölyödnek és kacagnak, mig
anélkül időelőtti fonnyadásba, sorvadásba, vagy éppen koporsóba esnek:
nemcsak a nekilendülő izmos munkáskarok ritmusa, vagy a munkátlan
ságtól elcsüggedt, elkeseredett öklök rázásának a félelme kell hogy ve
zessen. Van egy magasabb szempont. Éppen az élelmezés és mezőgazdaság
vizsgálata mutatja meg, hogy az emberiség ebből a rettenetes kataklizmá
ból, amibe jutott, nem tud egy lépést sem haladni, ha nem vezeti az egy
más iránti megértés szelleme. Nem teremhet egy grammal több búza,
nem legelhet egy jerkebáránnyal több a mezőkön, ha nem egy e g é s z
v i l á g fog össze érte! Az éhség nagy kerítő, de nagy tanítómester is:
talán rávezeti a csüggedés partjain kóválygó embereket arra az igaz
ságra, hogy testvérek vagyunk, akik egymás e II e n csak vétkezhetünk,
de egymással, egymásért jót is tehetünk I Aminél semmire sincs na
gyobb szükség ...

ÓDA A FÁKHÜZ

Fák, ti bús testvéreim,
Leláncolt óriások,
Ti, kiknek szolgált bére kín,
Bilincse ősi átok,
Álltok, mogorva árbocok
Szélcsendben és viharban.
Tantaluszvággyal háborog
Szívetek vérig martan,
S fenn őrlő ívben tántorog
Nap és éj szakadatlan.

De egyszerre jár bennetek
Nap s éj forgása vissza.
A fényt s árnyat rablényetek
Kettős gyökérrel issza.
Gyökértek földalatti lomb
S lombotok égi mélybe
Nyúló gyökér. Fölötte domb
A kék menny rezge fénye.
Egyszerre két harcverte hont
Szánt nektek sanda kénye.

I:s bennetek színt hogy cserél
Nap fénye s éjjel árnya?
Szívetek izzó délben él,
Ha éjfél hull a tájra?
S ha szurkot szürő éjtszaka
Fenn fényjelek nem égnek,
S oly fekete az éj maga,
Hogy megmoccanni féltek,
Lábatok alatt csillaga
Van-e örök éjnek?
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Vastag gyökér vashorgonya
Köt röghöz mint halottat.
Kemény rabsorsotok soha
Nem léphet egy tapodtat.
Lombotok didergön vacog,
Ha szél korbácsa ver szét.
es tűrve viharkamaszok
Orcátlan, bamba merszét,
Tartjátok, zilált Atlaszok,
Egy végzet néma terhét.

es élet még rabszolga lélek
Bús hite, az örök remény?
Az lángol míllíó levéltek
Szomjú szinű zöld seregén?
Rabszolgaszivekben fogant bízó
Hitté először a kereszt
es adott tikkadt ínyek izzó
Kínjára írt mint hűs gerezd.
Ti zöld zászlók, megérti kínzó
Városán át reménytek ezt?

Súgó, morajló lombzúgástok
Esdeklön kűld-e fel imát
Az égbe, mely esöhullások
edes vizével inni ád?
Meleggel áraszt, fénybe fürdet,
S fuvalma késfogú fagyot,
Mit zord zimankó rátok ültet,
Csontig csikarni nem hagyott
es kékje új bizalmat sürget,
Ha minden remény elhagyott?

Ha tél tör rátok, gallyatokra
Meleg fehér bundát takar.
Szélostortól nyögtök jajongva?
Feledni álmot küld hamar.
Mert más nem irgalmas hozzátok.
Álommal csak ö andalít.
De majd ha megzajdul az árok,
S madárdalt hangol a csalit,
Megfújja hívó harsonátok:
Tavasz hajnalharangjait.

Mozdulatlan rabkényszerböl
Ágatok kinek integet?
Búcsút bólint vagy bízón néz föl
S könyörgőn hívja az eget?
A vágy mozdul e lendületben,
Hogy ég gyűrüitek húsa,
Szállnátok és vív rendületlen
A lombtok dúló vad tusa?
Vagy nincs más e bús hevűletben

Csak lemondás tört gesztusa?



Szállnátok. S ím bősz vihar támad
S kitép mély gyökeretek.
S örök vakságuk könnybe lábad:
Fenn nap gyúl s fénytelt fellegek.
Kifordul a szabad szelekbe
A dús gyökérzet s rajzana,
S a földet söpri mélybe vetve
Lombotok kusza hajzata,
Míg fönn szél száguld s szédelegve
Bőg a vész baljós jajdala.

Szegény rab elszakadtál végre.
Az örök köldök lánca már
Nem béklyóz. Messze elfolyt vére
Ott, hol sebet mély gödre tár.
Tátong a seb, vak vérereknek
Száz tépett szálától kuszált.
De mily színe van véreteknek?
Ki látja a bomlott uszályt,
Mely omlón hallja vén szeleknek
Részeg szabadsághimnuszát?

Szabad fák, ki tanít meg járni?
Szállnotok szárnyat ki nevel?
A béklyót széttörhette bármi,
A nagy súly földhöz köt, lever.
Szabadság szólít, hív a távol.
Szíveteken vad dobbanás
Zúg át a szabadság dalától,
S nincs röptötök, szent rohanás.
Tél csap le rátok s fagya gátol,
Vagy lassú, néma rothadás.

Orök rabok, vak Sors cselédi
Sosem lehettek szabadok?
Nem tudtok csak vágyban elégni.
Olnek az ölelő karok.
Csak jajt várhattok. pusztulást, vért
A szabadság szűz térein ,
De meghaltok a szabadságért,
És gyáván nem nyom térdre kín,
Hősök, kikre Sors nagy bírást mért,
Fák. vértanuk, testvéreim.

Kállay Miklós
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INFLÁCIÓ Irta Birkás Endre

- Képzeld, azt beszélik, hogy könyvkereskedősegéd volt Kolozs
várott - jegyezte meg váratlanul Rudnóy Géza, ahogy álltunk a Széll
Kálmán-téren és vártuk a villamost. Keményvonású arcán gúnyos mosoly
feszült s rámszegezte állatszelidítő tekintetét, lesve szavai hatását. 
Gondoltad volna rólal Fene se ismeri ki magát ebben a világban.

Nem tudtam követni gondolatait, fogalmam se volt, kiről beszél.
Előbb még balatoni villája miatt kesergett: hogy még az ablaktáblákat
is elhordták, most meg kezdik bontani a cseréptetőt.

- Jenőről van szó - segített s bosszús fintor suhant át merev
arcán. Nem tudom, mí okozta, az emlékezés vagy afeletti bosszúsága,
hogy agyam ilyen lassan működik. Tehát még mindig foglalkoztatja
Murányi Jenő. S úgy látszik, neki még mindig csak Jenő. Úgy beszél
róla, mínt egy züllött unokaöccsről. aki bemocskolta nevét, mert kiderült
róla, hogy vendégségben ezüstkanalakat lopott. Haragszik rá, de mégse
tagadhatja meg s nevetségesen hangzanék, ha most egyik napról a má
sikra vezetéknevén emlegetné. Elnéztem a hatvan felé járó ősz férfit.
Remekül összeszedte magát az elmúlt hónapokban. Visszaszerzett kis
pocakját ismét a régi gőgös nemtörődömséggel és méltósággal viseli s
bajuszát is festi megint.

- Nézd, nem azért mondom, ne érts félre ... Tudod, nem vagyok
társadalmi előítéletek rabja - mondta később hangosan a villamosban,
hogy mások is hallják. Nem válaszoltam, eszembe jutott, hányan ismétel
getík ezt ma Magyarországon. Ugyanígy, mint Rudnóy Géza, könnyedén,
szemrebbenés nélkül, majdnem önérzetesen.

Az új hídnál leszálltunk.
- Állítólag nemsokára lesz autobuszunk... Szombat délután gyere

át hozzánk... Régen láttunk már. Lesz nálunk néhány ember.
Megígértem neki, hogy meglátogatom őket, azután elváltunk ...

• • •
Rudnóyék a Pasaréten laktak egy nagy családi villában, nem messze

a mi házunktól. Több, mint húsz esztendeje ismertem őket, egyszer régen
azt is kisütöttük, hogy távoli rokonok vagyunk. Két gyerekük volt, a
velem egyidős Kálmán és a huszonhatéves Maca. Ostrom alatt két kisebb
belövést kaptak, komolyabb kárt nem szenvedett a villa.

A budapesti harcok lezajlása után Maca vette kezébe a család sorsá
nak irányítását. Az ijesztően lefogyott, bánatos képű szőke leány volt
az első a környéken, aki átjutott Pestre, ahonnan élelmiszerekkel meg
rakott hátizsákkal és zsebében pártigazolvánnyal jött haza. Mialatt apja
és Kálmán borús arccal, sopánkodva rótták fel és alá naphosszat a lakást.
anyja pedig ideges fejgörcsével egyik karosszékből a másikba vánszor
gott, Maca főzött nekik, rendbe szedte a lakást, tüzelőt szerzett, oroszok
kal tárgyalt és kalandos vidéki batyuzó utakra indult.

Az volt a legkülönösebb a dologban, hogy mindezt Macától vártuk
legkevésbé. A Pasaréten híre volt, milyen iszonyúan fél a bombázások
tól, milyen pokolian szenved a pincében. Az ostrom alatt is gyakran jár
tam náluk, Pincéjükben víg élet folyt. Rudnóyné reggeltől-estig főzte a •
feketekávét, gramofón szólt, szesz is akadt, sokan odajártak a környék
ből s néha regelig kártyáztunk és ittunk náluk. Maca undorral vett tudo
mást hetyke vidámságunkról. Rosszkedvűen elbújt egy homályos sarokba
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és egész nap szomorúan nyöszörgött, mint egy beteg macska. Haja el
vesztette selymes fényét, arca megnyúlt, megcsunyult.

- Idegroncs, nem bírja - mondogatták az emberek. - Nem való
ez ennek az elkényeztetett fruskának. Az kellene neki, hogy most is
ágyába hozzák a reggelijét - tették hozzá néhányan rosszmájúan, ellen
ségesen.

Maca átváltozása mindenkit meglepett. Zavarban voltunk, nem értet
tük, mí történt vele s engedelmesen hagytuk, hogy becsapjon gyanús
üzleteivel. dollárt és aranyat szedjen el tőlünk krumpli és zsír fejében.
Mert Maca nemcsak főzött, mosott és takarított, hanem vadul, szenvedé
lyesen feketézett is. Házuk előtt sötétedés után gépkocsik álltak meg,
amikből lisztet és cukrot hordtak Rudnóyék éléskamrájába.

De nem tartott sokáig Maca önfeláldozó felbuzdulása. Körülbelül
félév mulva újabb meglepetéssel szolgált. Ekkor már elintézte apja igazo
lási ügyét a minisztériumban s bátyjának, aki mérnök volt, de a gyár,
ahol dolgozott, a háborúban elpusztult s így munka nélkül maradt, áliást
szerzett. A két férfinak megint volt elfoglaltsága, kerestek. Persze keve
set, lOSSZ inflációs pénzt, ami dohányra is alig volt elég.

Emlékszem, egy meleg szeptemberi este történt. Vacsora után át
mentem Rudnóyékhoz. A terraszon ültünk s Macát vártuk. Mindhárman
idegesek és türelmetlenek voltak, nyugtalanul kémlelték az utat, mikor
tünik fel a leány. Rámragadt idegességük, én is aggódtam már, valami
baja történt Macának. A város felől bágyadt szél fújt. Hullaszagot hozott.

- Tekintettel lehetne ránk - szólalt meg Rudnóyné és könny
zacskós, vizslaszerü szemével szemrehányóan nézett férjére. - Maca
önállósága kezd idegesíteni.

Sértődött, bosszús vonás jelent meg elszáradt, sovány arcán, jelleg
zetes mozdulatával felszegte fejét s fonnyadt, eres kezével végigsimított
színtelen szőke haján. Rajta látszott meg legkevésbé az ostrom. Ugyan
olyan volt, mint azelőtt: előkelő, gyomorbajos öregasszony. Pedig idén
mult csak ötvenéves. Rudnóy Géza idegesen bajuszát ráncigálta, Kálmán
bambán maga elé meredt s cipője orrára szegezte lekintetét.

Féltizenegy felé a fordulóban feltűnt egy világoskékre festett hatal
mas személygépkocsi. Hangtalanul, osonva jött s a villa előtt halk nyi
korgással megállt. A következő pillanatban Maca ugrott ki a kocsiból.
A férfi a kormányülésnél kezet csókolt a lánynak, majd nesztelenül neki
eresztette a kocsit a lejtőnek.

- Buick - jegyezte meg Kálmán szakszerűen.

Rudnóy és a felesége egymásra néztek, vonásaik megenyhültek.
- Szervusztok - kiáltotta felénk Maca, ahogy jött fel a villa kertjé-

ben és meglátott minket a terraszon. Kis idő mulva megjelent. Fodrász
nál volt. Vajszínű haja lágyan omlott vállára s körmein friss, vörös lakk
ragyogott. .

- Már vacsoráztam a városban - vetette oda. - Bejárónőt vettem
fel. S holnap eljön egy kőműves, hogy megnézze a két belővést. Azt
hiszem, három kiló zsírért megcsinálja.

- Cipőt vettél1 - kérdezte az anyja fájdalmas hangon.
- Igen - felelte a leány s szomorú kis arcával ártatlan csodál-

kozással nézett anyjára. - Olcsó volt. Hét dollárba került. Varrott talpú...
Ámultan néztük, ahogy könnyű macskalépteivel ide-oda lépegetett

a terraszon. Vékonyszálú s a fodrász mesterkedései ellenére is kócos haja
úgy lebegett utána, mint egy fátyol; nyugtalan, elmosódott vonalú arcán
különös árnyak suhantak át. Volt lényében, légies libegésében valami
valószerűtlen, mindnyájan éreztük nincs még köztünk egészen, gondo-
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latai máshol járnak. Aztán egyszerre, mintha hirtelen magára eszmélt
volna, nagyot huppanva beledobta magát egy karosszékbe.

- Gyujtsatok rál - Táskájából előszedett három csomag Chester
field cigarettát és az asztalra dobta őket.

Unnepélyes pillanat volt. Néhány másodpercig csendben ültünk.
A kertekben őszi bogarak muzsikáltak s a János-hegy mögött felbukkant
a sápadt hold. Rudnóy Géza nyúlt elsőnek a cigaretta után. Idegesen
feltépte a celofán burkolót, rágyujtott, majd odanyujtotta feleségének a
csomagot. Rudnóyné is kivett méltóságteljes mozdulattal egy cigarettát,
aztán Kálmán és én gyujtottam rá. Megelégedetten füstöltünk, hónapok
óta nem volt éi. szánkban tisztességes cigaretta.

Maca halk, trillázó nevetése törte meg az áhítatos csendet. Nem
tudom, rajtunk nevetett-e, vagy valami máson, ami hirtelen eszébe jutott.
Kényelmetlenül éreztük magunkat, Rudnóy Géza arca megkeményedett
s felesége ingerülten eloltotta a cigarettáját.

- Mitől van olyan jókedved? - kérdezte az asszony bosszúsan.
- Semmi - felelt a leány zavartan és felállt. - Lefekszem. Szer-

vusztok. - Az ajtónál megállt és felénk fordult. - Elfelejtettem szólni,
állásom van. Egy kis magáncégnél. Export-import; ez a legjobb mostaná
ban. Titkárnő leszek - világositotta fel szüleit szárazon, távirati mederban.

- Komoly, tisztességes vállalat? - kérdezte az apja szigorú hangon.
- Persze - nevetett fel Maca és otthagyott minket.
Körülbelül egy hónap mulva egy vacsorán megismerkedtem Maca

főnökével. Mikor Rudnóy meghívott, közölte velem, hogy már járt nállik
Murányi Jenő, de szeretnék, ha én ís megismerkednék vele.

- Kitűnő koponya, remek ember - jegyezte meg önérzetesen. 
Tudod, én mondtam Macának, hogy hívja meg hozzánk. Gondoltam, akár
milyen ember, nem árt, ha megismeri titkárnője családját, a mí világun
kat, egy úri magyar otthont.

Bólíntottam. Rudnóy Géza nem sokat változott. Valószínűleg azt
hiszi, nagy hatással van vendégére apjától örökölt csibukgyüjteménye, a
kézimunkákkal, népi szőttesekkel és egyéb csecsebecsékkel csúfolt vidé
kies hangulatú lakásuk s feleségének leereszkedően előkelő modora.

Mikor megérkeztem, Murányi Jenőt már ott találtam náluk. Vörö
ses arcbőrű, hirtelenszőke fiatalember volt. Nem lehetett több harminc
évesnél. Csontos, soványarcából hegyes orr és áll meredt ki s vékony,
nőies csuklóján aranylánc fityegett. Kezet ráztunk.

- Tehát a világgazdasági tényezőket nem lehet figyelmen kivül
hagyni - magyarázta fölényesen, folytatva a félbeszakadt beszélgetést.

Körülnéztem. Maca nem volt a szobában. Rudnóyné elbűvölten,

rajongó figyelemmel hallgatta a férfi szavait. Férje időnkint rámnézett,
bajusza körül büszke mosoly bujkált. Mit szólsz hozzá, milyen nagyszerű

ember' - ezt mondta mosolya.
Finom vacsorát kaptunk, szobalány szolgált fel. Ha Murányi megdicsért

egy ételt, Rudnóyné zavarba jött s könnyű pír futott végig soványarcán.
A tésztáig Murányi tartotta szóval a társaságot, akkor Rudnóy Géza el
kezdte ostrom alatti élményeiket mesélni s körülbelül másfélóráig más
nem jutott szóhoz.

Maca majdnem egész este hallgatott. úgy ült a vacsoránál, mintha
nem is tartozna hozzánk s utána, mikor átmentünk- a másik szobába, egy
pillanatra se maradt nyugton,. ide-oda járt a lakásban, légiesen könnyű

lépteivel, holdkóros kifejezésű arccal suhanva, mint egy kísértet.
Időnként találkozott tekintete Murányiéval. Nem a szerelmesek sze

mezgetése volt ez, hanem inkább a cinkosok baráti pillantásváltása.
Mintha titokban mulatnának rajtunk s Maca intene a férfinak, vigyázz,
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apám mindjárt belekezd tíz év előtti olaszországi nyaralásuk történetébe,
Kálmán pedig ki fogja jelenteni, hogy Roosevelt volt a világ legnagyobb
államférfia, mire anyám leinti, hogy hagyjátok már azt az örökös poli
tizálást. Rólam pedig talán elárulta, hogy bár egymásután szívom az
amerikai cigarettákat, az este folyamán egy alkalommal bizonyára meg
jegyzem majd, hogy mégis a békebeli Szimfónia volt a legjobb cigar~tta.

Majdnem éjfélig maradtunk. Mikor elmentünk, hiába mondtam Murá
nyinak, hogy csak pár házzal lakom arrébb, ragaszkodott hozzá, hogy üljek
a gépkocsijába, hazavisz.

Mielőtt beindította a. motort, meglepetésemre elővett hátsó nadrág
zsebéből egy revolvert s a kapcsolótábla melletti kis rekeszbe helyezte.

- Jobb, ha kéznél van - mondta mosolyogva és rámkacsintott.
De mikor látta zavart meglepődésemet, sietve hozzátette. - Persze nem
ígazi fegyver, csak ijesztgetésre való.

. Hazudott. Voltam katona, láttam, hogy az ott a rekeszben nem
riasztópisztoly, hanem honvédségi fegyver. úgy éreztem, csak azért akart
mindenáron hazavinni autóján, hogy megmutathassa revolverét.

- Ettől kezdve majdnem minden este ott állt a gépkocsija Rudnóyék
háza előtt. Lassankint a szomszéd villák lakói is megismerkedtek vele.
Rudnóyék villája volt a környékbeliek találkozóhelye. Idejártak a hadi
foglyok feleségei, az összes hadiözvegy és állás nélkül maradt emberek
meg egyéb facér férfiak. Murányi Jenő segített, akin tudott. Hozzá jártunk,
aranyat és dollárt beváltani. Sohasem csapott be, valamivel mindig töb
bet fizetett, mint mások. Üzleti tanácsokat adott, akinek volt pénze, annuk
megmondta, mibe fektesse, mít kezdjen vele. Mindenkit ismert, mindent
el tudott intézni.

Lassankint én is megkedveltem kihegyezett, vörös rókaarcát. A na
gyon sokat kereső emberek gyanúsak voltak akkoriban, minden jobban
öltözött férfiban feketézőt sejtettünk. Reménykedtünk, Murányi kivétel.
Tulajdonképen egyikünk se tudta, mivel keresi a pénzét. Hiába faggattam
Macát, nem lettem okosabb.

- Export-import - ismételgette rejtélyes arccal, mint egy varázs
igét. Részletesebb felvilágosítást nem akart adni.

Annyit tudtunk, hetenkint külföldön jár. Bécsbe, Prágába és Buka
restbe szokott utazni s gyakran Maca is elkísérte útjaira.

- Az ember ígazán őrül, hogy rendes magyar emberek között is
akadnak ilyen tehetséges, élelmes üzletemberek - szokta mondogatni
Rudnóy Géza.

- S milyen úri - tette hozzá ilyenkor Rudnóyné átszellemült arc
cal. fölényes hangon, mint akinek ítélete csalhatatlan ebben a kérdésben.

November végén megkérte Maca kezét. Rudnóyné egy fokkal még
előkelőbb lett. Láttam rajta, kezdi únni a szomszédokat, a hozzájuk járó
sok embert, akik jöttek a nap minden órájában amerikai cigarettát szívni,
feketekávét inni és sopánkodni az árak eszeveszett emelkedése míatt,
Nekik mostanában nem voltak ilyen gondjaik, úgy éltek, mint a béké
ben. S ha náluk volt Murányi Jenő, egy percig se hagyták békében, fag
gatták az arany és a dollár árfolyama felől s telebeszélték a fejét sirá
maikkal. újabban szó volt arról is, hogy Kálmán otthagyja az állását s
Murányí maga mellé veszi az üzletbe.

- Szabad pálya, ez az igazi - jelentette ki időnként Rudnóy Géza.
December közepén Rudnóyékkal együtt engem is meghivott vacso

rára svábhegyi villájába, Maca leendő otthonába. A villáról már sokat
hallottam Rudnóyéknál. Maca segített berendezni s emlékszem hetekig
vítatkoztak, milyen legyen Maca hálószobája. Végül úgy döntöttek, hogy
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falát világoskék tapétával vonják be s ugyanolyan színű bútorokat, sző

nyegeket és függönyöket vásárolnak.
Félnyolcra értünk küldte kocsiját. Ot perc alatt fent voltunk a Sváb

hegyen. Az előszobában inas és szobalány fogadott minket. Hirtelen úgy
éreztem magam, mintha moziban ülnék s egy magyar film kockái pereg
nének le előttem. S én is ott csetlek-botlok a vásznon. mint egy gyakor
latlan, rossz statiszta. A szobaleány és az inas, miközben lesegítették
rólunk kabátjainkat, titkos pillantásokat váltottak, amiből semmi jót nem
olvastam ki. A lapított fejű, hullámos hajú inas, mikor felakasztotta visel
tes kabátomat, csak pár ujjal nyúlt hozzá, mintha attól félt volna, hogy
tetves vagyok.

Mosolygós ábrázatával hamarosan Murányi Jenő is megjelent. Azon
nal körülvitt minket a lakásban. Rudnóyék jártak már itt, de teljesen be
rendezve ők ís csak most látták először. Hét szobát számoltam meg. Maca
kék hálószobáját is megcsodáltuk. Gyönyörű volt, Macának való. Elkép
zeltem. ahogy Maca valószínűleg kék hálóingben lebeg majd ide-oda a
szobában, mint egy óriási lepke. En úgy véltem. pár nap mulva megbolon
dulnék, ha ebben a hupikék hodályban kellene élnem.

A legszebbek a szőnyegek voltak a lakásban. Néhány pompás dara
bon akadt meg a szemem. A bútorok javarésze utánzat volt. A háború
előtti években tucatjával gyártottak Budapesten csigáslábú asztalokat,
karosszékeket és egyéb mű-antík berendezési tárgyakat. Mikor Murányi
észrevette, hogy megakad szemem a hallban a pohárszéken, a legjobban
sikerült utánzaton, odajött hozzám és megjegyezte:

- Reneszansz. .. Természetesen korabeli.
Macát kerestem tekintetemmel, őt akartam segítségül hívni. De el

kapta pillantását.
Volt a lakásban télikert, beépített orgona - valószínűleg Maca

kivánságára -, bárnak berendezett sarok s egy másfélméter magas rádió
szörnyeteg, amiből halk tánczene recsegett.

- Amerika - jegyezte meg Murányi. - Remekül jön. - Odament
a rádióhoz s lehajolt a világítótáblához, hogy ellenőrizze magát. 
Mexico City!

Azt hiszem, rádiójára volt a legbüszkébb. Talán Budapestet nem is
lehetett hallgatni vele.

A körséta után, kifáradva a sok látnivalótól és az ámulattól, vacsorá
hoz ültünk. Egy hosszú, nagy asztalon volt terítve, gyertyák égtek és
másfélméterre ültünk egymástól. A vacsora nagy eseménye a malac
pecsenye volt. Csak az inassal és a szobaleánnyal nem tudtam sehogy se
kibékülni. "Zabáljatok, ilyet egyhamar úgyse esztek" - ez volt az arcukra
írva, ahogy sunyi mosollyal körülhordták a tálakat. A vacsorát szőlő,

narancs, mandarin, ananász és egyéb Budapesten évek óta nem látott déli
gyümölcs fejezte be.

Végül pezsgőt bontottak és Murányi néhány szóval felköszöntötte
Rudnóy Gézát. Születésnapja volt. Utána zsebéből elővett egy kis dobozt
és átnyujtotta az ünnepeltnek. Rudnóy Géza kiváncsi arccal kinyitotta s
boldogan felcsillan t a szeme. Később körbejárt az ajándék. Azt hittem,
gyűrű van adobozkában. Tévedtem. Egy Napoleon arany volt benne.

A feketét a társalgóban fogyasztottuk el. Rá akartam gyujtani, de
észrevettem, öngyujtómat az ebédlőben felejtettem, vissza kellett mennem
érte. Amikor beléptem az ebédlőbe, Rudnóynét az asztalnál állva talál
tam. Éppen két mandarint süllyesztett táskájába. Kellemetlen pillanat volt.
Még kínosabbá tette, hogy az inas is éppen ekkor lépett be egy másik
ajtón s ő is tanuja volt a jelenetnek. Az döbbentett meg legjobban, hogy
Rudnóyné egyáltalában nem jött zavarba.
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- Vigyél te is az anyádnak - súgta oda nekem. - De várd meg,
míg az inas elmegy - tette hozzá jóindulatúan, majd méltóságteljes lép
tekkel eltávozott.

Békésen ittuk feketénket, Mexico City rendületlenül tovább recse
gett, amikor egyszerre harsány csengetés riasztott fel minket. Néhány pil
lanat mulva megjelent az inas és kihívta Murányit. Ekkor már sejtettem.
valami baj van. Murányi rövidesen három férfival tért vissza. Detektívek
voltak, Murányiért jöttek. Először megmotozták s elvették revolverét.
Úgy látszik, állandóan magánál hordta. Minket is igazoltattak, majd hozzá
fogtak: aházkutatáshoz. Rudnóy Géza egy alkalmas pillanatban hozzám
somfordalt és kezembe nyomta az ajándékba kapott Napoleon aranyat.
Kénytelen voltam zsebrevágni. Az egyik detektiv kis idő mulva közölte
velünk, hogy mí elmehetünk. Némán, zavart főbólintással búcsúztunk
Murányitól, aki faarccal állt a szoba közepén s mereven maga elé bámult.
Orra és álla még hegyesebbnek tűnt, mínt máskor.

Az ebédlőn át kellett elhagynunk a lakást. Nem fogom soha elfelej
teni azt a látványt, ami az ebédlőben fogadott mínket, A szobaleány és
az inas az asztalnál álltak, a férfi narancsot hámozott, a leány pedig
unott arccal, kényelmes mozdulattal egy szőlőgerezdet szemezgetett a tál
ból. Bambán, gúnyosan bámultak a levegőbe., ránk se hederítettek.

A villa előtt Rudnóy Géza megállt.
- Mire vársz? - kérdezte Maca.
- Az autóra I
- Nincs autó, gyere! - A leány hangja ingerülten csengett s meg-

fogta apját kabátja ujjánál és húzta maga után.
- Bizonyára valami félreértés - motyogta maga elé Rudnóy Géza,

ahogy bandukoltunk lefelé a hegyről. Azt hiszem, ő se hitte, amit mond,
Faggatták Macát, mí baja a rendőrségnek Murányival. Nekiestek,

míntha a lány felelős lenne a történtekért. Maca végül elvesztette türelmét,
- Lebukott! Értsétek meg! - kiabálta rikácsolva. - A bécsi zsír

vagy a gyógyszerek miatt. Mit tudom én! Multkor Bukarestben is majd
nem elkapták. Hagyjatok békébenl - Hirtelen sírva fakadt s otthagyva
minket, futásnak eredt. Egyideig láttuk lobogó hajával, ahogy rohant le
a lejtőn, de csakhamar eltűnt szeműnk elől a sötétben.

Szótlanul, tompa csendben botorkáltunk le a hegyről. Rudnóynét
ájulás környékezte, férje és fia támogatta.

Amikor a villához értünk, láttuk, Maca szobájában ég a villany.
Otthon volt. Víszaadtam Rudnóy Gézának a Napoleonját.

- Ne haragudj - mondta, - Minisztériumi ember vagyok, mín
denki ismer, nem keveredhettem ebbe a piszkos ügybe.

Nemrég volt Murányi tárgyalása. Tizenkét évet kapott.
A svábhegyi kirándulás után egy hét mulva benéztem Rudnóyék

hoz. Komor, boros arccal fogadtak, míntha egy családtagot gyászolná
nak. Rudnóyné elsötétített szobában feküdt, fejgörcsei kínozták, a szoba
leány ötpercenként vitte neki a friss borogatást. Maca egy sarokban gub
basztott. Megfogyott, arca színtelen lett, penész színü. Olyan volt, mínt
ostrom idején a pincében. Rudnóy Géza a drágulásról beszélt, ideges volt,
egyik cígarettáról a másikra gyujtott. Magyart szívott. Murányi Jenő

nevét egyikünk se ejtette ki.

* * *
Igéretemhez híven szombat délután elmentem hozzájuk. Nagy társa

ság gyűlt egybe náluk. Csupa környékbeli, a megszekott arcok. Úgy lát
tam, a család a Murányi-ügyet lassan kiheverte már. Több, mint negyedév
múl t el a svábhegyi baleset óta.
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Leültettek és cigarettával kínáltak.
- Svéd - jegyezte meg könnyedén Rudnóy Géza. - Jobb, mint

a Chesterfield.
Ekkor dudálás hallatszott s megállt a villa előtt egy autó.
- Ez biztosan Sigurd lesz - állapította meg Rudnóyné és felragyo-

gott az arca.
Kálmán az ablakhoz hívott, nézzem meg a gépkocsit.
- Cadillac - mondta büszkén, mintha az övé lett volna.
Az autóból egy csomagokkal megrakott nagy szál szőke férfi má

szott ki és megindult a villa bejárata felé.
Olyan volt, mint egy kölyökkutya. Miután lerakta csomagjait az

asztalra, sorra kezet rázott velünk. A csomagokból tejpor, babkávé, ciga
retta, csokoládé került elő.

Otthonosan mozgott, látszott rajta, hogy nem először van a házban.
Fiatal volt, húszegynéhány éves s körme alatt vékony piszokcsík fekete
dett. Ot percig ült, aztán felállt, odament a gramofónhoz és feltett egy
tánclemezt.

- Imád táncolni - magyarázta Kálmán.
Macával átvonultak a szomszéd szobába, hogy ott táncoljanak. A fiú

vad rángatódzásba kezdett. Maca engedelmesen és önfeláldozóan utá
nozta.

Három lemez után Maca pihenőt kért s leült mellém egy sarokba.
- Ki ez? - kérdeztem.
- Svéd. Egészen biztosan svéd - mondta és felnevetett. - Egyéb-

ként soffőr, De nemcsak itt Budapesten, jótékonyságból. Otthon is. Stock
holmi taxisoffőr. Most valami vöröskeresztes svéd nagyágyút visz ezzel
a kocsival. De az öregeknek nem szabad ezt megtudniok. Azt mondtam
nekik, hogy mérnök és jómódú ember. Mama arról álmodozik, hogy meg
kéri majd a kezemet. Nézd, milyen boldogok megint. Lassankint kezdik
elfelejteni azt a csunya ügyet Jenővel. S igazán aranyos fiú ez a Sigurd.
Multkor megcsinálta a rádiónkat. Mindenhez ért ...

Újra megszólalt a gramofón, A svéd úgy látszik megelégelte a szü
netet, jött Macáért. Nem maradtam sokáig. Elköszöntem. Rudnóyné rám
se nézett, úgy nyujtotta kezét. Nem tudta levenni szemét a táncolókróI.

Kint az utcán tavaszi szél csapta meg az arcomat. S érezni lehe
tett megint a hullabűzt.
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Aragon:

SIRATÓ-ÉNEK VITTORIA COLONNA FELETT

Mily édes itt nek.em kövek álmát aludni
A szobrot-ringató álom be mély be mély
Ha gaz kor kényszerit szemünk héjját becsukni
Nem-látás s nem-hallás a legdicsőbb erény
Csitt Fel ne költs tehát Kérlek halkan beszélj

Aki szól e helyen hol csendet a halál tart
Az nem a hallgatag s révült képfaragó
Flórene romlását mondd Úrnőm nem éltem átal
S mért kellett lássalak előbb a Fennvaló
Előtt mint magamat s mint Michelangelót

Rá féltékeny vagyok mint egykoron a virágra
Mellyel ékesitéd aranyos-szép hajad
Rómában is hányszor nem sírtam mint az árva
Ott sír csak igazán a párjától szakadt
Belőlem még ezért sok-sok könnycsepp fakad

Alvó Viktóriám kit kendőz az öröklét
S kit már mig a világ nem ölelhet karom
Csupán jeges kezed érintém s most örökké
Mardos a vád hogy miért nem homlokon
Csókoltalak Orök vágy üldöz most vakon

Colonna asszony itt a mennyezetes ágyon
Im arcod színt cserél e szívtépő napon
Míg majd végzetül a síri éjszakákon
Meg nem jelen az "Ej" vonása arcodon
Ki más kort álmodik nagy-álhatatoson

Ámor Ámor tekints szegény öreg fejemre
Hisz egy kisideig kegyelted ís valék
Bár sír ölén bolond számit új szerelemre
Greg szívem itt is, tovább is égten-ég
Érted Viktória s elvesztett honomért

Jékely Zoltán fordítása
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Kardos KIára.

TOLNAI LAJOS

Úttörő szerepét a realista regényirodalom történetében, híd-voltát
Eötvöstől Szabó Dezső és Móricz Zsigmond felé az irodalomtudomány
Császár Elemér óta tisztán látja. Mégsem igen olvassák könyveit, még a
céhbeliek sem; Németh László tanulmányrészletén kívül jóformán egy
kongeníális írásunk sincs róla; esztétikai jelentősége igazában máig megál
lapítatlan.

Kétségtelen: Tolnai nem tartozik az egyenletes, kellemes és vonzó
írók sorába. O maga vall nekünk ennek okáról: "Ha regényeim, rajzaim,
elbeszéléseim zordak és sértők, sötétek és élesek: forrásuk szívem,
kedélyem". (Eladó birtokok I. 231.)

Onéletrajzának, a S ö t é t v i l á g nak elején előttünk áll induló életé
nek kerete; azok a döntő adottságok, amelyeket robbanó vérmérsékletű,

elkallódott életű apjától, nyomorgó, egymást-maró családi életükből ho
zott magával. Egy vézna, túlfűtött fantáziájú, egyszerre félénk és dacos,
nagy-öntudatú, ígéretes, zárkózott fiatalember: igy fest az ifjú Tolnai.
Aztán jön a szerencsétlen marosvásárhelyi lelkészkedés tízéves pokla, a
pesti írói szélmalomharc és keserves életküzdelem esztendői. Mindig és
míndenütt azokat az embereket támadja és ingerli maga ellen elsősorban,

akikre legnagyobb szüksége volna. Teljes meghasonlottság önmagával és
a világgal, féktelenül áradó haragos szenvedély, a "sötét világ" gyűlöl

ködő korbácsolása: ez a férfi Tolnai képe. Végül pedig sértődött magába
gubózás, a józan megalkuvás és beletörődés látszata alatt parázsló elfoj
tott keserűség: íme az öregedő Tolnai. Ez Tolnai Lajos, az ember; a
"ressentiment"-élmény tökéletes megtestesítője. Ilyen annak az írónak
lelki arca, aki először lép fel nálunk a modern értelemben vett művészi

realizmus tudatos igényével! Ki ne érezné meg az első percben az ellent
mondást emberi egyéniség és művészi programm között? Vagy úgy is
mondhatnánk: a művészí programm két része között. Mert Tolnai eszté
tikai elméletében a regényírótól kettőt követel. Az egyik az "empirikus
realizmus": életigazság, a mindennapi élet rajza; a másik a szatirikus
társadalombírálat és erkölcsi iránymutatás. Amaz azonban íróí objektivi
tást követel, ez viszont személyes érdekeltséget jelent. Es a kettő harcá
ban Tolnainál a második hovatovább felfalja az elsőt. Irói elkallódásának
okát tehát objektív oldalról úgy is megfogalmazhatjuk: a k é t P r 0

gramm-elem - realizmus és szatíra - belső meghasonlása. Ezt a
benyomást teszi ránk írói pályafutása is, a tapogatódzó, hagyományos
kezdeti próbálkozásoktól a nagy szatirikus és tragikus kisérleteken át a
megélhetési kényszer és nyers tendencia táplálta hanyatló korszakig.

Realizmus

Tolnai első novelláskötetei egyikének előszavában azt mondja alak
jairól, hogy "alant járó világban" élnek, a míndennap emberei; s amikor
önéletrajzában visszatekint pályáj ára, ismét ugyanezt állapitja meg:
,:~?hasem akartam mást, mint 'igaz lenni, a való életet adni szívemen
at ...

A realizmus az író tárgyválasztásában, magatartásában - ábrázolás
és jellemzés terén - és kifejezésmódjában érvényesülhet. Tolnai már
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első novelláiban következetesen kisemberek kisszerű történeteit mondja
eli a színhely többnyire falu vagy kisváros, az alakok polgárok, kisbirto
kosok A történet vége legtöbbször egyszerűen az, hogy a hős eltűnik,

belefullad a mindent megőrlő hétköznapokba. Kis, szürke tragédiák, a
Gogoly híres Köpeny-e módján. De nem kívülről-jött programmról van
itt szó: Tolnai írói tulajdonságai maradéktalanul megmagyarázhatók saját
egyéniségéből és korbeli helyzetéből. Később regényeivel kora legeleve
nebb társadalmi kérdéseibe, vagy legföljebb a történelmi "félmultba"
(Az urak, A báróné ténsasszony) markol. És a reális tárgyat reális
módon festi: életközelben, életszerűen. Elég egy mozzanat: "A hármas
hegyi megyeház szemetes folyosóin fontoskodó arccal jártak-keltek" .. ,
(Az új főispán III. 46.) "Haladt egyik nap a másik után, n y i k o r o g v a
ugyan, hanem azért csak haladt mégis." (Az én ismerőseim 55.) Valaki
leszámol ábrándjaival: "Egy kézmozdulattal letörölte a kúriai bíróságot,
valamint adiszes főispánságot is, míg egyúttal az ócska polgármesteri
széket gondosan leporolgatta". (A polgármester úr II. 67.) De fő területe
az írói realizmusnak az emberábrázolás, alélekrajz. Tolnainak alig
van regénye, amelyben ne kapnánk viszonylag teljes, de legalábbis gaz
dag társadalmi jellemképet. Emberei tipusok, utólag könnyen rendszerez
hetjük őket, de olvasás közben, a megjelenités gazdag változatosságában,
nem érünk rá a sémán eszmélkedni. Csak éppen eszünkbe villan egy-egy
rokon név, egy-egy hasonló fordulat, akár a valóságos életben; s épp ezek
az asszociációk adják egy önálló, külön világ ízét és érzését. Az ember
ben ő a szó köznapi értelmében vett embert keresi elsősorban; épp ezért
a realizmus úttörője, Ez magával hozza a pszichológiai törekvést, de
egyszersmind annak mélységi határait is. Mint nagyszerű megfigyelő a
külső apróságokkal való jellemzés művésze elsősorban: A hiú ember
"sebesen néhány lépést tett a szobában - mindig szemben az egyetlen
tükörrel". (A báróné L 33.) Kedves fogása az, amit "az alak leleplezésé"
nek mondhatnánk: "... ujjain hirtelen szerzett vastag, köves gyűrűk

kel ..." (Nemes vér J. 68.) Jellemző Tolnai expanzív egyéniségére, hogy
alakjai lényegük szerint társaslények. Ritkán vannak egyedüli a környe
zethez való viszonyukon át ismerjük meg őket. Ez a "közösségi" jellemzés
bizonyos benyomás-szerűséget,impresszionizmus-félét hoz magával. s már
egymagában kizárja a lélektan Kemény-szerű mélységeit. De azért talál
kozunk a lélekelemzés egészen finom példáival is. Főleg amotiválásnak
művésze, nagyban és kicsinyben egyaránt. Ahogy A b á r ó n é t é n s a s z
s z o n y Schwindlere lassan belopja magát a jó magyarok bizalmába;
ahogya Dániel pap lesz Máthé Dániele megpuhul felesége rábeszé
lésére; ahogy Tarczali, a "polgármester úr", rászánja magát addigi élet
formája feladására: remekbekészült pszichológiai láncok.

Témán és jellemzésen túl a realizmus tudatos szürkesége leginkább
astilusban mutatkozhatikmeg. Tolnai alakjainak beszédében teljes, olykor
szinte megdöbbentő a mindennapiság, az "életből kivágott" jelleg. Az el
beszélő részek stílusa sem üt ki ebből. Legföljebb - de erről is csak
utólag adunk számot magunknak - talán egy kicsit túlságosan is életízű

ez a stílus: ahogyan egy erős, vérmes, erőszakos ember látja, éli az
életet, egész közelről. roppant konkrétsággal és egy kicsit túlfeszítetten.
A kifejezésmódnak ez a tömör konkrétságú, fogalmilag szinte meghatá
rozhatatlan e r ő - á r n y a l a t a Tolnai nyelvművészetének sajátos, egyéni
jellemzője: "Nincs, - s akkorát koppant ez a szó, mintha valaki egy
súlyos terhet ejtett volna a földre". (A polgármester úr II. 219.) "Mellettem
nem álltál. Mellettem senki sem állt, csak a nyomorúság," (Jégkísasz
szony 39.) Ha ez tovább sűrűsödik, akkor valami döbbenetesen erős, egy
lökésben-robbanó dinamikához jutunk: "A mit kívánunk, azt az ujjaink-

535



:kal is meglátjuk és a mit szeretünk, azt a vérünkkel is meghalljuk".
(Szegény emberek útja II. 116.) Az élet "csontok közé rekesztett tűz".

(Az én ismerőseim 93.) "A azétlőtt koponya, mint a cserépcsupor a fene
kén, ott tartogatta a megsebesített észt" . " (A mai Magyarország II. 113.)
Olykor szinte szétfeszíti a telítettség ezeket a rövid mondatokat. Ezt
azonban az érzelmi töltésre érjtük. nem stilisztikailag; nem a romantika
"formátlan formá"-járól van szó. Persze, ez már nem c s ak a realista
Tolnai hangja!

A megjelenítő realista erő telje: a drámai stílus. Drámai erőnek,

népies zamatnak egyaránt felejthetetlen példája pl. a fiatal gyilkos, Joó
János halála A falu urai c. kis regényében. Csak az első sejtető

akkordokat idézzük:
"A ló megállott, villogó szemeivel keresztül akart törni a kö

dön, mely a Dunára ereszkedett, de nem boldogult. Fényes nappal,
vagy holdvilágos éjjel könnyű munka volna az egész, hanem így?
Igy szélesebb a víz, meg ragadósabb.

- János öcsém - szólott valaki valahonnan csönde
s e n -, nem lenne-e helyesebb, ha te most megfordítanád annak a
lónak a kantárját, mert az az állat tudja, mit akar -- és elkerülnél
Új Telek felé, bezörgetnél egy százas bankóval Huszár Bénínél. ad
hatnál neki egy pár jármas jószágot néhány darab földet, - mert a
fejsze ott van (t. i. amivel a gyilkosságot elkövette), s amí g a z a
fejsze ott van: minden éjjel b e k ö d ö s ö d í k a Duna.

János figyelt és rettenetesen dobogott a szíve, mert minden
ember, még a legerősebb is, egyaránt megérzi az utolsó elhárít
hatatlan veszedelmet". (Lm. 187-88.)

Szatíra

Tolnainak tehát csakugyan sikerült megvalósítania célkitűzése első

részét: életvalóságot ad, mégpedig művészien. C s a k valóságot? Nem:
"a való életet szíveme n át", Másutt "a szív örök törvényei szerínt" való
ábrázolásról beszél. Ime a másik alapvető elem: a li r a. Nemcsak arról
a természetszerű személyes érdekről van szó itt, amellyel az író alakjait
kíséri, nem is csak a benszülött magyar regény meleg, de objektív színe
zettségéről, amikor az író személyisége mintegy beleolvad az alak, a hely
zet érzelmes-odaadó festésébe. Tolnaí lírájának igazi, legföbb forrása
sajátmaga: a maga élményei, elvei, viszontagságai, szapora keserűsége

és ritka örömei, s mindenekfölött: szilaj indulata. Igy aztán végigjárja
az egész skálát: a legigazibb líra fölséges, áradó lendületétől -- ilyen
A f a l u u r a i kétoldalas nagy szerelmi vallomása szülőfalujáról - a
brutálisan nyers, stílustörő beleszólásokig. Ábrázolás és nyers élményiség
élet-halál harcába mélyen belevilágít a következő részlet:

"Hármashegy határát majdnem mindenfelől erdők veszik körül,
elpusztíthatatlan, jóféle cserfaerdők. Voltam mindenik erdejében,
mert a fák nem bántottak; nem akarták elvenni a békességemet,
kenyeremet, eszemet ... Ittam csergő patakjaiból, melyeknek part
jain a vörösbegy, a gerlice, a feketerigó olyan közel mert hozzám
jönni, hogy szinte embert láttam fénylő fekete szemében, kétszínű,

rossz embert, aki mosolyog és sokért nem adná, ha torkon szorít
hatna " néztem a messze, messze kék égen át azokra a homokos
tájakra, a hol gyermekeskedtem, ahol ösmertek, szeréttek és talán
még ma is megösmernének, mikor már megkopaszodtam és kész
vén ember lettem idegen utonállók kergetései miatt, ahol annyiszor
elgondoltam, lehet-é ember, akit bolond álmaiért tizenhat esztendő
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alatt többször kikötöttek volna a szégyencölöphöz, mint engemet,
mert nem akartam beösmerni, hogy a tisztátalan állat is "ember"
s a buta fajankó is hódolatra méltó!" (Az új főispán II. 3-4.)
Az erdő fontos itt? Dehogyis az erdőI Egyfelől egy meleg, lírai

reális látás, másfelől a reálisnak érzett keserű-sötét élményi elem.
Az író még azt hiszi, hogy a valóságot adja, de igazában messze távolo
dott tőle. Az életből átcsúszik a maga életébe, s úgy gondolja, biztos
talajon áll, hisz az csak valóság, ami vele magával történik I Csakhogy
az a szív, amelyen át Tolnai a "való életet" akarta adni, túlságosan tele
volt indulattal, keserűséggel; s a szemet torz tükörré tette.

A szatíra genezisének másik ágát a "szív törvényével" szemben a
"lelkiismeret törvényének" mondhatnánk, Palágyi Menyhért szerint Tolnai
két alaptehetsége a szemlélőerő és az igazságérzék. "Az egyik festővé

teszi őt, a másik agitátorrá. A két tehetség szoros kapcsolatban van; az
egyik a másikat neveli, de egyszersmind veszélyezteti is. F e s t é s z e t é s
s z ó n o k l a t folyton küzdenek egymással Tolnai regényeiben. " (Koszorú,
1886. 51.) Hol a legmagasabb "ítélő líra", hol szervetlenségbe csukló
szatira és durva támadás:

"Két rongyos vándorlegény jött szembe mezítláb, fakó-sárga
arccal, rezes orral, csekély batyuval s a jó Isten tudná minő remé
nyekkel - hó, de ez is az övék, a Serédy grófoké - ez a két polgár.
Ovék az a lyukas, poros cilinder-kalap, a sárga-veres foltos, kurta
kabát, a térdig felgyűrt (hogy ne kopjék!) színtelen, szakadozott
nadrág, a régi, elnyűtt ócska zöldes mellény s azon belől az éhes,
elerőtlenedett nyomorult testen a cafat ing.

Hát a szívben a nyomor? Az kié?
Az ajkon a sóvár vágy - egy kis meleg étel után - kié?
A szemekben a portól, a széltől, reggeli őszi hidegtől s a gond

tól kisajtolt öreg könny - az kié?
A lábakban az örökös gyaloglástól sajgó fájdalom, a meztelen

talpakon a feltört és megújult vérhólyag - az kié?
Ezek az ingó és ingatlan birtokok is a megyéhez tartoznak-e?
Igenis odal No akkor a tietek, gróf Serédy úr, ez is mind",

(Az új főispán J. 122-23.)
Ide tartozik főkép a tendencia egész veszélyes területe. Ez a ké

nyes fegyver Tolnai kezében is kétélű kardnak bizonyul. A szószékról
mennydörgő erkölcsprédikátor, a kérlelhetetlen erkölcsbiró diktálta lapok
nem válnak művei javára. Alkotása selejtes részében, főleg utolsó időből

való munkáiban világosan tettenérhető a művészeten kivül, tendenciózus
genezis; hogyne lenne kimondva rájuk már születésükben a halálos
itélet! Ennek az agitátor-magatartásnak gyökere Tolnai mély erkölcsi
érzéke és magas erkölcsi igénye; formaelemeit pedig szónoki és tanári
gyakorlatában kell keresnünk. Két stílusváltozata van: az egyik a pate
tikus árnyalatú prédikátor-hang, a másik nyugodt, néha szinte értekező

magyarázás.
Persze a reális látásnak ez a két veszedelmes vetélytársa ikertestvér.

Tolnai sértett lelkében kiismerhetetlen gomolyagba fonódik érzelmi ke
serűség és erkölcsi felháborodás, személyes megbántottság és általános
itélet, - s így születik meg alapvető műformája, a haragos ressentiment
ember és egyensúlytalan íróegyéniség mindenen elömlő kifejezésmódja,
mondhatnánk világnézete: a s z a ti r a. Mintha ez a "túlságosan tempera
mentumos szemlencse" - Alszeghy szava - nem is tudna máskép látni,
csak a felháborodott szenvedély ködén át, vagy a gúny kegyetlen villo
gásával. Nem is bírja tartósan más hangnemből. A pátosz, a líra hangja
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hirtelen megcsuklik, s nyersen közbekiált a szatirikus. filtető lelke a szatir~
a cselekménynek a tendencia útján. Főeleme az alakrajznak: embereken;
osztályokon, az egész társadalmon végigsuhog félelmetes korbácsa. Árad,
minden változatban, a kifejezés terén. Olykor elég egy gyilkos szúrás,
egy mondat, egy szó vagy szójáték. De jellemzőbb rá a fékezhetetlen,
haragos áradás és a telhetetlen ,keserű gúnyolódás. Hangja sötét, erős.

gyilkos. ~.'~:

Szatirikus művészetének csúcspontja egyfelől A b á r ó n é t é n s a s z
szony (1882), ez a cselekmény, líra és szatira közt még szerenesés egyen
súlyt tartó munka, középpontjában Schwindler-Hunyadi Gusztáv úr kicsi
nyes gazemberségében nagystílű alakjával; másfelől két, falusi életből

vett kisregénye, A falu urai és A jubilánsok (1885-86: Tolnai "nagy
éve"). Első nagyobb müve, Az urak (1812) még átmenet kezdeti idill
felé hajló és későbbi szatirikus korszaka között, a nagy szatira ígéretével
indul, de egyre inkább idilli-erkölcsi hangnemben köt ki, éppen nem
előnyére.

Végeredményben, minden sötét ereje mellett, szomorúan tehetetlen
ez a szatira: az író meg van győződve igazáról, de mind kevésbbé bízik
sikerében, a javitás, kiengesztelés, megoldás lehetőségében. Azért lesz
olyan végletesen keserű. Ongyilkos tűz: magát égeti el legelőbb.

A tragikum felé

Nem szorul magyarázatra, hogy ilyen ember és ilyen író nagyságát
csak a tragikum irányában nyomozhatjuk.

Tragikum felé mutat mindenekelőtt a tépett lélek mélyéről felbúgó
l í r a. Néha csak csendes nosztalgia, mint pl. a fa:lusi paplak vissza
visszatérő idilli leírásában. Máskor a "jóság siró vágya" tör föl belőle, a
megértés, szeretet utáni sóhaj. Fordítottja ennek, legalább látszólag, a
szenvedők, a sors kitaszitottjai iránti mély részvét; valójában a saját
sebeit hűsitgeti itt is. A csúcson pedig ilyen felejthetetlen mondatokat
találunk:

"... itt-ott megcsillant előtte a: remény édes sugara, mint egy
igen távoli pici-pici csillag a futó felhőben ..." (Beszélyei II. 159.)

"... ó, ki tudna Istenen kívül belátni a megcsomósodott ideg
szálak közé, ki tudna odaférkőzni a vergődő szívhez, melynek pedig
minden dobbanása egy-egy nyilatkozó szó, ki volna képes határozot
tan olvasni ott, hol a nyomorult ember még Isten előtt is elrejtő

zik" ... (Dániel pap lesz 97.)

Gondolhatunk itt tulajdonképeni lírájára is, arra a pár disszonáns,
keserű versre; bár Tolnai nem igazi költő. Versei semmi lényegeset nem
tesznek hozzá emberi és írói képéhez.

De szemmelláthatólag tudatosan is tör a t i s z t a t r a g i k u m magas
lata felé. Hiszen éreznie kellett, hogy csak itt lehet igazán nagy, már
pedig ő lázasan akart naggyá lenni. Pályája elején és végén szinte
szimbolikusan áll - sok hasonló között - két remekbe készült novella
ebben a nemben: Az "öt-foríntos", a bankóhamisitásba sodródó kis
hivatalnok története, s A T ó g y e r f a r k a s a, ez a sötétizzású magyar
paraszttörténet.

D á n i e l p ap l e s z c. művében már regénnyé szélesedik a tragikus
becsvágy. A becsületes, korlátolt falusi kántortanitó és felesége történeté
ben a nagyravágyás átkát bogozgatja, s intim keretezéssel - a regény
nek alig van más szereplője - minden érdeklődést erre a lélektani
problémára irányít. Csakhogy az igéretes kezdet után nincs elég ereje
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valóban a jellemekből fejleszteni ki a tragikumot; sorra ízlelteti a meg
oldási lehetőségeket, s a végén valamennyit elejti egy egészen külső

séges vég kedvéért.
Teljes mértékben sikerült azonban a tragikus jellem rajza főniűvé

ben, A p o l g á r m e s t e r ú r ban. (1885.) Tarczali Tamás története apró
lélektani láncszemekből fejlődő mesteri tragédia, s ami még jelentősebb,

magatartása tökéletesen a tragikus hősé, Ezt a művet egy hajszál választja
csak el a "nagy regény" -től. Hogy mégsem az, annak valami furcsa ket
tősség az oka. Érzésünk szerint ez a mű genezisében rejlik. Szokása sze
rint szatirikus-prédikáló szándékkal fog bele; de az írás során érdekelt
ségét, művészí szándékait egyre jobban leköti a főalak - akibe persze
világosan sajátmagát vetíti -: il tragikus jellem rajza. Csakhogy Tolnai
sértettsége nem tud megmaradni a művészi eszközök korlátain belül, s
valahányszor Terezalit a regény cselekménye alkalmas körűlmények közé
viszi, megint csak kibicsaklik a nyers élmény világába. Mintha az életből

vett jelleg pozitív és negatív oldala, művészí előnyei és hátrányai össze
csapnának ebben a munkában. - Az a bizarr ötlet különben, amellyel
a belső tragédiát külsőségesíti: Tarczali megőrülese Lear király bolond
szerepében, még Császár Elemér kitűnő szemét is megtévesztette. Pedig
a hős tragikuma teljes lenne e nélkül is, s ezt az író művészí kevésszavú
sággal, de hiánytalanul meg is érezteti belső összetörésének megelőző

rajzában.
De ami itt az alkotás egy egyszeri, szerenesés pillanatában sike

rült, a művészí oeuvre egészében" csak töredezett elemekben található
fel. Pedig úgy látszanék, hogy egész tehetsége erre képesíti. Feszülés,
ellentét, küzdelem mindenütt, s mögöttük a leselkedő nagy: hiábal Világ
látása, életfilozófiája tisztára tragikus. Félelmetes erkölcsisége is ide
mutat. Bs mégsem tesznek igazán tragikus hatást ezek a művek, épúgy,
mint élete sem, amely inkább csak a tragikus pózig jutott. Csak egy
valamin múlik ez, de a legjelentősebben: a katharsis, a kibékítő, feloldó,
fölemelő elem hiányán. Nem volt honnét beleadnia műveibe: lelkéből is
hiányzott. Tragikus tehetsége, akárcsak nagy szatirája, belső meghason
lásokban vérzik el.

A "merő nega!ívumból álló ember"

Ez a szomorú "nincs" Tolnai emberi és írói zsákutcájának titka.
Nem meglevő tulajdonságai a döntők elsősorban művészetére, - Móricz
Zsigmond hasonló adottságokkal lett naggyá, s Kemény rokon lelkialkat
tal a legnagyobbak közül való -, hanem az, ami hiányzik belőle. Tolnai
negatív jell em. Maga mondja, hogy "véralkata" elsősorban a rosz
szat veteti vele észre. (Sötét világ 1.) Belőle is az hiányzik, amit egyik
novellahősnőjéről vall ítéletül: a szeretet. Láttuk, hogy szatírája maró;
erkölcsisége rideg; ítélkezése kérlelhetetlen; indulatossága megértést nem
ismerő. Természetes, hogy ez a negatív jellem az életnek is elsősorban

negatív oldalaira rezonál. Igy lesz életlátása minden élessége és renge
teg igazságot tartalmazó volta mellett is alapjában hamis, hiszen a modern
lélektan rég igazolta, hogy csak a szeretet tekintete objektív. S ez a nega
tív lélek tűzi mag elé az élet egyetemességének visszaadását; ez az egy
oldalúan torzító szem akar a teljes valóság tükre lenni.

A szeretet hiánya más szóval önzést jelent. Szeretet nélkül az ember,
következőleg az író is, mindjobban önközpontúságba merül. Az egoizmus
művészi látása pedig kétszeresen is hazug: lassan elveszti képességét a
rajta kívülálló világ reális befogadására, ami realista írónak a legnagyobb
veszedelem; sőt odáig jut, hogy a saját törekvéseit, esztétikai kifejezés-
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sel tendenciáját fogja, akár erőszakkal is, a valóságba olvasni. Amikor
Tolnai erkölcsi célzatú szatírát követel, voltaképen önmagát teszi -tör
vénnyé ... ha elvileg az ellenkezőt hiszi is. Ime, Tolnai tragikuma belül
ről, lelki gyökérszálaiban nézvel

Jól látja ezt a negatív irányú egyoldalúságot Várkonyi Nándor az
iró jellemző eljárásában: "Kiválaszt egy-egy alakot, akiben elhelyezi az
emberi aljasság néhány vonását, s aztán különös adománnyal olyan élő

személlyé formálja, akin kizárólag ezek a tulajdonságok uralkodnak.
S ebben mégsincs komikus túlzás, mert az igy megalkotott természetek
jellemrajzát. cselekvését kiváló lélektani következetességgel tudja végig
kifejteni i ez a különös, egyoldalú tárgyilagosság és emberismeret teszi
őt mégis realístává". (A modern m, irod. 52.)

Negativ lelkialkata magyarázza legigazabban Írói sorsát. Szorosan
összefüg ezzel magyarságána k problémája. Nemigen szokás tudomá
sul venni, hogy Tolnai legmagyarabb íróink közül való. Gogoly, Thacke
ray, s a többi vele kapcsolatban emlegetett név csak iránymutatók, báto
rí tó k, tudatosan tanulmányozott rokonok. Akár magyarságféltésének elemi
erejű gondolati élményét, akár pompás falusi és kisvárosi alakjai sorát,
akár hol Tömörkény kedves körülményességét, hol a népi közmondások
tömörségét idéző stílusát nézzük, tisztán csendül felénk a nemzeti hang,
mint alapadottság, mint átélt erő. De ez a mélyréteg ránézvést szinte el
vész a támadó, tendenciózus felszin áradatában. Igy lesz magyarságlátása,
korfestése is egyoldalú, igazságtalan, túlzottan sötét. És itt nem számít,
hogy mindig van azért alapja annak, amit mond, nem számít az sem,
hogy történeti távlatból, sajnos, sokban neki vagyunk kénytelenek ma
igazat adni. Ez a "szeretetlen szeretet" visszariaszt olvasót és krítikust
egyaránt i ezért nem hisznek !leki akkor sem, ha igaza van, ezért nem ér
célt ott sem, ahol használhatott volna kortársainak, sőt nekünk is. Hát
még ha hozzávesszük a kortársak és közvetlen utódok míllenníum-ízűma
gyerségtllúzíóít, milyen halálra sebzetten fordulhattak ezek a rideg osto
rozó ellenI

Esztétikai lebegés

Tolnai esztétikai értékelését helyzeti adottságaiból kell megközelí
tenünk. Itt N é m e t h L á s z l ó jutott el legmélyebbre. (A N y u g a t e l ő
d e i ről írt tanulmányában. Tanu, 1932.) Szerinte Írónk elméleti és kifeje
zésbeli adottságaival belesímul az Arany-iskolába, a klasszicizmus tanit
ványa. De nem ez határozza meg irányát, hanem a kor. "Az eszköz, a
lélek szövete, meghasonlik a figyelem míndennapí tárgyával, a naiv író
a felháborodásával. " S minthogy már későn, felnőtt korában jut ebbe
a meghasonlásba, "a jóság igényét és a romlottság látomását, mínt író
nem tudta többé egy szemléletbe hangolni". Naiv és naturalisztikus
szemlélet között ingadozik; az előbbinek maradványai már hitelüket vesz
tették az ö kifejezésében, az utóbbi még nem érett meg sem stílísztíká
ban, sem lélektanban. - Az ember Tolnaira nem egészen talál ez az
elmélet, hiszen ö sohasem volt naiv lélek j az írót illetőleg azonban roppant
termékeny. Tolnainak, az írónak ugyanis meghasonlott emberi életszem
lélete kifejezésére hiányo z nak a me gf e lelő e s zk őz ö k. Ö már túl
jutott Tompa álszemérmén: nem akarja titkolni vívódásait. de még nem
tudja hogyan elmondani. Kirobban a nyers élmény hangján; ez azonban
nem művészí megoldás. Ezen túl csak a hagyomány, a Petőfi-e-Arany

iskola formái állnak rendelkezésére i honnan is lett volna akkora ereje,
amilyen Vajdának, Madáchnak sem volt, hogy a forrongó új szemlélet
kifejezésére egyszeriben megtalálja a hozzávaló stílust?
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Annál is inkább, mert éppen meghasonlottságánál fogva egyfelől

j,ólis érzi magát ebben a hagyományban. Legközelebb áll hozzá
a nagy regényíró előd: E ö t v ö s J ó z s e f. Csábító lenne Tolnai egész
tendenciózus szatiráját: "A falu jegyzője" írójának örökségeként felfogni.
Csakhogy Eötvös szatirája a sziv emberéé, ezért meleg és meggondol
koztató minden kegyetlenségében is, s ez alapvető különbség, Azonfelül
a stílustanulmány arra a meglepő eredményre vezet, hogy nem annyira
a szatirán, mint inkább az idilli részeken és a nyelvi stílusban érzik
Eötvös hatása, még egészen késői műveiben is. Vagyis más szóval: Eötvös
elsősorban a magyar prózai hagyományt képviseli Tolnai számára, a
nemes erkölcsiség mellett.

Felszivódott Tolnaiba a r o m a n t i k a is, mégpedig két változatban.
Az egyik, főleg érett alkotásaiban, K e m é n y Z s i g m o n d d a l kapcsolja
mélyről össze. Indulat-torzitotta sivár életlátás: az életben a gonoszok
uralkodnak, az emberek nagy többsége pedig gyenge, tehetetlen báb a
sors kezében. Kérlelhetetlen, félelmesen szigorú erkölcsi szemlélet: egy
apró gyengeség, mulasztás, sőt maga a jó is romlásba sodorhatja az
embert. (Kell-e jellemzőbben keményi, mint amit a becsület-bolondja
somvári Fényes Ádám úr fiai mondanak életük végén: "Mi úgy halunk
meg, mint egy igen becsületes ember áldozatai?") Végül az alakfestés,
cselekménybonyolitás, kifejezés bizonyos bízerrsága, ilyen elemekkel
gyakran és szivesen él. - A másik változat, amit nem is hinnénk: a
J ó k a i-féle naiv romantika. Legharmonikusabb hatású műve, A z ú j f ő
i s p á n a tanuja ennek. Fekete Ézsauban, a parasztfőispánban Tolnai azt
a mesealakot álmodja meg, aki az ő eszméit diadalra vihetné. Ez a regény
Tolnai "jóság-igényének" termékei az író maga sem érzi jól magát sötét
világában, és szívesen menekül vissza a klasszikus hagyomány világ
szemléleti és formai adottságaihoz. A kísérlet sikere pedig igazolja, hogy
valóban otthon is találja itt magát - egy pillanatra. Aztán újra kezdődik

a kibillent lélek küzdelme.
Beszéljünk-e arról, hogy a szenvedélyesen ellenzéki Tolnai nem

egyszer még programmszerűlegis tökéletesen ugyanazt vallja, mint ellen
felei, a klasszikus hagyomány képviselői? - A vizválasztó különbség a
jellemzés modern értelmű, tudatos realizmusában van, s a sötétlátású
szubjektivizmusnak abban az elemi erejében, ami a n a t u r a li z m u s
nagyjaival: Móriczcal, Szabó Dezsővel hozza mély lélektani rokonságba.
Viszont puritán, kemény erkölcsisége ezekkel ellentétben megint az elő

dökhöz kapcsolja.
Ennek az átmeneti helyzetnek esztétikai következménye egy bizo

nyos lebegő állapot. Már elhagyta a régit, de vissza-visszanyúl feléje;
az újat pedig még nem tartja egészen kezében. Az "esztétikai lebegés"
áruló jele az is, hogy Tolnai n e m t u d s z e r k e s z t e n i. A szerkezet Iorma-

. rendszer, próbakristály, amely visszatükrözi az iró lelkének belső töréseit.
- és benne volt ilyen elég. Különben is túlságos érdekeltséggel fordul
az élet felé, túl közelről látja, már pedig a szerkesztés mint rendezés
művészi távlatot követel. - De leginkább a kifejezésmódon, a stílus
érzékeny szeizmográfján mérhetjük ezt az egyensúlytalanságot. Tolnai
stílusának valami sajátságos vegyes jellege van, ez a legegyénibb
ismertetőjegye. Legtisztább, nagyon gyakori formája az ellentétes han
gulatok: tréfa-sötétség, szatira-elérzékenyedés, gúny-részvét egymásmel
lettisége vagy egymásbajátszása. Jelentős tényezője a vegyes hatásnak
stílusának emlitett bizarr elemei: II'" úgy állok, mint az ujjam, s most
erről is le akarja Kondor, a gaz Kondor rágni a húst" ... (A falu urai 68.)
IIÉn gyűlölök, útálok mindenkit. Ez az én pályám. Húsz év óta működöm
ezen a téren." (Dániel pap lesz 135.) Innét már csak egy lépés a tragíko-

541



míkum hangja. Tragikomikumot mondtunk, nem humort, hiszen Tolnaiból
éppen a humorista lényege hiányzik: az ellentéteket egységesítő felsőbb

erő, a megnyugvás és szeretet ereje. Az alkotás egy-egy titokzatos pilla
natában azonban ezek az ellentétek mégis valami sajátos és felbontha
tatlan . vegyülékbe forrnak össze. Fanyar, kesernyés-gúnyos íze nem a
megszokott, meleg íz i a nemes ital alján ott karcol a seprő, de azért
humor ez, mégpedig a javából, a nagy oroszok fajtájából. Ez Tolnai vegyes
stílusának esztétikai csúcsa. A következő felejthetetlen példában egy tör
vényszéki bíróból lett komikus színész beszél. Jellemző, hogy a hatás
vegyességét magukra a szereplőkre is kivetiti l

"Nevetem magamat uram, és látom, mások is tudnak rajtam
nevetni ... Először minden szerepemben olyan voltam, mint az őrült,

- és ezzel mindenkor igen megnyertem a közönség tetszését. Nem
győztek nevetni, még ha sírtam is, kacagtak. Isten ugyse, uram; a
közönségnek ez a nagy kedve mentett meg az igazi megtébolyodástól.

A komikus nagy szája olyan sajátságos fél síró alakot vett fel,
hogy Tarczali urat leküzdhetetlen kacagásroham fogta el." (A pol
gármester úr II. 85.)
Ha ebben a mindenirányú emberi és írói meghasonlottságban Tolnai

mégis értékes műveket, s a gyöngékben is annyi oázist tudott megalkotni,
ez csak annál inkább igazolja tehetségének erejét. Tud elbeszélni; meséí
rendszerint néhány alapsémán épülnek, de pergetésük ügyes, érdekkeltő.

Tud jellemezni; pszichológiai éleslátásán túl megvan benne az alakterem
tés titokzatos írói karizmája. Tud írni; akart szürkeségében sok nemes
stílueszépség bújik meg. Csak egy valamit nem tudott: emberi adottsá
gaiban méltó lenne saját tehetségéhez.

Abból, ami fojtogatta, keveset élhetett ki, sokat írt meg. S ez a s o k
lassan elnémította a t ö b b e t, amit tehetségénél fogva adhatott volna.
A művészt, Igy sorakozik Tolnai Lajos a magyar irodalom szomorúan
nagyszámú letört tehetsége, tragikus sorsú szenvedély-emberei, a Besse
nyeiek, Berzsenyíek, Katonák, Madáchok, Szabó Dezsők mellé. Ezek a
párhuzamok természetesen csak lélektaniak, nem értékelők. Tolnai nem
volt akkora tehetség, hogy akár csak egyszer is t e l j e s győzelemmel

kerűlt volna ki az alkotó harcból. Töretlenül nagyot nem adatott létre
hoznia. Szomorúbban tanulságos írósorsot nehéz elképzelni, mint az övét.

SZENT LAJOS KIRÁLY
Királyi fecske, súlytalanul sikló,
szárnyként zizeg páncéla pikkelye.
Megáll, lenéz a mennybeszálló hídról
az ódon város mintha intene.
Ráhagyja még rubintos koronáját,
melyet halálig hűséggel viselt,
vár rá az új már, fényből kalapálják
régtől lerótt, határtalan hitelt.
Ezt nyerte hát a nyalka földí tornán
a pajzsot és a kardokat letolván,
babér helyett az égiek kegyét.
Egy rózsa hull alá a nézőtérről ...
Mélázón csak a' végső jelre. néz föl
s az égi táltos kengyelébe lép.

Tűz Tamás
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NYÍRFÁK

Nem szülte őket földi égöv,
messzi világból jöttek ők.

félig halottak s mégis élők,

ki tudja, merre törtetők

s hány égitest tüzében égők.

Ki látta őket elhagyott
utak szegélyén egyesével
vagy szűz csapatban szebb napok
szálltán merengve, mig az éter
ezüst bárkákat úsztatott?

Lombos haját simitja ujjal
egy szőke lány, ki tudja hol,
álmát a tünő éjbe fujj a,
ásit kicsit s talán dalol.
Ki hallja meg, hogy itt szól újra,

egy nimfalány itt futkos át
s arany gitárt szorongat egyre.
Csak nézik őt s állnak tovább
hallgatván számkivetve
az öröklét mély himnuszát.

GÓT SZÉKESEGYHÁZ

A kő legyűrve ösztönét repül,
lazán lebeg a lázadó körökben,
hol rózsák nyílnak lágy szövétnekül
kilenc sugárzó körcikkben kötötten.

Alant a város tündököl, piheg,
csatákat vív az angyalok karával
ám itt az égre lendülő ívek
zsoltára zsong körül, felhőkbe szárnyal.

Anyagtalan anyag: zeng, zajlik, árad.
Kürtjelre induló kőcsipke-század.

Nyujtóznak már, ki tudja merre mennek

a nyurga tornyok és a néma szentek
s az égi ujj a sípokon dalolván
vizet fakaszt a vízöntő csatornán.

Tűz Tamás

Tűz Tamás
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Füsi József

FÉNYBEN uszo KOLOSTOR

Korareggel indultam el Perugiából fiatal olasz barátommal, Giuseppe
Capecchi-val, hogy gyalog menjek el Assisiba. Ha a katonaságnál annyi
szor meggyötörtek az edzés és a fegyelmezés ürügyén napi húsz-harminc
kilométeres gyaloglásokkal, hátamon minden elképzelhető hadiszerszám,
a fegyvernemek "királyának", a gyalogságnak minden fortélyos eszkőze,

a mult hagyatéka, a borjú, a jövendő győzelem biztos zálogával, a gya
10gsági ásóval és egy köteg kézigránáttal egyetemben, - akkor Szent
Ferenc hogyne érdemelte volna meg, hogy könnyű bakancsban. nagyszélű,

olasz szalmakalapban meg ne tegyem azt az utat, amelyet az egykori gaz
dag posztókereskedő könnyelmű, virtusos katonafia nem is egyszer járt
meg, amikor a félelmetes hadjárat Assisiból megindult a gőgős Perugia
ellen! Talán lehettek kétszázan (vagy ötszázan is) az assisi hadrakeltek,
akik közül elsőnek Francesco .Bernardone esett fogságba és került Perugia
börtönébe.

A nap mint valami óriás gyémántmadár tollászkodott a pattanásig feszült,
hártyavékony palakék égen és kiterjesztett szárnyaiból szállt a perzselő pihe
lüktető homlokunkra, alélt szemünkre és nehezen váltó térdeinkre. Mikorra ama
hegy termékeny lejtőjére értünk, amelyről Dante szól (Aquinói szent Tamással
mondatván el Ferenc életét), s ahol a szegénységgel jegyezte el magát az ifjú
egykor, a szegénységgel, mely "Krisztussal a keresztfára szállt fel és ezeregy
száz évig kellett várnia, hogy új vőlegénye legyen", - itt már úgy vonszoltam
lábamat a botlató kövekkel kirakott meredek úton, mintha minden léptemmel
századok nehezékét tépném fel a sűrű porból!

Nem hiszem, hogy fölös erőmből telt volna a pózra, ahogyafordulókon
meg kellett kapaszkodnom, hogy össze ne roskadjak a valaha is végigremegett
gyerekes képzelgések felzúdult emlékétől. de még inkább a lassan belém tóduló
valóság terhe alatt. De szivesen hagytam volna magam mögött a pörölő városi
népet, az utcán vágtató gyerekek éktelen zsivaj át, a jelen bizonyosságát, hogy
csak a régit lássam. Ezért még egyszer visszanéztem a nap fényében remegő

umbriai lapályra, amelyen végigjöttünk és amely hajdanán hátára vette ezt a
szíklás meredélyt: úgy kapaszkodnak rá a házak, mintha valami nagy történeti
áradásból menekültek volna ide, és egymásba csimpaszkodva évszázadok óta itt
állanak egymásnak símulva, lábujjhegyen, felszegett állal és megkopott hátuk
kal: széltől-esőtől vert gerincük messzi világít a táj ra.

Még megvannak a város falába metszett kapuk. Ha ezeknek valamelyikén
. áthalad az ember, soha nem érzett erővel kapja el a régiség hatalma, hiszen
e roskatag és omló, de mégis konok falakon túl nem jutott, s lassú pusztulá
sának minden elgurult kis köve, elszórtan, azéttörve is a régi egészet mondja
vallja: a falak közé szorított élet változatlanságát. Csak egy régi kútnak támasz
kodj, s egyszerre szamaras embert látsz a vergődő napfényen, amint ős gonddal
lehajol és szomjas állatának vizet merít. A sikátorok kifeszített kötelein száradó
fehérnemű ringatódzik az utcáközön szűkölve rohanó széláramban: a békének
e mindennapos fehér zászlai mióta lengenek itt, minden felforgató történeti
ármány ellen? ... Es hát ezek az izgatott olasz mozdulatok; a porban masza
tosodó gyerekek; a kétvedrü vízhordó leány, aki mezitláb megy el itt mellet
tem: nem az örök példaadó élet vérében muzsikáló ütemére ballag-e? .. Sztkfás
oldala gödreiben, kiemelkedő buckóiban, az egész Assisira és a Monte Subasióra
feszülő csendben minden rendezőnél hívebb mester: máris betelt vágyam indít



tovább utamon, amely a kopott és primitív szépség első és talán utolsó vallo
mása lesz életemben.

Fontos-e, hogy előre tudjak míndent, amit itt most látni fogok? Nem,
éppen nem! Ezért mindent: művészetismeretet, különösebb kíváncsisággal firtató
tekintetet, indokolt mohóságot, a nagy összefüggések keresését megadón a
kapura függesztem, levetem magamról, mint az igaz hivő, hogy csak néhai való
tiszta vágyam és alázatom ragyogó meztelenségében haladjak be a zömök, zord
szemöldökű templomajtón.

Vigaszul és mindjárt bíztatóul is: alacsony boltozat szegi meg felsóhajtó
tekintetemet. Ridegen fénylő pápasírok. A vastag és szines üvegablakokon ezer
szer meggyöngült napfény permetezik szét, finom és szálkás, csak annyi éppen,
hogy ne legyen sötét. Nem a barokk-templomok mesterkélt homálya ez, hiszen
itt belülről fénylik minden, a Nap is talán csak a látthatón túl- való sugarait
bocsátja be ide.

A kóruson, kopott-könyöklőjű, füstös-fekete székek merev támlái között,
köröskörül legalább ötvenbarnacsuhás barát ül, a kolduló rend serege, s valami
csengőhangú zsoltáron dolgozik, mozdulatlan áhítatban. Mint egy láthatatlan
orgona sipjai: hol ez a rész, hol meg a másik, a mélyebb hangú, csap fel a
zsolozsma hullámain, amelyek végigtapadnak a régi falfestményeken, megremeg
tetik az ablakok sarkába bújt csendet, felkúsznak a csavaros oszlopokon, és egy
lépés közelségéből is: valami elérhetetlen magasság visszhangját zúgatják alá
a kerek boltozatról.

Hol van ebből az ősinél is ősibb gregorián-dallamból a pátosz? .. Kemé
nyen és elfogódottság nélkül szállnak fel a hangok, külön-külön, mint fészkük
ről ellibbent madarak, hogy néhány rövid szárnycsapás után visszahulljanak
az egyszerre nyíló ajkakra. Cimabue torzonborz és elkínzott arcú Ferencének
hangja ez: minden kétségtől megtísztult, a hajlott mennyezet zárt kalitját ércesen
kitöltő lelki szabadság hangja.

Nem is kell jobb útbaigazító: már értem mínden áhítatos vonását e
gyengédvonalú és mégis csupaerő freskóknak: látnivaló, hogy bennük egy ősibb

és ösztönösebb élet lehelletnyire vékonyodott vad indulata lüktet: szent örüle
tekben, bódult, öntudatlan rabságon és jókedvű aszkézisen meghiggadt életmámor.

Ilyen az egész kolostor is! Mint valami óriás fecskefészek, hosszú idők

szeszélyes és makacs munkája. Nehézkes, egymásra-javított, egy adott szűk kis
területen mindent egybezsúfoló: néhol, ahol a tér megengedte, kitörésszerűen
nagy. másutt: miniatűr fapadfaragásokban, bűnbánóan és eszelősen kicsiny.

Megyek fel a lépcsőn, a Felsőtemplomha, és ezt gondolom: lám, erre a
zárt területre nyűgözött eszme- és lélekindulat csak befelé és fölfelé tágitotta
magát; templomot, újat, csak a régi fölé emelt, új freskókat csak a régiek helyén
festett, újra és újra próbára téve az idegzet, az építő kisiparosság és a képzelet
erejét. Mint valami nemzedékről-nemzedékreöröklődő céhbeli mestermü, mindig
az eredetit, a régit tökéletesítették, alakítgatták. Es így rándult egyirányba a
nehezékeitől lassan megszabaduló ösztön és fegyelem: nem terült szét a földön,
nem terpeszkedett szét kényelmesen és pompázó imperiálizmussal, hanem mindig
csak a meglévőt formálta tovább, akárha csak egy fafaragás próbáj ában is örö
kítve meg az egymásra következő nemzedékek névtelenségét.

Ez bizonyos: bizonyos, hogy ez az ugyanazt akaró, csak egyirányú sugárba
terelt lélekhullámzás sugallhatta Giotto ecsetébe azt a félelmetes erőt, amely
egy-egy vonásában, a durva és vaskos szimbolizmus egy-egy rejtett hajlatába
a régiség minden földöntúli báját rejtette el. Aligha lehet nagyobb és tanultságát
jobban elrejteni tudó müvészet, mint amely a holt Szent Ferenc kezére hajló
Santa Clara-rendi apáca szelíd és mégis önkívületig fokozódó vad mozdulatában
van! ... Es a pápa régi fogadóterme l Majdnem népi képzeletre vallóan primitív,
a padló, amelyen terebélyesen áll maga a trónszék, mint valami falusi bíróé,
tapinthatóan durva csempe, a házi égetőkemence kézjegye minden kockájánl ...
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Ez a terem nem rokona a világ egyetlen fogadótermének sem, vagy ha igen,
a legtávolabbi, a legszegényebb rokon. Olyan, mint valami tekintélyesebb mes
terember vendégfogadó szobája, amelyet ráérő gonddal a maga gyönyörűségére

épített meg ... Az egész duplatemplomos épületen is gondos és gyámolító kéz
munkája látszik, amely naponként igazít valamit rajta, nem hagyja nyugton
motozó és alakító kedvét a bevégzett mű, amely sose lehet egészen kész, amíg
lelki és szellemi világának pontos vetülete nem lesz, - de lehet-e, ha folyton
a jobbra, tökéletesebbre vágyik? Mindenesetre: babráló keze, harsány hangja
egyaránt kielégül, ha a szem, hosszas építkezés után, a mintákon és formákon
meg-megnyugsztk, és időnként úgy érzi, hogy most már jó, akár az örökké
valóság idejére is .•.

De ha ilyen a templom, amelyet Szent Ferenc emléke ihletett ilyenné
az utána következő névtelenek munkájában, milyen lesz a régi templom és a
kolostor, ahol a Poverello élt, ahol minden falbaépített kő őrzi még érdes zsák
ruhájának érintését (a többi anyagot, drága kelméket és posztókat szétosztogatta
a szegények közt, amikor az egyéves perugiai fogságból hazajött), ahol rozoga
padokban, foszlott karingekben, homorúvá kopott garádics-fokokban, nyikorgó
ajtóban, elmállott falakban, szuvas gerendákban, a templom mögött suhogó év
százados ciprusokban mindenütt az ő lelke sóhajtl ... 0, hogy szégyellem nehéz
kes, nagy testemet, ahogyelcsüggedten cipelem a kis padok között, a likas
imazsámolyok mentén, a hullámzó, göcsörtös téglapadlón, piciny ajtókon át,
köröskörül a kis templomon, amelyet mindenestül el tudna húzni egy pár bivaly,
- olyan kicsiny! ... Vándor, aki itt jársz, hozzá ne érj valamihez: a kalauzoló
barát mutat egy nyílást, ahová a kistermetű Ferenc bújt meg, amikor üldözték
(vagy ídeállították, amikor mértéket vettek róla a koporsójához): nekem a
mellem közepéig sem ér, s pirulva elfordulok.

A kolostor udvara négyszögű: benne kertecske és közepén kerekes kút.
Apró rózsabokrok nyujtogatják kontyukat a négyszögű, langyos égdarab felé ...
Oldalt van az étkező: a barátok éppen ebédelnek. A hosszú asztalon kerek,
könnyű bádogtányérokon lencsefőzelék, mellette hosszúkás, fonott kenyér és:
egy-egy félliteres palack minden barát előtt, csordultig töltve sötétvörös umbriai
borral: Semmi kétség: az összekarcolódott falú boltivek alatt igy ettek elődeik

hétszáz évvel ezelőtt is ... Nem egyszerre étkezik minden bentlakó barát. Egy
részük kint bolyong a kertben. Nagyon élénk valamennyi, beszédük gyors
és fesztelen, az ismert zsírosszájú kenetességnek árnya sem szennyezi be
szavukat és mozdulataikat. Egyikkel szóba elegyedem: elmondja, hogy nem
rég jött vissza térítőútj áról az arabok közül (már ősük, Szent Ferenc is
megjárta Egyiptomot és Sziriát) i majdnem megölték, öt nyelven beszél tökéle
tesen, köztük három arab nyelvjárást. Míkor idáig érünk a beszélgetésben, egy
szerre fölkapja csuhája szárnyát és elcsattog kopogó fapapucsán: egyik társa
hívja élénk jelekkel: vajjon mi lehet olyan sürgős ebben az időtelen időben?1

Kár volt még ennyi pironkodó alázattal fizetni meg e drága és kedves
hajlék látványát, a nagyranőtt barbár embernek alig járható épületecske aján
dékát, mert most a kalauzoló barát apró lépcsőkön le-felszállva Szent Klára
kis virágos kertjébe vezet.

Lehajolva, a szűk ajtón úgy bukom be a félig leomlott fal ú kis helyi
ségbe, amely elől és felül szabadon lehelI a tájra és az égre kicsiny virágai
val és puszpángbokraival, - úgy esem be, mint aki végre odajut, amit valójá
ban keres, s ami eddigi csodálkozásai alján hiányzott. Ilyen helyre életében
csak egyszer juthat el az ember, mint amesehősök kiengeszteltetésük helyére.
Megkérem a barátot: hagyjon magamra, hadd pihenjek meg itt egy kicsit. A barát
mosolyog és elmegy.

Leülök a vékony deszkapadra és mereven nézek előre. A párhuzamos
két fal között, ahogy a tekintetet előrefele tereli, napsütötte tájra látok. Vég
telen lapály ez, az umbriai sikság, amelyet a nehéz, dús pikkelyekben hulló
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fény önt végig: csillogó szőnyegnek rémlik, amelynek vége az égbe görbül fel.
Az alacsony szőlőbokrok vastag levelein olajosan ring a fény, a táj fölé vékony
s gőzölgő páraréteg húzódik, mintha a szikrázó világosságra előcsalt növény
lelkek, az animális lét örömének sűrű felhője ringana állandó rajzásban az ég
felé, magával emelve a földet. Két karcsú nyárfa nyúlik fel a keskeny sávba,
olyan mozdulatlan egyenességben, mintha megrezdülésüktől az ég boltja inogna
meg. A két nyárfa fémcsillanású levelein is végigcsurog a fény és körülöttük
lassan forog-hullámzik a környék.

Nem is kellene oldalt pillantanom az omladék-falra, amelyen egy tábla
hirdeti, hogy itt írta, vagy mondta tollba Szent Ferenc élete tanitásának sum
máját, költői végrendeletet: A Teremtmények Étiekét. Csakis itt mondhatta el,
ezen a helyen, ég és föld között, ezen a virágos kis erkélyen, mely az umbriai
ős-tájakra hajol ki, s amelyet naponként végigcsókol a Nap, a Hold, a Csillagok
fénye, szeliden öblöget a szél és hajnalonta friss harmat öntöz meg.

Mindenható, felséges Atyánk, hozzád száll a
dícséret, magasztalás, tisztelet és hála.

Minden a le tulajdonod. s nincs ember, aki
méltó lenne nagy neved kimondani.

Aldolt vagy, Uram, s kezed minden műve áldott,
legfőképen öreg bátyánk, a Nap:
az égből néz ő le és tőle világos a nappal,
és ékes, szépséqes ő, tündökletes,
ó, felséges Atyánk, mint te magad.

Dlcsérjen téged nénénk, a Hold, meg a Csillagok,
te formáltad őket s mind oly gyönyörűen ragyog.

Uram, dícsérjen téged bátyánk, a Szél,
a levegő, meg a felhő, a derűs ég s a vihar,
te táplálod teremtményeid ezek áldásivaI.

Dícsérjen téged kedves húgunk, a Víz,
aki hasznos, alázatos és tiszta is.

Uram, dícsérjen téged öcsénk, a Tűz,

vele gyujtasz fényt napszállat után,
szép és félelmetes ő, erős és vidám.

Uram, dícsérjen téged jóságos Földanyánk,
ki hátán hordoz minket s áldásait árasztja ránk:
mienk pompás virága a réten s gyümölcse a fán.

Boldogok, Uram, akík szerelmedért másoknak megbocsátanak,
akik betegséget szenvednek el és keserű kínokat,
boldogok, kik békén tűrik a föld nyomorát,
mert elnyerik ők, felséges Atyánk, fényes koronád.

Dicsérjen téged testvérünk, a testi halál,
akitől emberfia nem menekülhet, -
jaj annak, kit a végső perc halálos bűnben talál!
Boldogok, kik szent akaratodban megnyugosznak:
a második halált nem kell elszenvedni azoknak.

Dícsérjétek Urunkat, ég s föld seregei,
áldjátok őt és nagy alázattal szolgáljatok nek ill

1 Képes Géza fordítása.
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Véletlen-e, hogy ezzel a költeménnyel kezdődik az öl asz költészet, és hogy
éppen ennek az umbriai tájnak az ölén kelt szárnyra, amelyben az ős-latinság

bölcsője is ringott? Aligha. Vannak vidékei a világnak, ahol az élet születík,
vagy újjászületik. A háborúdúlta Itália földjén ez a hang az első, amely keresz
tény misztikát a koraközépkor barbár hadainak nyomán rombadőlt és eltemető
dött latin világ pogány panteizmusával elvegyitve: a nép egyszerű, világos és
tiszta képletű nyelvére fordítja ...

Sokáig elüldögéltem a kis kertben, a sandamianói kolostor kertjében,
s elmélkedésemben akkor sejditettem meg először - tizenöt éve már ennek -,
hogy minden forradalom kezdete - mert Szent Ferenc forradalmár volt, aki
szembeszegült a korával a maga módján -: az egyéni megigazulás.

Estefelé fölkerekedtem és megkerestem fiatal olasz barátomat. Egy
kiskocsmában leltem rá. Ott aludt, üres pohara mellett, az asztalra borul
tan: nagy haja, mint virágjával lefelé fordított napraforgó, széttetúlt álomba
pihent keskeny arca körül. A söntés mögött, a sarokban, a korcsmáros
aludt, nagy hasa, mint valami behemót fújtató, vastag ajkára csordult
nyálból fútt ökörnyál-szálakat. A söntésen csak a fekete kandúr ébredt
fel, amikor a gyöngyökből szőtt függönyajtón beléptem, hosszú farkavége
begörbült, amint felpúpozott háttal kinyujtózkodott, olyan volt, mint egy
antik ősállat, akit az umbriai pogány istenek felejtettek itt. És mégsem
volt félelmetes, hiszen Szent Ferenc, aki amellett, hogy az Egyház szentie,
ennek a vidéknek Géniusza is: minden állatot megszeliditett errefelé,
intő például az embereknek, akiket sokkal nehezebb volt. Erről a csodá
ról már jókor figyelmeztette a magyarokat az a névtelen magyar barát,
aki a legrégibb nyelvemlékeink egyikében többek között reánk hagyta
"Az fordolt farkasról" szóló históriát, vagyis a gubbiói vad farkas meq
térítésének torténetét. Ez a farkas, Szent Ferenc jóvoltából, elkerülte a
népitéletet, amelyet a középkorban a veszedelmes állatokkal szemben is
alkalmaztak, és mint civilizált, gubbiói polgár halt meg. A Főldgömb-utcá

ban nemrég kerültek elő tiszteletreméltó csontjai.

T AVASZl HALÁL

Tavasz csicsereg kinn... A messzi égen
illanó felhőnyájak siklanak,
napfény remeg... Megejtő pillanat:
amint szellő indul a messzeségben.

Amíg merengve, eltünődve nézem,
hajamra lágyan .sugaraz a nap,
s a vérpezsdítő sugarak alatt
nekilódulva kacag szívverésem.

Ez az tán, az utolsó pillanat,
a várt tavasz halálos érkezése,
amikor meghalnak a sugarak,

s bennem is meghal itt a fák alatt
valami, tán szívem legszebb meséje,
s letört utamra szirmok hullanak.

Agoston Julián
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SZEMLE

ERNEST PSICHARI

Renan unokája. Pál testvér Szent Domonkos harmadrendjében. E két mon
dat között ível egész élete. A rue Chaptal-í otthon intellektuális és toleráns
légkörétől a rossignoli katonai temetőig, - 1883 szeptember 27-től 1914 augusztus
22-ig. A századvégi szellemi anarchiától az Isten gyermekeinek békéjéig.

* * *
eletének már egész irodalma van: Henri Massis lendületes, szép könyvei

át- meg átszőve egyéni élményekkel, Mlle Goichon gondos, minden részletre
kiterjedő, filológiai pontosságú életírása, P. Noble kis összefoglalása, a jó barát
nak, Jacques Maritain-nek szép fejezete az Antimodernben, s előszava a Goichon
életrajzhoz- stb. Ezek és főleg saját művei szinte túlságosan sok anyagot szol
gáltatnak ahhoz, hogy meglássuk és megrajzolhassuk éles kontúrokkal ezt a
nagyon rokonszenves és érdekes egyéniséget.

Anyja Noémi Renan, apja Jean Psichari, a byzánci filológia és az újgörög
nyelv professzora. Anyai ágon francia, gascogne, kelta és holland," apai ágon
görög és velencei, helyesebben parosi. Sokféle hagyomány szakadt rá: déli és
latin kitártság és breton melankólia, holland protestantizmus, francia katoliciz
mus, kelta miszticizmus és bizánci merevség: "héritier de toutes parts, héritier
de toutes maínes", mint Péguy mondja.

1883-ban született Párizsban. A nagyapa akkor állott hírének delelőjén,

akadémiai tag, világhíresség. Ernest a legidősebb -a három gyermek között,
élénk, tehetséges, igen kedves. - A szülői ház légköre különös módon szűrte

meg a századforduló izzó, kereső, szellemileg zilált légkörét. Az előkelő tudo
mány, az udvarias jólneveltség lecsiszolták mindennek az élét úgyannyira,
hogy ebben a liberális· s mindent megértő légkörben még azok a kilengesek
is elviselhetőek voltak, melyeket a kamasz Ernest, barátjával, Jacques Maritain
nel produkált, hogy nem engedték magukat kiszolgálni, ők szaladgáltak az asz
talnál a tányérokkal s tálakkal, kétségbeejtve a személyzetet, akiknek ez nem
jelentett semmi könnyebbséget, - vagy vacsora után azonnal bársonynadrág
ban és vörös övben (munkásjelmezben) rohantak a különböző külvárosi nép
egyetemekre előadni, vagy hallgatni.

De nemcsak ez a szociális vonás volt egyetlen jellemzője a fiatal Psichari
nak: a szocializmuson és dreyfusizmuson éppen úgy átment mint Péguy, hogy
átlendüljön az antiintellektualizmusba, majd a tradiciónalizmusba, hogy a sok
izmuson át hazataláljon a kereszténységbe. Falusi tartózkodásai kitágították lel
két a természet felé, .- az irodalom szinte családi tradíció volt számára. Ver
seit, melyeken rajta volt a századvég és a nemes dilettantizmus bélyege, maga
adta ki néhány példányban baráti köre részére. A nemesen elfogulatlan családi
légkörben vajmi kis helye volt a vallásnak, de ez is csak mint szellemi jelen
ségnek és irodalomnak. Vallásos görög nagyanyja óhaj ára annakidején orthodox
rítus szerínt megkeresztelték - de ezzel be is végződött minden érintkezése a
vallás világával -, hogy gyengén és egyoldalúan, mint irodalom térjen később

víssza, Családja sohasem volt harcos értelemben véve antiklerikális, ezt a művelt,

liberális atmoszféra lehetetlenné tette, de teljesen vallás nélküli. - Az Evan-

l Terres de Solell et de SommeiI.
L'Appel des Armes,
Le voyage du Centurion.
Les voíx qui crient dans le désert.

• Anyai nagyanyja unokahuga volt a hires holland festőnek Ary Scheffernek.
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géliumokat olvasta, s egy vakáción a Krisztus követését, később atyja bizta
tására Bossuet beszédeit, majd Pascalt és de Maistre-t. "Mindent olvasott" ebben
az időben: Ovidiust és Villont, Stendhalt, Chénier-t és Rimbaud-t. Tanulmányai
rendszertelenek voltak és sokfélék, s ő a rendszertelenségben valami rendet, a
szellemi összevisszaságban valami szilárd alapot szomjazott. Mindenki nagy cso
dálkozására hirtelen elhatározással belép a hadseregbe. Ebben a lélek önfenn
tartási ösztöne nyilatkozik meg, amint a káoszban rendet, az anarchiában fegyel
met keres és a szubjektívízmus ingoványos talaján keres valami objektivitást,
valamit, ami köré élete kijegecesedhetik. - Nagy meglepetés volt ez intellek
tuális családjában, de a me Chaptal ezt is elfogadta: ott mindenki elhatározását
és nézetét tisztelték.

A katonaság a renden kívül egy másik nagy ajándékot adott Psicharinak:
most fedezte fel Franciaországot, a francia történelmi multat. Későbbi művének

az AppeI des Ames-nak hőse, Maurice, nagyon is ő, mikor felkiált: "Francia
ország, milyen nagy vagy és milyen szépl Sírni lehet az örömtől ennyi nemes
ség láttára .. :' A talaj megszilárdul alatta, kezdi megszeretni a történelmet és
szenvedélyes szeretettel hazáját. Kialakul benne az a hivatás, melyet sokkal
később, amikor már a kegyelem megérintette a lelkét, így formulázott meg:
"Jól tudjuk, hogy a mi földi hivatásunk: megváltani vérünkkel Franciaorszá
got .. ." Talaj van már a lába alatt, de csak éppen talpalattnyi, a félelmetes,
zavaros, ellentétes eszmék, rendezetlen, féligkész világképek benne és körülötte
kavarognak, - nyugtalanság, keresés, belső üresség, céltalanság.

1906-ban Afrikába kerül a gyarmati tüzérekkel, helyesebben a Csád és
Kongó közöttí medence kikutatására alakult katonai misszióval.

Első impresszióit megírja a Terres de SoIeil et de Sommeil-ben. Élvezi
ezt az életet, a vakitó fényt s az oázisok hűsét, a nagy kirándulásokat s a csen
des semmitevést "távol az érzelmes és világi élettől". Visszatér szabadságra,
elvégzi a versaillesi katonaiskolát, megírja az AppeI des Armes-ot.' Ekkor már
Péguyt csodálja, "akiben ma Franciaország lelke él". Később meg akarja ta
gadni ezt a könyvét, mert ez csak lépcsőfok volt fejlődésében és mint mondja,
abban az időben írta, amikor bár vágyakozott a világosságra, de távol volt a
keresztény élettől és igazságoktól. Jóbarátja, Maritain már eljutott az igaz
ságig: La Salette-ben imádkozik barátjáért, de az onnan hozzá Afrikában kül
dött lapja még zavaros visszhangra talál benne.

Az Egyház, melynek küszöbét Maritain átlépte, távoli, idegen fantom szá
mára. "Házad vonz, de nem lépek belé" - válaszolja barátjának, aki azt reméli,
hogy az afrikai egyedülvalóságban megtalálja Ernest az Istent, s benne mín
denre a várt feleletet.

Egyelőre számára csak Franciaország létezik. Rendet csinált magában, esz
ményt tűzött ki, szolgálatába állott, de a belső nyugtalanság tovább űzi.

Újra Afrika, már nem felfedezés, hanem új terület organizálása, a francia
befolyás erősítése. 1910-11-12, ez volt az a három év, melyet Mauretániában
töltött, s melynek egyedülvalósága, belső szomjúsága, meditációi meghozzák szá
mára a békét és az Istent. Az ágostoni nyugtalan szivet, egy részlet, még ha
olyan szép részlet is, mint a haza, nem töltheti be.

Itt indul meg benne az a lelki harc, melyet két könyvében a Centurion
ban és a Voix-ban próbál vázolni. Valóságos harc volt ez "olyan brutális, mint
az emberek harca" (Rimbaud), s valósággal az, amit a lelki könyvek a tisztu
lás folyamátának, via purgativának neveznek. A magány, csend kemény élet
mód, a hivő muzulmán környezet, mind valamilyen módon Isten felé terelik.
Megszégyenül, amikor azt a feleletet kapja az egyik mór harcostól, mikor a
Port Etienne-í szikratávírót mutatja neki nagy francia büszkeséggel, hogy "fran
ciák, tiétek a föld, de az ég miénk, móroké", - Erről ir a dakari katedrálisra

1 Először más cimet szánt könyvének: Connalssance de Sol natal'
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küldött adományának kisérőlevelében Henry Bordeauxnak, amikor rájön arra,
hogy "francia" és "keresztény" egyet kell hogy jelentsen, mint ahogy az a
mórok szemében is egyet jelent. Ebben a levelében megemlíti Foucauld atyát
is, Milyen különös ez a szellemi láncolat a nagy francia megtérőknéll Psicharí
sem áll egyedül, ott áll mellette Péguy, Maritain, és Charles de Foucauld imái
is áramlanak feléje a Szahara felől.

Fivére azt irja róla, hogy az igazságot akarja, "erőszakkal is", A meny
nyek országa erőszakot szenved", Milyen távol van már az irodalmi Párizstól,
mennyire mélyebb rétegekbe ásott márl Mint a kezdődő század élő lelkiismerete
írja: "Mi is tudnánk .írodalmat' csinálni, ha a szivünk erre késztetne bennün
ket. De nagyon keserű a szájunk íze, túlságosan erősen érezzük hűtlensé

günket . ,"
Az igazságot keresi, a teljes igazságot, az élet értelmét, valóságát. "Ime,

az egyetlen alap: ellent nem állani az igazságnak, bármilyen legyen is az, vára
kozni rá türelmesen. idegesség nélkül, nyugtalanság nélkül, várni azt a Vendé
get, akire annyira vágyakozunk, s akiről semmit sem tudunk,"

Csodálatos, ez a Vendég, akit Psichari ennyire vár, eljön mindenkihez,
aki végyakozik rá, az igazságra rátalál míndenkí, aki keresi, csak egyfajta
emberhez nem jön el soha, ahhoz, aki mint Pilátus, vállvonogatva, cinikusan
mondogatja: "mi az igazság?"

Mennyire igaza van Psicharinak abban is, hogy: "Amint az ember egyet
len lépést tesz a középszerűségen túl: meg van mentve, és biztos lehet arról,
hogy nem áll meg a belső tökéletesedés útján, - kikötött az Abszolutumban".
- Most van ő ezen az úton, - túllépett a középszerűségen, s az Abszolutum
elérése nem lehet kétséges,

Az afrikai embertelen hőségben, amikor katonái kimerülten alusznak, sáto
rában ül, hallgatja szive dobogását és gondolkodik, - Este a csillagokat nézi,
az Orion csillagra szegezi szemét és az igazságot forgatja fejében, - Amorális
kérdések megoldását is a csillagokon túli világból várja, az apostolok, szűzek,

mártirok világából, akik "erőszakkal felemelnek engem egy magasabb erkölcsi
világba, mint amilyenben ma élek", (Les Voix. p. 95.)

Megfogta szívét "a különb élet szorongása" és nem ereszti.
A Számum eltemeti öket, zsoltársorok ötlenek eszébe, és hitetlenül is

imádkozik. - Mohamedán szolgájának Jézus Istenségét bizonyítja, torka össze
szorul, szemeibe könnyek gyűlnek, kérdezi önmagától, hogy ugyan hogyan mond
hatta mindezt, amikor nem hisz, hiszen igy nem mondott igazat. .. de érzi, hogy
képtelen lett volna az ellenkezőjét mondani, mert azzal még inkább vétett volna
az igazság ellen.

Valóságra vágyó lelke fellázad a századvégi materialista tudomány és
filozófia ellen:... "Megcsalnak bennünket azok, akik íróasztaluk mellől hir
detik, hogy az élet, a mozgás, a világnak minden realitása nem más, mint hideg
mechanizmus. Mi az igazság teljességet akarjuk, .. meg akarjuk találni a világ
misztériumának magyarázatát, melyet a hiú gőg meg akart semmisiteni . , ."

A nagy csendben újra és újra szinte megtapasztalja saját lelkét. "Elég
nekem ez a csoda, hogy van lelkem a világ közepette, és olyan mély, hogy
megreszketek, ha föléje hajlok", (Le Centurion. p, 165,) Még nem tudja kimon
dani, hogy hísz: de a becsületesen kereső lelkek magától értetődő keresztény
teológiájával tudja, hogy csak a kegyelemnek egyetlen szikrája hiányzik ehhez,
s ha ezt megnyerheti akkor olyan nagy lesz a boldogsága, "hogy abba szinte
b~lehal".

Honnan ismeri ez a soha hittant nem tanult fiatalember a kegyelmet és
titokzatos működésétt Hogyan írhatja ilyen precizitással Maritain-nek: "',. annyi
ban különbözöm csak tőled, hogy engem még nem érintett meg a kegyelem .. .'

És azt is tudja, hogy ezt a kegyelmet kérni kell. Az anima naturaliter
christiana pontosan mutatja az utat, mert az egyedülvalóságban és csendesség-
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ben nincs, ami zavarja hangját. Igy imádkozik: "En Istenem, ha már addig el
juttattál, hogy láthatom arcodat, ne hagyj el többé. Nyilatkoztasd ki magadat,
mert ezt csak Te tudod tenni, én semmi sem vagyok, Amint megmutattad Tamás
nak vérzö sebhelyeidet, küldj nekem is jelet, jelenlétednek imádandó jelét .; ,"
S megkezdődött "az isteni működés távoli előkészülete egy még bezárt szív
ben": megérzi a kegyelem felderengését lelkében. Valami mást, ami más, mint
Afrika hatása, s más mint saját gondolatai. Folyton ímádkozík, várja a bizo
nyosság pillanatát, azét a bizonyosságét, mely átjárja egészen arról, hogy "Jézus
Krisztus valóban a testté vált Ige, hogy az Egyház az Igazság tévedhetetlen
őrzője és hogy Mária valóban az Eg Királynője",

A "bizonyosság" megérkezését maga írja le, - midőn egy forró déli órán
a belső hangokra figyelve árnyékot keresve bolyong az Oued kiszáradt partja
mellett: letérdel és imádja azt a Hatalmasságot, mely térdre kényszerítette és
akarja, hogy kérő szívét megnyissa előtte. Níncs semmí drámai mozzanat: egy
folyamat befejeződött, egy kapu kitárult. "Hogyan, Uram, ilyen egyszerű ez,
szertni Téged?" - tör fel szivéből. Minden felolvad benne és minden elren
deződik benne a szerétet rendjében, A hitetlen, a kereső, a vágyakozó hívővé

lett, meggyökerezve, megalapozva "radicatus et fundatus" az Igazságban, az
Istenben.

1912 végén tér vissza Párizsba, hogy végre megtapasztalhassa "teljes nagy
szerűségét és édességét annak a szónak, hogy keresztény", s hogy letegye.
28 évének minden nyomorúságát és tévedését s új életet kezdjen. Elgondolhat
juk, mit érzett a már rég megtért jóbarát Maritain, aki annyit imádkozik és
kolostorokban imádkoztat érte, s akinek La Salette-ből Afrikába küldött . lapja
sokszor megérintette Psichari szívét, Ez a jóbarát kézenfogja, elviszi szentmísére,
s megismerteti Clerissac dominikánus atyával. Míg ők ketten a versaillesi park
ban sétálnak (1913 február 3-án), Maritain és felesége térdrehullva imádkoznak
otthon. Jó két óra mulva térnek vissza kitűnő egyetértésben, p, Clérissac rövid
és katonás programot ad: holnap gyónás, azután, amint lehet, bérmálás, vasár
nap első áldozás, azután hálaadó zarándoklat Chartres-ba. - Maritainék kápol
nájában teszi le a hitvallást s ott végzi el gyónását is, - Boldog, mikor meg
tudja, hogy görög ritus szeríntí keresztsége érvényes. Első áldozása olyan öröm
mel tölti el, hogy azt mondja P. Clérissacnak: "érzem, hogy mindent odaadok
az Úr Istennek, bármit kérjen tőlem". - Bérmanevéül Pált kéri, hogy expiálja
nagyatyja" Szent Pál könyvét.

Hátra volt még a rue Chaptal. Psichari kimondhatatlan gyengédséggel sze
rette anyját és szenvedett attól, hogy anyjának fáj lépése. "Mama, meg kell
mondjam neked .. , én katolikussá lettem,., és elvégeztem első áldozásomat , ..
Ez bizonyára nem tetszik neked .. ," "Ellenkezőleg, Ha te azt gondolod, hogy ezt
kellett tenned, akkor jól tetted,.," A rue Chaptal nemes hagyományai ezen is
átsegítették.

Péguyt, aki megtéréséhez annyi indítást és segítséget adott, .nagy lép
tekkel elhagyta, mert ő szegény, megmaradt kívülállónak. Útjaik elváltak, mint
ahogy elvált Péguy útja Maritainétől is, csak Maritain anyj, Mme Généviéve
Favre maradt meg Péguynek, mint régi-régi szellemi barátnője.

Psichari egészen adja magát, fenntartás nélkül, s így árad beléje a kegye
lem, fenntartás nélkül. Évekkel ezelőtt érthetetlen és "kemény beszéd" volt szá
mára az Oltáriszentség, most szinte himnuszt énekel ;,az eucharisztikus élet el
mondhatatlan világosságáról",

Barátja, Henri Massis azt írja róla, hogy egyetlen gondolat foglalta le
teljesen: életének teljes odaadásával jóvátenni nagyatyja bűnét. Szolgája akart
lenni annak az oltárnak, melyet az hűtlenül elhagyott. Elmegy Issybe, megláto
gatja azt a szemináriumot, melyet a teológus Rena elhagyott; különös látoga
tás! Nagyon foglalkoztatja nagyatyja túlvilági sorsa, s boldog, amikor Pere
Janvier megnyugtatja, s Isten irgalmasságára hivatkozik. - Régen, Afrikában
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mondta egyszer Patey generális, mikor a fiatal tisztet minduntalanul morális
kérdések foglalkoztatták: "még megérjük végül is, hogy Renan unokája kato
likussá lesz ..."

1913 őszén belép Pál testvér néven Szent Domonkos harmadrendjébe. Még
a hadseregnél szolgál, visszament cherbourgi garnizonjába, de élete teljesen be
felé fordul, egyetlen imádság és meditáció már, órákhosszat imádkozik mozdu
latlanul a tabernákulumra szegezett szemmel.

• Az emberek között egészen felolvad szolgáló szeretetében: szegényeket
látogat, és gyermekeknek mesél, pedig mindig sietős a dolga, a lépcsőket min
dig hármasával ugorja ...

P. Clérissacnak írja: .,. Egyetlen vágyam ezen a földön, hogy meg legyen
bennem a szentek hite, reménye és szeretete, - egyetlen vágyam, hogy Urunk
imádott nevéért haljak meg, ha ő mártiroknak akar bennünket. Egyetlen vágyam
és egyetlen gondolatom a mennyországi"

A tökéletesség vágya, a szentség vágya egészen eltölti. Ingadozik Szent
Domonkos rendje és a világi papság között, de papi hivatásában egészen biztos.
Összel Rómába készül a teológiára.. de nyáron kitör a háború. Teljes lélekkel
és áldozati vággyal indul útnak. A kis belga falut, Rossignolt augusztus 22-én
erősen támadják a németek, ütegével utolsó percig tüzel, csak parancsszóra
vonul vissza altisztjével, Galganival, aki egyetlen tanuja halálának: egy golyó
homlokon találja. Másnap katonái visszajönnek érte, hogy eltemessék. Galgani
fogságba kerül, de mint Henri Massisnak elmondta, ötévi fogsága alatt nem
múlt el egyetlen napja sem, hogy ne imádkozott volna hadnagyáért ... Valaha
Fsichari a hadseregért való imával kezdte imaéletét. Cherbourgban az ő ked
véért leszoktak a katonák a káromkodásról, sőt tüzérei rózsafüzér imaszövet
séget alakítottak, az ima-hullám visszatér s Galgani nem tud nem-imádkozni had
nagyáért ...

* * *
Harmincegy éves fiatal életével betöltötte azt a hivatást, hogy Francia

országot a vérével is segítse megváltani. De ez a hivatás folytatódik, könyvek,
cikkek jelennek meg róla s éppen úgy mint Péguy, most kezdi meg második földi
életét Ernest Psichari is, "örök virágzás sorsa" az övé, és él tovább "ifjú szívek
ben" Franciaországban s az egész kerek, katolikus világban.

Dr. Splenger Mercedes

AZ EMBERI SORS LÉLEKTANI ELEMZŐI

F r e u d megértője és tisztelöje, T h o m a s M a n n, fogékony a pszicho
analízis tanításai iránt, és az a véleménye, hogy a lélekelemzés humanisztikus
és erkölcsi irányzat. Meg akarja tisztitani az emberit a zavaros és eltorzult szen
védésektől ez a szellemi mozgalom, és igy túlnő eredeti orvosi, gyógyító törek
vésén, noha e törekvését továbbra is megőrzi. Módszere a bátor őszinteség.

Azt kívánja. hogy merjük tudni azt, amit tudunk.
Amit Thomas Mann a pszichoanalízisről mond, az csak az érem egyik

oldala, Egyfelől így van, mondhatnók, de csak egyfelöl, csak félig áll így
a dolog. Mert mindezenközben a pszichoanalizis félreismerhetetlen megértést
tanusit a betegség és az undorító baromiság iránt. E ponton tehát egy végzetes
"ambivalencia" mutatkozik nála, hogy saját kifejezését használjuk.

Ugyanis el. a szó: ambivalencia, telívér és sokat koptatott pszichoanali
tikus kifejezés. Bizonyos kettős értékűséget, ugyanannak a törekvésnek ellen
tétes értelmét jelenti. Azonban a pszichoanalízist azért foglalkoztatják annyira
a lelki ambivalenciák, mert maga is nagy mértékben ambivalens. Nincsenek

553



véletlenek. (Megint egy pszihoanalitikus gondolat.) Az sem véletlen, hogy az
ambivalencia fogalmát a pszichoanalízis alkotta meg.

A pszichoanalízisben ellentétes törekvés kettős színe csillan meg. Állító
lag azért ereszkedik le a sötétségbe, hogy ezt kifürkéssze emberbaráti felvilá
gosítás céljából. Azért érdeklődik az alacsony, kezdetleges, beteg és állatias
iránt, hogy feloldjon és gyógyitson. E ponton azonban veszedelembe kerűl és
csapdába esik, illetőleg veszedelembe sodor másokat. Az érdeklődés ugyanis
mindig ambivalens természetű. Lehet, hogy csak a tárgy megismerésére törek
szik, de lehet, hogy igenli tárgyát. Az érdeklődés könnyen az együttérzés,
rokonszenv viszonyába kerül tárgyával. Ki akarja űzni az ördögöt, és e célra
Belzebúbot választja eszközül. Tehát ki akarja-e űzni valóban? I

Mihelyt a cél szentesíti számunkra az eszközöket, letértünk az erkölcsi
alapról. A pszichoanalízis ezt nem óhajtja, legalább is nem teljesen. De úgy
véli, hogy az erkölcsösség olyan ösztönkorlátozás, amely a társadalom érdeké
ben történik, anélkül, hogy a társadalom az embert az ösztönkorlátozás mér
tékéért képes volna kellő kárpótlásban részesíteni. Továbbá úgy véli, hogy.
meg lehet maradni erkölcsi alapon akkor is, ha 500f0-os megalkuvást és kiegye
zést hozunk létre az erkölcsi személyiség és az ösztönlény között, Csak arra kell
ügyelnünk, hogy a kecske is jóllakjék, és a káposzta is megmaradjon, mert a
sikertelen kompromisszum nem más, mint az idegesség, neurózis.

Mi a következmény? Hogy analitikus kezelés útján elérhető-e valódi gyó
gyulás, az erősen vítatható orvosi szakkérdés. Az analitikusok állítják, de ők

is csak az cseteknek mintegy 30-400f0-ában. Hogy azonban analitikus kezelés
közben számos esetben következik be a páciens megtébolyodása, az vitatha
tatlan tény. Az sem tagadható, hogy a páciens imádatra és szerelemre szokott
lobbanni az analitikus iránt. Hozzátartozik ez a szerelem s kezelés lényegéhez.
Mindazt a hitet, csodálatot, tiszteletet, többreértékelést, szeretetet, amit eddig
vallása, eszményei és hozzátartozói iránt érzett, egy indulat-áttétel (U b e r
t r a g u II g) útján ráruházza az analitikusra. Túl nagy árat fizet a kérdéses gyó
gyulásért. Fellázad régi eszményei ellen, odaadja magát egy tagadhatatlanul

.materialisztikus és bizonyos szempontból pánszexualisztikus világnézetnek, sőt

a világnézetet képviselő analitikusnak.
A pszichoanalízis összes alapvető sajátosságai megtalálhatók az új és

eltérő utakon járó tanitványok irányzataiban is.
Freud nagy fontosságot tulajdonít a tudattalan lelki élet felderítésének.

Sajátos feladatát a tudattalannak az emberiség számára való meghódításában
látja. Másik alapvető gondolata és élménye Freud-nak a betegség megterméke
nyítő jelentősége a tudomány számára. L o m b r o s o óta a lélektan számos
művelőjének különleges érzéke van a betegség iránt, szellemi rokonságban áll
nak a betegessel. Úgy veszik észre, hogya betegség tanulmányozása vezet el
a lelki működés általános megértésére, az egészséges lelki élet megértésére is,
ha ugyan van igazán egészséges az emberben és a lélekben. A betegség a meg- /
ismerés eszköze. Nincs megismerés a betegség tapasztalata nélkül, és a maga
sabb egészséghez csak a betegségen át juthatunk el. Az ember beteg állat.
Embervoltát tehát a betegségnek köszönheti. További lényeges vonása Freud
tanításának az ösztön alapvető szerepe a lelki életben...Érdekes párhu~am

kínálkozik itt Freud és M a r x között, A szellemi élet mindkettőjük szerint
csak. U b e r b a u, ráépül egy alacsonyabb rétegre, mert ez az alacsonyabb hozza
létre és ide vezethető vissza. Freud az alacsonyabb réteget ösztönnek nevezi,
Marx pedig gazdasági tényezőnek, a termelési eszközök fejlődésének. De mind
a ketten az alacsonyabbat tartják hatalmasabbnak és elsőnek, sőt talán egye
dülinek.

Végül még egy alapvető sajátosságot kell megemlítenünk Freud tanítá
sában. A személyiség és a világ nála titokzatosan egybefonódik, Az igazságot
és valóságot a lélek hozza létre. A lélek tehát sorsdöntő. Sorsunkat ösztön-
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alkatunk határozza meg. A lélektan maga az igazság és tudás. Mindazt, ami
látszólag történik velünk, valójában magunk állítjuk elő. Az álomban a tulaj
don akaratunk, anélkül, hogy sejtenők, mint objektív végzet jelenik meg.

E ponton tapintottunk a pszichoanalízis hóditó és vonzóerejének egyik
títkára és forrására. A mágia ébredt benne új életre, álmaink és vágyaink
kívetítése. és valóságos hatalommal való felruházása, én és világ egysége.
A légkiválóbb mélypszichológusok mágusok. Csakhogy Freud a tüzet és vizet
akarta összeházasitani, fából vaskarikát óhajtott létrehozni. Mágikus materia
lizmust.

Egy-két nagy és önálló tanítványa akadt. Onálló irányzatok megalapítói.
Ezek az irányzatok a .psztchoanalízts eddig tárgyalt alapvonásai közül egyiket
vagy másikat kilovagolták, középponti szellemi tengelyükké tették. A tudat
talan fontossága középponti gondolat J u n g pszichológiájában, szinte a tudat
talan istenítése és vallása vált itt belőle. Ugyanakkor Jung is sorsdöntő hatal
mat lát a lélekben, sorstudományt a lélektanban. De középponti gondolattá a
magyar Szondi Lipót teszi meg lélek és sors összefüggését, ösztöntanában.
Jung határozott érdeme, hogy szakított Freud elgondolásával az ösztön lelki
túlerejéről. és nem tekinti többé az ösztönt a lelki élet ősforrásának, hanem
alárendelt, másodlagos és részleges szerepet tulajdonít neki. Szondi ellenben
szinte vallást csinál az ösztönből, mint Jung a tudattalanból. Hitét és bizalmát
az ösztönbe veti.

Mindez hit és nem is mindig tudományos hit. A tudományt Freud-nál
néhol mégis pótolja, lemondás tényekről és logikáról. Csak azokat képes meg
győzni, akik nem akarnak tudni, hanem hisznek. Pontosan igy áll a dolog Jung
és Szondi esetében is. Munkájuk útja és módszere részleteiben nem eléggé
pontosan tudományos. Tanításaik néhol zseniálisak lehetnek, anélkül, hogy a
tudományos utakon szerzett ismeretek bizonyítóerejével rendelkeznének. Ha
vannak is néhol mély felismeréseik, ezek olyanfélék, mínt lelkeken keresztül
látó művészeknek, költőknek és regényíróknak pszichológiai meglátásai. Tudo
manyosan még nem kielégítően igazolhatók.

E sorok írója szakszerű elméleti és gyakorlati ismerője Szondi Lipót
kísérleti ösztöntanánek. Jól tudja tehát, hogy abban sok a gyakorlatilag haszna
vehető felfedezés. Volt alkalma a saját gyakorlata útján kipróbálni Szondi
analitikus módszerét. De soha nem találta eléggé tudományosan megalapozott
nak, és nem tudta elfogadni az ösztönök túlzott jelentőségébe és sorsdöntő

erejébe vetett hitet.
Azonban itt és most nem tudományos, hanem világnézeti vonatkozások

érdekelnek minket. Előző két cikkemben a pszichoanalízist kiséreltem meg a
keresztény igazságok szemszögéből mérlegelni. Most Jung és Szondi irányzatát
tárgyaljuk hasonló szempontból.

Mennyiben míndenható a tudattalan Jung szerint és mennyiben tartja
kezében sorsunkat az ösztön Szondi szeríntj E két kérdés tárgyalásakor eltekin
tünk attól a tényállástól, hogy tudományosan még nincs teljesen tisztázva a
tudattalannak sem fogalma, sem fennállásának problémája, továbbá, hogy igen
kérdéses, van-e tíszta, elszigetelhető ösztön az emberben?

Tudat és tudattalan Jung szerint egymással kiegészítő viszonyban állnak.
Ami túlkevés az egyikben, annak megfelel egy "túlsok" a másikban. Igy pél
dául ellentétes lelki funkciók: érzelem és gondolkodás. Ezért az érzelmi ember
gondolkodása csak érzelmeinek rabszolgája, önálló gondolkodását ellenben
elnyomja, tudata alá szorit ja. Innen intéz támadásokat a tudat ellen, amely az
érzelem uralma alatt áll. Ilyen támadás néha ama tárgy vagy személy ellen
irányul, akit vagy amit az érzelmi ember a legjobban szeret. Otletek, meg
figyelések alakjában törekszik a tudattalanból az önálló gondolkodás a szere
tett tárgyat értékétől megfosztani. Akinek tudatos egyénisége komoly, magános,
kötelességtudó, természet- és könyvbarát, annak az embernek tudattalanja
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vidám és közönyös, szórakozásért bolonduló, a komoly ügyeket nem szerető stb.
(Introv'erzió -extraverzió ellentéte.]

Az egyéni-tudattalan azokat az elfelejtett vagy elfojtott lelki tartalmakat
foglalja magában, amít az egyén a születéstől fogva szerzett. De van mélyebb
rétege is a tudattalannak: a kollektív tudattalan. Itt az ősök hosszú sorának
tapasztalataiból lecsapódott elvek, öröklött lelki alkalmazkodásrendszerek talál
hatók, többek között szellemi tartalmak, abszolút érvényű igazságok is, hason
lóan a plátói ideák világához. Ez a G o e t h e által említett "anyák" birodalma.

Ami egyéni és tudatos, az csak kis sziget a kollektív tudattalan óceánján.
Az élet az egyéninek és a tipikusnak, konvendonálisnak elegye. Az egyénít a
tipikus és sematikus teszi hitelessé, valóságossá. A tipikus és sematikus az
ősibb, más szóval: a mítíkus, A mítoszokban nyilatkozik meg a kollektív tudat
talan tartalma, az emberiség közkincse. Minden felismerésünknek ez a lényege:
megtalálni a meghittet az újban, a tipikusat az egyéniben és egyszeriben. Az
egyén életének szabadsága összekapcsolódik bizonyos kötöttséggel, mert nem
más, mint már át- meg átélt sorsok, hivatások ismétlése. Freud tanításaiban
megvan a kollektív tudattalan gondolatának csírája. Az Oedipus-monda például
olyasmi, amit az egyén vadonatúj élete megismétel, megújráz Freud szerínt,
tehát átvezet az egyéniből a mítikusba és tipikusba. Sorsunk irányitója tehát
a kollektív tudattalan, a lélek, illetőleg az a mítikus életterv és hivatás, amely
rólunk bele van irva, el van rendelve, a "mindig igy volt ez" értelmében.
A lélek egészsége és megelégedettsége abban áll, hogy alkalmazkodik, össz
hangban, a tudattalanhoz. A betegségek és katasztrófák eredete azonban nem
más, mint a saját legmélyebb lényünkből való elszigetelődés, a tudat elidege
nedése a lélek ösztönösségétől. elszakadása bizonyos lelki alaptényektől, oly
vélekedések érdekében, amelyeknek a szívhez semmi közük.

A lelki élet Jung szerint egy energetikai rendszer, és áthatja az élet
folytonos célratörekvése. Az élet első felében a cél az érvényesülés, kibontako
zás ebben a földi világban. Az élet második felében a halál a cél, nem mint
értelmetlen megszűnés, hanem mínt olyan valami, amiben legmélyebb lényünk
beteljesülést lát. A tudattalan olykor a lelki teljességet, tökéletességet, rninden
oldalú kifejlődést igenli.

Jung kiemeli a lélek valóságát, függetlenségét a fizikai léttől. Épigy
kiemeli a mai ember lelki életének eleven és elszakíthatatlan keresztény gyö
kereit is. Amint említettük, nagy vivmány még nála az ösztön túlértékelésének
és alapvető lélektani adottság gyanánt való felfogásának elejtése is. A mágikus
és aggályos a tudattalannak bálványozása, mítosza. Nem tudomány ez többé
a mítoszról, hanem mítosz a mítoszról. De egészben véve Jung lélektana örven
detes fordulat a materialízmustól a lélekhez és szellemhez, az ösztön undorító
érzékiségétől tisztultabb szemléletmódhoz. A kollektív tudattalan fogalma azon
ban olyan kalap, olyan gyüjtőfogalom nála, amely nem magyaráz meg sem
mit, de még mindig alkalmas a metafizikai mélységek és erkölcsi tényállások
elmosására. Kissé még mindig elkendőzi,.hogy az ember metafizikai lény, és
bármennyire is ránehezedjenek akár az ösztönszükségletek, akár a gazdasági
kényszerűségek, nem szűnik meg magasabb valóságok után sóvárogni.

Szondi Lipót ösztöntana először is szintén energetikai rendszer, de abban
az értelemben, hogy főleg az energia megmaradásának fizikai elvét viszi át a
lelki életre. Osztön nem veszhet el, de átalakulhat. Ha túlnagy az ösztön meny
nyisége, az egyén belebetegszik. Az elmebetegségek nem egyebek ösztönbeteg
ségeknél. 'Úgy keletkeznek, hogy az egyén képtelen valamely ösztönét ennek
túlnagy adagja miatt kiéini. Az ösztönök átalakulása azt jelentí, hogy ugyanazt
az ösztönt eitérő utakon és módokon élhetjük ki. Lehetséges őseredeti, vagy
pedig kerülő úton való ösztönkiélés. Már Freud tanítja, hogy az ösztön meg
változtathatja eredeti célját, és szellemi célokat választhat. Igy kiélhetjük vala
mely ösztönünket megfelelő életpályán, foglalkozási körben, de kiélhetjük kellő
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jellemvonások alakjában, jellemkörben is, úgyszintén ösztönlélektanilag rokon
barátok, szerelmes, élettárs és ellenségek választása útján, sőt eszményeink
választását is ösztönünk határozza meg, de az ösztön dönti el betegségeink.
bűneink, sőt halálunk "megválasztását" is. Az ember nem véletlen, hanem meg
határozott terv szerint születik meg, e szerint választja meg szüleit, barátait,
életpályáját és élettársát. sőt e szerint betegszik és hal is meg.

Szondi Lipót ösztöntana másodszor nem tekinthető szaktudományos rend
szernek, hanem világnézet. Irányítható fatalizmus. Fatalizmus azért, mert ösztö
neinket örököljük. Az ösztönök a bennünk továbbélő ősök. Sorsunkat nem
kerülhetjük el. De irányítható ez a fatalizmus, mert tőlünk függ, hogy ugyanazt
az ösztönt célszerűen, pozitív úton,' vagyis az egyén szempontjából is kielé
gítően, de a társadalom szempontjából sem kifogásolhatóan éljük-e ki, vagy
pedig negatív utakon, betegség vagy bűnözés alakjában. A boldog vagy leg
alább is megelégedett élet títka: kibékülni őseinkkel. a bennünk továbbélő

ösökkel, a tőlük öröklött ösztönkettősségekkel.Nem az ősök sírjára kell eledelt
kivinnünk, amint az egyiptomiak tették. Nem a totemállatot kell követnünk
egész nap útjában, ha reggel találkoztunk vele, amint az ausztráliai bennszülött
teszi, mivel ősét tiszteli az állatkertben. Nem a meghalt ösöket kell tisztelnünk,
mint a kínaiak vallása előírja. Hanem jól kell lakatnunk ösztöneinket. Ki kell
békülnünk a bennünk rejlő ösztönkettősségek mindkét tagjával. A legtöbb
ember csak az egyiket éli ki. a másikat elfojtja. Itt a betegségek forrása. Az
ösztön őseredeti kiélése nem mindig lehetséges. De van bennünk egy isme
retlen instancia, voltakép egy ösztönellenes "hatalom, a szellem, és ez az ösztö
nök kiélését egyre magasabb síkokra vonja. Ha valakiben a harc és férfias
kezdeményezés ösztöne, szélsőséges fokon a szadizmus és gyilkolási kedv
nagy mennyiségben van meg, akkor talál számos olyan kiélési módot, amely
ellen senkinek semmi kifogása nem lehet. Kiélheti pályán, mint mészáros, vadász.
Sőt a sebészet is szadisztikus pálya, de magas szellemi fokon. A sebész is vért
ont, de nem azért, hogy öljön, hanem hogy gyógyítson. Kiélhetjük jellemvona
sok alakjában is. Minden önfegyelem, aszkézis, önuralom, önmegtagadás, lova
giasság, áldozatkészség előfeltétele és lényege bizonyos mennyiségü szadizmus
nak önmagunk ellen való fordítása. E nélkül nincs kultúráiódás és humanizáló
dás. Célszerűtlen kiélési mód ellenben harci ösztönünk számára, ha aggresszívek,
élesek vagyunk, ha szeretet és gyengédség köntösében gyötörjük hozzátarto
zóinkat, ha úgy fordulunk önmagunk ellen, hogy öntudatlanul is rontjuk a saját
sorsunkat, és így tovább. Ugyanilyen példákat minden más ösztön körében is
mondhatnánk.

Kereteink nem elegendők ahhoz, hogy Szondi ösztönelméletét részletesen
kifejtsük, csak röviden soroljuk fel azt a 8 ösztönt, illetőleg ösztönszükségletet,
amelyeknek mindegyike ellentétes igényeket egyesít magában, és páronként
egymással is elentétesek. A 8 ösztönszükséglet jórészt Freud tanításai szerint
van leírva. Ezek: 1. az ősi biszexualitás, 2. a harci ösztön, 3. a durva indulatok
kiélésének szükséglete, egyúttal érdekes módon az erkölcsi jóság és gonoszság
forrása is, 4. a finomabb érzelmek kiélésének szükséglete, a megmutatkozás és
elrejtőzés igényével, 5. az önimádat és "én"-beszűkítés szükséglete, a szabadság
vágy és alkalmazkodás igényével, 6. az "én"·kitágító és -felnagyító ösztön, egy
úttal önmagunk kicsinynek, selejtesnek, fogyatékosnak érzésére is lehetőséggel,
7. a piszoknak és tisztaságnak szeretete, a gyüjtésnek és harácsolásnak, de a
pazarlásnak vágya is, 8. az örömforrásokba való belekapaszkodásnak, támasz
keresésnek és szerető lelki egyesülésnek, de leszakadásnak és magánosságnak
is igénye.

Ami Szondi Lipót legértékesebb felfedezése, az egy régi és egyszerű

keresztény igazság. Ez az igazság úgy hangzik, hogy az ösztön, mint Isten mín
den alkotása, önmagában nem rossz, hanem jó. Az ösztön kiélése is jó addig,
amíg az erkölcs követeléseivel nem ütközik össze. Az erkölcs pedig nem jelenti

557



az élet elszegényítését, amint N i e t z s c h e vélte. Bizonyára ki kell az ember
nek élnie önmagát és ösztöneit is, mert ki kell bontakoznia, olyan erősen és
gazdagon, ahogyan csak lehetséges. Az elfojtás és ösztönkorlátozás korlátolttá
tesz. Azonban az ember nem áll egyedül a világban. Más emberektől és beren
dezkedésektől függ élete. Aki ezekkel az erőkkel nem számol, azt maga az élet
semmisiti meg. Nem mehetünk fejjel a falnak. Az erkölcsiség nem akadálya a
kiélésnek, hanem inkább megmutatja a kiélés egyetlen lehetséges útját. Meg
mutatja, hogyan és milyen irányban élhetjük ki magunkat, anélkül, hogy akár
a valóság sziklafalán zúzódnánk szét, akár pedig benső sívárságban sorvadnánk
el. Aki az élet egyetemes rendjére való tekintet nélkül akarja kiéini magát,
annak élete mindig ezzel a benső vallomással végződik: "Bárcsak ne születtem
volna!" Ez a józan és egészséges felismerés Szondi Lipót tanításaiban is.

Másik felfedezése sem új. Ez a felfedezés betegséget és egészséget, alja
sat és nemeset, jót és rosszat hoz veszedelmes testvéri közelségbe egymással,
mint ú. n. genotropizmus, mert a lappangó betegségcsirák sorsdöntő pér-, pálya
és jellemmeghatározó hatásáról szól. Itt tudományosan még nem tisztázott,
nagyon is kutatandó érdekes problémák állnak fenn, azzal a veszedelemmel
együtt, hogy azt, akit gyógyítani akarunk, visszarántjuk a betegségbe vagy az
erkölcsi leépülésbe.

Csak fokozza ezt a veszedelmet, hogy Szondi Lipót tanítása szuggesztív
erővel rendelkezik és hatásosan magával ragadó. Nem nélkülözi a bölcseséget
és mélységet sem. Súlyos baj azonban, hogy hitét és reményét az ösztönbe
veti, az ösztöntől várja a megváltást. Csak féllábbal kerül ki Freud materíalíz
musából, sőt egy ponton Freud elgondolásával szemben határozott visszaesést
mutat. Freud ugyanis ismeri a valódi lemondás fogalmát, szemben az ösztön
elfojtásával. Aki az ösztönt elfojtja, az nem mond le vágyáról, de eltitkolja
önmaga elől, áJtatja önmagát. Szondi ösztöntanának megragadó és megkapó
benyomása mögött sivárság és ridegség van. Bölcsesége nyárspolgári: a kecske
is lakjék jól, de a káposzta is maradjon meg. Elégitsük ki ösztönünket. de úgy,
hogy ne vétsünk a társadalom igényei ellen sem. Nem veszi észre, amit Freud
is észrevett: hogy ösztönkorlátozás, tehát ösztönkielégülésrőlvaló lemondás nél
kül nincs erkölcsiség. Szondr szerint csak az ösztönkiélés a fontos, minden
egyéb ennek eszköze. Embernek kell lennünk, ez a nagy tudomány, hirdeti
Szondi, és ő maga is humanista, emberbarát hírében áll. Ha azonban csak az
ösztönkiélés a fontos, minden egyéb csupán eszköz, akkor soha sem lehetünk
emberré, sőt lesüllyedünk az állat fokára. Az ember ott kezdődik, ahol magasabb
értelmet, jelentést is tudunk adni az életnek, mint az ösztönkiélés. Problematikus.
és felelőtlen dolog azt hirdetni, hogy az a helyes, ha valami úton-módon kiél
jük minden ösztönünket. A kiélés által a tilos szükségletek egyre erősödnek, és
csak akkor sorvadnak el, mint a nem használt izmok, ha tartózkodunk kiélésük
től. Hogy magasabb síkra vigyük és úgy éljük ki őket?1 Ehhez is előbb az szük
séges, hogy lemondjunk alacsonyabb síkon való kiélésükről.

Szondiban megvan a pszichoanalízis ambivalenciája. Emberré-válás, maga
sabb síkokra emelkedés a vágya, tehát ki akar emelkedni az állatiasságból, az
ösztönök zsarnokságából. Ugyanakkor - a z ö s z t ö n ö k b e n l á tj a s o r s át' ...
Úgy hangzik ez, mintha egy erkölcsi hajótörött borzasztó önvallomását halla
nók. Szondi nyilván nem így akarja érteni. Nyilván belevisz sok olyasmit
ösztöntényezőinek tartalmába, ami már nem ösztön, hanem az a - számára
ismeretlen - instancia. Ilyen az erkölcsi jó és rossz, a boldogság és boldogtalan
ság, az élet értelme, a szerétet. De ezek a dolgok már egy olyan világból valók,
egy olyan életfeladatról beszélnek, amelyet határozottan többre kell értékel
nünk és fontosabbnak tartanunk, mint az'ösztönt, ha igazán el akarunk jutni
a boldogsághoz és megelégedéshez.

Noszlopi László

558



MUNKA ÉS VALLÁS

Az ember munkateljesítménye egyaránt függ külső és belső tényezőktől.

Külsö tényezők a különböző munkafeltételek, a munka megszervezése, meg
felelő müszaki fölszerelés, a munkahely célszerű berendezése. Alkalmas külső

munkafeltételek révén hatalmasan fokozni lehet a termelést; példa erre korunk
egész gyáripara. A dogozó ember munkabírását azonban nemcsak külső ténye
zők szabják meg, hanem belső tényezők is. Amikor az ember munkába kezd,
szervezetében bizonyos ellenállás jelentkezik ezzel szemben. Ennek az ellen
állásnak oka részben a test tehetetlensége, amit a munkába lendülő szervezet
nek Ie kell győznie, részben pedig érzelmi tényezők, melyek a munka kelle
metlenségeivel, nem kívánatos voltával függnek ,össze. A szervezet belső ellen
állásának, főleg az utóbbi okokból keletkező gátlásnak legyőzésére elsősorban

az jön számításba, hogy milyen az ember lelkí beállítottsága a munkával szem
ben. Aki az élettel velejárónak tartja a munkát, az szívesen dolgozik és
örömét találja benne, meglesz a munkaakarata ís. Aki a munkában kényszert
és kellemetlenséget, sőt kizsákmányolást lát, az nem találhatja kedvét a munká
ban, annak számára a munka nem nyujt örömet. A munkaöröm hiányában nem
születik lelki kapcsolat a munkához s ekkor az ember csak mint gépautomata
végzi munkáját. A jó munkavégzéshez szükséges még az akarat is. Ha nem is
találja az ember kedvét a munkában, ha nincs is meg a munkaöröm, sőt vala
milyen okból a munka belső ellenállásba. ütközik, akkor is meglehet az akarat
a munkavégzésre és biztosíthatja a munka jó elvégzését. A munkát úgy kell
alakítani és a dolgozó embert úgy kell nevelni, irányítani, hogy kedvét lelhesse,
örömet találjon a munkában és erős akarata legyen annak jó elvégzésére.
A munkás ilyen irányításában az újkor sokat hibázott. Elfelejtkeztek az ember
lelkéről, mint géppel akartak bánni vele. Az eredmény: az embergép nem dol
gozott jól és nem tudták megtalálni a fogantyút, ami működésének megjavu
lásához vezetett volna.

Az ember belső tényezői fölött kormányzó erővel rendelkezik a vallás.
A vallás ad útmutatást arra, hogy életünk célját, értelmét megtaláljuk. Célunk
Isten keresése és szolgálása itt a földön is. Az Istenszolgálat egy neme a
munkavégzés: a dolgozó emberiség folytatólag résztvesz Isten teremtő tevékeny
ségében és hozzájárul a világnak, mint az emberiség lakóhelyének kifejlesz
téséhez az igaz, jó, szép és szent értékei szerint. Ilyen fölfogás alapján földi
tevékenységünk, munkánk mélyebb értelmet, magasabb célkitűzést, erkölcsi ala
pot nyer, sub specie aeternitatis tekinthetjük.

A vallásos ember a munka elvégzésében földi hivatásának részbeni tel
jesítését látja. Felfogását irányítja a vallás, melynek szentkönyveiben hatá
rozott kijelentéseket talál ebben a vonatkozásban.' "Az ember munkára szüle
tett, mint a madár repülésre." (Jób. 5, 7.) "Az éri Atyám míndezídeig munkál
kodik, én is munkálkodom." (Jn. 5, 17.) - "Aki nem akar dolgozni, ne is
egyék." (Szent Pál, II. Thess. 3, 10.) - A népek apostola más leveleiben is
szorgamas munkára inti a híveket. (Ef. 4, 28; I. Thess. 4, 11.) - Kitűnik ezek
ből az idézetekből. hogy Isten akarata hogy dolgozzunk, Isten maga is. dolgozik
és az ember feladatává is a munkavégzést tette. Szent Pál különös nyomaték
kal hangsúlyozza ezt." XIII. Leó pápa Rerum novarum körlevele szerint a

1 A teremtő Isten munkálkodásra hívla fől a paradicsomi emberpárt, míkor parancsot
ad a főld meghóditására ; a bűnbeesés után pedig kimondja az Itéletet a fáradságos munkáról:
«Orcád verejtékével eszed kenyered .• - Az evangélium más helyein is olvashatunk a munkáröl,

1 Az egyház is megszentelí a munkát, Szerzetes rendjeinek nagy része megalapitása
idején testi munkával is foglalkozott; ők tanitották meg az embert arra, hogy a keresztény
élet dióhéjban : ora et labora. Az egyháznak imádságai vannak munka előtt és munka után;
a sikeres munkáért hálaadást tart az egyház. Az újkorban sem hiányzik az egyház útmutatása
a munkáró!.
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munka természetünkböl folyó elemi kötelességünk. Erkölcsi törvény a vallásos
ember számára a munkavégzés, amelynek végrehajtása egyéni, csáládi, nem
zeti és nemzetközi érdek. Nemcsak az egyén és szűkebb környezete, családja
érdekében szükséges a munkavégzés, hanem a nemzet és az állam javára, sőt

ezen túlmenően minden embertársunk, az egész világ javára. A társadalom
rétegei kölcsönösen függnek egymástól és egymás jólétét. érdekeit kölcsönösen
kötelesek előmozdítani.

Az embernek vállalnia is kell földi küldetését, a munkát. Kötelességünk
a munkavégzés, ebbe bele kell törődnünk akkor is, ha a munka nem felel
meg ösztöneinknek, hajlamainknak, ha a munka kedvünk ellen van és rákény
szerített tevékenység is. Kötelességünkké teszi a munkálkodást minden körül
mények között, akár sikerrel jár és elismerést arat, akár eredménytelen és
gáncsolják. Mindenkinek tehetsége szerint hozzá kell járulnia az egyén és
a világ helyzetének javítésához.

A vallásos hit és az erkölcsi törvény nemcsak munkára kötelez ben
nünket, hanem egyenesen minöségi munkára: a munkát legjobb tudásunk szerint
lelkiismeretesen kell végeznünk. Ezt biztosítja az is, hogy földi életünk végez
tével el kell számolnunk sáfárkodásunkról, végzett munkánkról. Nemcsak egyéni
érdekből, anyagi haszonból, nemcsak a közösség iránti tekintetből kell jól végezni
munkánkat, nemcsak azért, mert rossz munkánknak hamar kárát látjuk, hanem
mert a végitéletben Isten elszámoltat minket végzett munkánkról is. Ez a végső

számonkérés biztosítja, hogy jól munkálkodjunk saját érdekünkben is, de a közös
ség érdekében is. A mi munkánktól nemcsak saját boldogulásunk függ, hanem
mások sorsa, jóléte és élete, szeval felelősek vagyunk másokért is. Ez a föl
fogás inkább biztosítja a jó munkavégzést, mint munkafelügyelők serege, állandó
külső ellenőrzés, magas bér vagy külön jutalom, A mélyen vallásos érzés nem
elégszik meg látszatmunkával, felületes eredményekkeI. Ez a mélyebb, átfogó
szemlélet visz rá arra, hogy munkánkban hivatásunkat megtaláljuk. A hivatás
fogalmában benne van az elérni kívánt cél tudata és szeretete, továbbá az a
meggyőződés, hogy nekünk való munkát végzünk, alkalmasok vagyunk rá.
A hivatás érzése kárpótol a munkával járó sok fáradalomért, kényszerért, a
hivatás teljesítése. könnyűvé teszi a hajlamainkkal ellentétes munka végzését is.

A vallásos életszemlélet munkára irányítottsága azután érezteti hatását
hangulati és akarati vonalon is. Munkakedv nélkül nem lehet jó munkát végezni;
tökéletes munka csak a kedvvel végzett munka lehet. A munka vallásos föl
fogása a munkakedvet is magával hozza, ösztönzi. A középkor templomépítő

mesterei és munkásai évekig, évtizedekig dolgoztak a most is csodált templomo
kon. Természetfölötti szemléletük képesítette őket arra, hogy imádságos lelkü
lettel kitarló és elsőrangú munkát végezzenek Isten nagyobb dicsőségére. Ha
nem kedvvel végezték volna munkájukat, sohasem alkottak volna olyan remek
műveket. Orömüket találták abban, hogy szép művel, jó munkával szolgálják
Isten dicsőségét. Egész lényüket áthatotta a vallásos életszemlélet, életüket irá
nyította a vallás iránytűje, ami aztán minden tevékenységükben megnyilvánult.
A jól végzett munka számukra tiszta öröm forrása volt, mert életfeladatukat
jól végezték. Sajnos, a középkor után változás állt be ezen a téren. Míg a
középkorban megvolt a munkakedv, addig az újkorban kiveszett a munkások
ból, sőt mindent meg is tettek, hogy kiöljék belőlük. A munkát mint rossz sorsot,
kényszerűséget, sőt csapást állították be. Természetes, hogy ezáltal kiölték a
munkakedvet és a munkás nem találhatott örömet sem munkájában. A lélek
mélyében megvolt emiatt az állandó kedvetlenség, lehangoltság, ami a munka
képességet csökkentette, a munka minőségét rontotta. Hozzájárult ehhez a munka
módszerek és a munkavégzés teljes átalakulása is; a munka apró részletekre
osztása folytán a munkás nem látja a kész gyártmányt és így az alkotás öröme
elvész számára. Hogy mindez milyen hátrányosan befolyásolta a teljesítményt is,
azt mi sem. bizonyítja jobban, mint hogy most már iparkodnak a munka maga-
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sabb szempontú beállításával, közösségi érdekek előtérbe helyezésével a munka
kedvet fölkelteni és fokozni.

A munkakedv azonban nincs meg mindig, az ember sokszor kénytelen
akkor is munkát végezni, ha nincs hozzá kedve és ilyenkor a munkát valóban
kényszernek tartja. Ilyenkor lép előtérbe a munkaakarat. Ha az embernek erős

elhatározása van munkájának elvégzésére, kötelességének teljesítésére, akkor
elvégzi a munkát minden kezdeti gátlás ellenére és iparkodik jó munkát végezni.
Az ember akarata sokszor gyönge, kivált - ha mint láttuk - természetén kel1
kényszert alkalmazni. Akaratunkat világi szempontok, anyagi indítóokok sem
mindig képesek fölkelteni, ál1andósítani és erősíteni. Az akarat legbiztosabban
vallásos alapban gyökeredzik. A vallás a legjobb akaratnevelő, egész beállítása
arra irányul, hogy az akarat uralmát biztosítsa az ember esendő, gyönge teste
és uralomra törő ösztönei fölött. A vallásos akarat képesít minket arra, hogy
a munkát elvégezzük és jól végezzük eJ.

Az eddig emlitett lelki mozzanatokról tudomásunk van, tudatosak. Nem
kevésbé fontosak azonban azok a lelki mozzanatok, amelyekről nem veszünk
tudomást, tudattalanok. Lelki életünk igen nagy része a tudattalanban játszódik
le. 1>.. tudatos és tudattalan lelki működések sokszorosan kapcsolódnak. A leg
több lelki ténynek vannak tudatos és tudattalan részei. A tudatos lelki tevé
kenységek gyakran tudat alatt folytatódnak, gyakran a tudattalanban oldódik
meg valami, ami minket foglalkoztatott. A tudatos lelki mozzanatok a tudat
talanba süllyedhetnek le és alkalomadtán ismét felbukkannak. A tudatos és tudat
talan állandóan hatnak egymásra. A tudattalan nemcsak mennyiségileg nagy
része a lelki életnek, hanem minőségileg is nagyon értékes tevékenységek men
nek végbe benne. Még a magasabbrendű szellemi működések jelentékeny része
is a tudattalanban megy végbe.

A tudattalan az ember jellemvonásainak gyüjteménye, tudat alatt őrzi az
ember vágyainak, ösztöneinek, régi hagyományainak, benyomásainak, tanultsá
gának összességét. Vallásos benyomások, élmények, erkölcsi törvények is meg
maradnak a tudattalanban még akkor is, ha az illető már régen eltávolodott
a vallástól. A tudattalan sokszor jobban megfelel az ember valódi lényének,
mint a kifelé mutatott és állandóan ellenőrzött megjelenés. Cselekedeteinkben,
magatartásunkban ál1andóan meglátszik míndaz, ami reánk életünk folyamán
hatással volt. Megmutatkozik a tájnak, nemzetnek, társadalmi osztálynak, világ
nézetnek, .vallásnak a szelleme, amelyhez tartozunk, meglátszik a gyerekszoba,
amelyben életünk első és maradandó benyomásait nyertük. Mindezek a hatá
sok nincsenek állandóan tudatunkban, a tudat alatt működnek, ill. a tudat
alattit alakitják át a maguk módja szerint. Cselekvéseinkben is sokszor irányt
mutatólag érvényesül a tudattalan, sokszor olyankor is előtőr. amikor nem vár
juk vagy nem volna kívánatos. Olyan érzelmek is kormányozhatják cseleke
deteinket, amelyekről nem is tudunk, hatásukról sejtelmünk sincs. A lélek
elemzés sok esetben kimutatta, hogy milyen nagy szerepe van a tudattalan
érzelmeknek és indítóokoknak. Sokszor teljesen tudattalan indítóokok hatnak
döntően elhatározásainkra.

A tudattalan azonban nem örök és megváltozhatatlan, az is összetevődik

az ember vágyaiból, ösztöneíből, tanultságából, fölvett szokásaiból. Már most
nyilvánvaló, hogya vallásnak is nagy szerepe van a tudattalan alakításban
és a vallás ereje tudattalanul is érvényesül az emberi cselekvés irányításában.
Hogy ez mennyire így van, azt mutatja a val1ástól eltávolodott rétegek sok
szor öntudatlan vallásos magatartása, ami az évszázadokon át velük nőtt és
beléjük nevelt vallásosság feltörő maradványa.

Az ember élete nem egymástól független, apró mozzanatok összege, hanem
törekvés bizonyos nagyobb cél elérésére. Cselekedetei nem elszigetelt aktusok,
hanem ennek a célnak megvalósítására irányulnak. Ilyen cél a munkafeladat
elvégzése, a hivatás beteljesítése. Ennek megvalósításában együtt működnek az
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ösztön és akarat, a tudattalan és tudatos lelki tényezők. Együttműkődésükből

alakul ki az automatikus cselekvés, amikor már külön akarati elhatározás nél
kül tudattalanul megy végbe a cselekvés. A mindennapi munkában sokszor ki
alakul ez az automatikus munkarnód. Jelentőségét az adja meg, hogy - jó
munkavégzés mellett - kevésbé terheli a szervezetet. De automatikus munka
rnód csak akkor alakulhat ki, ha tudatos és tudattalan lelki tényezők nem gátol
ják a munkavégzést, sőt mindenképen elősegítik.

A tudományos megfigyelések igazolják a fent kifejtettek hatását a munka
végzésben. Weber megfigyelése szerint azok a munkásnők, akik vallásos tár
sulat tagjai voltak, nagyobb buzgalommal dolgoztak, mint a vallástalannak ismer
tek; előbbiek munkateljesítménye 38--400/0-kal nagyobb volt. Az a munkás,
aki türelmesen hordja munkaterhét, kőnnyebben dolgozik, mint aki egyéb gond
jain kivül még ellenszenvvel van munkája iránt. A munka erkölcsi jellegének
kidomborítása együttjár azzal, hogy a munka nem okoz belső küzdelrneket,
állandó konfliktusokat, sőt letompítja a munkára vezető külső kényszernek ha
tásait is. A vallás és a munkaöröm összefüggését mutatják még Levenstein
adatai is. Kérdőívekkel tanulmányozta a munkások viszonyait. A válaszok sze
rínt a munkások 7-170/0-a talált örömet munkájában, 60-750/0-a nem. Ezzel
az adattal összevág, hogy a kérdezett munkások 7-120/0-a hitt Istenben és élt
vallásos életet. Ezeknek más főlfogásuk volt munkájukról, mint a többieknek,
ami tevékenységüket is irányította. Istenhit és vallás teszi lehetövé, hogy a
munkateljesitmény kielégitö legyen.

Láng Sándor

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ELSŐ SZENTJE
FRANCESCA XAVIER CABRINI NŐVÉR

"Ne keletre, hanem nyugatra menj, lányoml" - szólt XIII. Leó pápa
Francesca Xavier Cabrini nővérhez, amikor az pápai áldását kérve bejelentette,
hogy a Távolkeleten akar missziós házakat létesiteni. S Cabrini nővér, a Szent
Szív Missziós Növérei Kongregációjának alapítója átkelt ai Atlanti Oceánon,
hogy az újvilágban a szinte rabszolgasorban élö honfitársainak elvigye Jézus
Szent Szíve vigasztalását. Talán a Szentatyának ezek a szavai voltak egy nem
mindennapi egyéniség kibontakozásának elindító i.

Megnyugtató tudat az, különösen manapság, amikor jobban mint egyéb
ként, oly nagy szükségünk van a szentség nagyszerű látványára, hogy Szent
Francesca Xavier Cabrini növér alakja világszerte nem származása, vagyona
vagy hatalma következtében vált híressé, hanem erénye tette aná!" -- jelen
tette ki XII. Píus pápa Cabrini nővér szentté avatása alkalmával.

Ez az olasz származású nővér tipikusan amerikai szentté vált, mert éppen
azokat a jellegzetesen amerikai sajátosságokat testesítette meg magában, ame
lyekkel a világ közvéleménye a született y a n k e e t jellemzi: céltudatosan tört
kitűzött feladatai megvalósítására és nem vesztegette idejét hiábavaló této
vázással. Nem hátrált vissza semmiféle akadálytól, hanem még olyan vállal
kozásokba is belefogott, amelyekt öl erös, tapasztalt férfiak visszarettentek. Min
den tettét az a meggyőződés vezette, hogy Jézus szent Szive nem hagyja el és
Vele feltétlenül diadalmaskodnia kell ...

Francesca Xavier Cabrini a lombardiai Sant' Angelo Lodigianóban, Lodí
egyik külvároséban, 1850 július lS-én született, mínt szűleí tizenharmadik gyer
meke. Apja, Agostino, mélyen vallásos férfiú volt, akit falujában "cristianone"
nek hívtak. A milánói születésű édesanyja igen jámbor lélek volt, naponta hall
gatott misét és esténként egy órát virrasztott elmélkedve. Ebben a vallásos kör-
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nyezetben nőtt fel Francesca, ez a félénk, szelíd gyermek, tizenöt évnél idősebb

nővérének, Rosának szeretetteljes gondozásában, aki második édesanyaként őr

ködött kishuga felett.
Kilencéves korában vette először magához az Urat és a következő évben

Mária Gyermekei kongregációjának iskolájába került. Tizenegy éves volt, amí
kor szűzességi fogadalmat tett és azt évente megújította, míg végre tizenkilenc
éves korában örökös fogadalmat tett. Fordulópontot jelentett életében első ta
lálkozása a misszíonéríusokkal, akik 1863-ban látogattak el Lodiba, hogy beszá
moljanak hittérítő tevékenységükről. Akkor támadt fel benne először a gon
dolat, hogy missziós munkának szenteli az életét. Nővére azonban lebeszelte
erről, hiszen olyan törékeny, gyenge gyermek volt.

Ekkor már elég idős volt ahhoz, hogy középfokú tanulmányokat folytas
son és az arlunói Szent Szív Leányai tanítónőképzőjének lett növendéke. Tanul
mányait 1868-ban Lodiban fejezte be és - noha egészsége igen gyenge lábon
állott -, megszerezte az oklevelet. Az 1872. évi himlőjárvány idején egy meg
betegedett tanító helyettesítésére Vidardóban vezette az elemi iskolát és sza
bad idejében önfeláldozóan ápolta a betegeket. A betegség őt sem kímélte meg,
de ritka önfegyelemmel és zokszó nélkül tűrte a fájdalmakat. Amikor felgyó
gyult, a plébános ajánló levelével felfegyverkezve jelentkezett a Szent Szív
Leányai főnökasszonyánál és felvételét kérte. Kéreimét azonban, gyenge egész
ségi állapotára való hivatkozással, visssszautasították.

A Gondviselés azonban Francescát már kiszemelte, hogy eszköze legyen
a földön. A lodii egyházmegye püspöke Francescát Codognóba küldi, hogy ott
szervezze újjá az árvaházat. Hideg, szűklátókörű, ellenséges környezetbe kerül
Francesca. Betolakodónak tekintik. A törékeny kis tanítónő nem retten vissza
az akadályoktól, hanem beleveti magát a munkába és rövid idő alatt csodát
tesz: újjáteremti a "Gondviselés Házát" és püspöke felszólítására, aki tudott
Francesca hő vágyáról, megalapítja Misszionárius Intézetét (1880). Ebből fej
lődött ki azután kongregációja, melynek 1881-ben a Szent Szív Missziós Nő

vérei nevet adta.
Cabrini nővér ezt követőleg még számos ískolát alapított Olaszországban.

Szíve mélyén azonban keletre, Kínába vágyódik. Amikor egyszer püspöke ma
gáhox hivat ja és felveti előtte a gondolatot, hogy New-Yorkba menjen, s ott
vegye gondozásába az olasz kivándorlókat, akik emberhez nem méltó körűímé

nyek között élnek, kijelentette: "New-York túl kicsi nekem!" - hiszen az is
volt, mert Cabrini nővér az egész világot felölelö tevékenységről álmodozott.
XIII. Leó pápa azonban, a kínai missziós tevékenységnél sokkal fontosabb Iel
adatnak tartja az olasz hazától elszakadtak istápolását és megfellebbezhetetlen
paranccsal Cabrini nővért Ameríkába küldí, 1888 március 31-én öt nővér kísé
retében megérkezik New-Yorkba és ezzel új fejezet kezdődik Cabriní nővér

életében.
Semmi anyagi eszköz nem áll rendelkezésére, senkit sem ísmer New

Yorkban Cabrini nővér, azonban haladéktalanul munkához lát. Már 1889-ben
megalapítja a Columbus-kórházat és ezt iskolák, árvaházak és egyéb jótékony
íntézmények követik. Mí a sikerének titka? A Szent Szív íránt érzett feltétlen
bizalma. "Mindént meg tudok tenni Benne, aki erőt ad nekem!" - jelenti ki,
és O valóban nem hagyja el a Benne bízókat.

Cabrini nővér nem lenne hű önmagához, ha megelégedne azzal, hogy
New-Yorkban tevékenykedik. Ez a ragyogó szellemi képességgel, elpusztítha
tatlan energiával és rendíthetetlen hittel megáldott törékeny asszony tevékeny
ségét mind jobban és jobban kiterjeszti az egész kontinensre, sőt Dél-Ameri
kára és Közép-Amerikára is. Előbb Chicagóban alapít kórházat, árvaházat és
iskolát, majd pedig Denverben, Seattleban, Los Angelesben, New Orleansban,
Philadelphiában, Scrantonban és Newarkban létesít hasonló intézményeket,
melyek faji és vallási különbség nélkül, mindenki számára nyitva állanak.
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Nem törődve az utazás fáradalmaival, Dél-Amerikába megy, ahol lóháton
kel át az Andok hegyláncain. Itt is intézményeket alapít, s magában Argentína
ban hét háza van a kongregációnak, de Brazíliában és Nicaraguában is alapí
tott intézményeket Cabrini nővér. Közben Kínába küldött rendtestvéreí ott
alapítanak intézményeket és a Szent Szív Missziós Nővéreinek Franciaország
ban, Angliában és Spanyolországban is létesülnek házai. Cabrini nővér 1917-ben
bekövetkezett haláláig összesen 67 kórházat, árvaházat, rendházat és iskolát
alapított. Ma a rendnek 122 nagyobb és nagyszámú kisebb intézménye van, s
a rendtagok száma meghaladja a 4000 főt.

Nehéz feladat Cabrini anyának az életrajzát megírni, mert belső életéről

olyan keveset tudunk. Még akik legjobban ismerték, azok sem képesek beszá
molni életszentségéről. Áthatolhatatlan fátyolt borított az Úrhoz való kapcsola
tara és ezt a fátyolt csak nagy rítkán lebbentette fel egy-egy megjegyzésével.

Az állandóan betegeskedő, törékeny teremtés soha nem látott eréllyel
vetette magát bele a munkába, mert rendületlenül hitt Jézus szent szívének
támogatásában. Nem volt munka, amitől visszarettent volna. Ha kellett, főzött,

takarított, meszelt és súrolt. hogy valamelyik általa alapított intézménye mí
nél hamarabb megkezdhesse munkáját. Máskor pedig lótott-futott, pénzembe
rekkel tárgyalt és adományokat gyüjtött, hogy kórháza, iskolája vagy árvaháza
működésében ne legyen semmí fennakadás. Példája magával ragadta társait is,
s a Szent Szív Missziós Nővérei emberfelettí feladatok elvégzésére voltak
képesek.

Hatvan éves volt, amikor újra Olaszországba látogatott. Beteg volt és
halálosan fáradt. Át akarta adni a főnökasszonyi tisztséget egyik rendtársának,
de a nővérek tiltakoztak ez ellen, és 1919 július 10-én a rend dekrétumot adott
ki, melyben Cabrini anyát nemcsak a rend alapítójának nevezték, hanem gene
rális anyának élete végéig.

Az első világháború kítörése Cabrini nővér munkája elé még több ake
dálYt gördített. Ennek ellenére nem csökkenő eréllyel folytatta tevékenységét.
A megfeszített munka, kiújuló maláriája azonban teljesen aláásta egészségét.
Betegen tért vissza 1917 őszén Chicagóba. Ekkor már látszott rajta, hogy elér
kezett élete végére. Ennek ellenére nem volt hajlandó abbahagyni a munkát.
Ragaszkodott ahhoz, hogy - már amennyire képes volt -, folytassa szekott
tevékenységét. Karácsonyi készülődés közben, 1917 december 22-én halt meg
hatvanhétéves korában. Kedvenc karosszékében ülve húnyt el, kötésével a
kezében.

Mundelein, chicagói bíboros 1938-ban nyujtotta be a Szentszékhez
Cabrini nővér boldoggáavatásának íratait és az eljárás lefolytatása után, még
abban az évben boldoggá is avatták. További nyolc év telt el, míg az Egyház,
a szenttéavatási per sikeres befejezése után, 1946 július 7-én szentté avatta.
A per során két csodát vettek tekintetbe. Az egyik egy newyorki fiúcska esete,
aki Cabrini nővér imádságára visszanyerte a szemevilágát, a másik eset pedig
egy seattlei missziós nővér csodálatos gyógyulása volt.

Halála után egymás után jelentek meg az életrajzok, melyek mind az el
húnyt amerikai szent jellegzetesen amerikai voltát hangsúlyozták. Ebben az
életrajz-sorozatban egyik legkedvesebb M a b e I F a r n u m" műve, mely
őszinte hittel és mély átérzéssel dolgozta fel Cabríni nővér életét az amerikai
katolikus ifjúság számára. A szépen illusztrált kötet a newyorki Didier kiadá-
sában jelent meg. .

• The Life of Mother Cabrini - American Saint ~ a Story for Youth by Mabel
Farnum. Introduction by Monsignor Aristeo V. Simont Více-Postulator of Mother Cabrini's
Canonization: Didier, New-York, 1947. - Illustrated by La Verne Ríess ,
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KÖNYVEK
A SZERETET BREVIARlUMA. Sík

Sándor és Juhász Vilmos összeállítása.
- (Új Idők kiadása.)

Aligha tévedünk, ha ezt a vaskos
kötetet, amelyet Sík. Sándor és Juhász
Vilmos most az olvasó asztalára tett,
a maga nemében az egész világiroda
lomban páratlan és újszerű kezdemé
nyezésnek mondjuk. Az antológiák,
különösen az utóbbi évtizedekben,
kedvelt müfajaivá váltak az irodalom
nak. Az antológia összeállítója rend
szerint valamilyen egységes szempon
tot választ ki, amely köré csoporto
sítva mutat be nekünk írókat és műve

ket. Se szeri, se száma a nemzeti an
tológiáknak, de vannak olyanok is,
amelyek átnyúlva a nemzeti határo
kon, egy-egy kor, vagy egy-egy téma
kör jellegzetes műveít gyüjtik egybe.
A lényeg mindig az, hogya szerző

úgy érzi, hogy van valami közösen
érvényes az általa bemutatott művek

ben, ami indokolttá teszi együttes sze
replésüket és így mondhatni többet
mondanak el magukról, mint maguk
ban állva.

A két neves szerző is ezt az utat
választotta, amikor kötetét összeállí
totta, de az igény, amivel fellépnek,
messze túlhaladja az ilyen művek

szokványos kereteit. Nem elégedtek
meg azzal, hogy térben átlépjék az
országok, sőt a kontinensek határait
is, hanem időben is átfogták az em
beri művelődés egész történelmét,
hogy összegyüjtsék míndazt, ami em
beri nyelven valaha a szeretetről el
hangzott. Lehet-e időszerűbb feladatot
elképzelni? Nem arra gondolunk most
itt, ami a lendületes vezércikkeknek
olyan kedvelt, de oly sokszor üresen
kongó szólama, t. i. hogy a nagyszerű

tudományos és technikai eredmények
kel dicsekedő ember sokkal inkább
rabja a gonosz indulatoknak, mint bár
melyik elődje volt. Jól tudjuk, hogy a
gyűlölet, a kegyetlenség, a kapzsiság,
az erőszak mindenkor jelentős - sőt

sokszor döntő tényezők voltak - az
emberi történelem alakulásában. De

szembe kell szállni azzal a felfogás
sal, amely hajlandó volna arra, hogy
ne is lásson egyebet a történelemben,
mint gyűlölködést, gonoszságot és
irígységet. Mert bármennyi legyen is
ezekből felhalmozva a történelem ha
talmas mérlegének egyik serpenyőjé

ben, az egyensúlyt az tartja fent, hogy
a másik oldalon ott van a szeretet,
amely talán nem mutat annyi változa
tot, mint a vele szemben álló gonosz
indulatok, mégis elég erős ahhoz,
hogy egymagában szembeszálljon a
sötétség hatalmaival.

A szeretet - jól tudjuk - nagyon
egyszerű valami, talán a legegysze
rűbb az összes emberi indulatok kö
Zött. Azért van ez, mert az igazi sze
retet sohasem feltételhez kötött, vagy
körülményektől függő, hanem egyete
mes, mindenkire és mindenre egyfor
mán érvényesül. A szeretetnek voltak
lánglelkű apostolai, nagyszerű költői,

voltak és vannak névtelen, csak néhá
nyak által ismert gyakorlói, de alap
jában .soha nem volt idegen az ember
től és mint valami szelíd vigasztalás
ott kísérte mindenkor az embert, rö
gös, botladozó útjain.

Ezt akarja bizonyítani ez a breviá
rium, amelyet mint a szerzők beveze
tésükben mondják, azért neveztek el
így, mert ezzel is dokumentálni akar
ták, hogy nem a szokványos antoló
giát nyujtják az olvasónak, hanem egy
olyan könyvet, amelyet nap-nap után
forgatni lehet és forgatni kell, hogy
erőt merítsűnk a kűzdelemhez, Azt
akarják bebizonyítani, hogy nincs
olyan pontja a világnak és nem volt
olyan vad és kemény korszaka az
emberiségnek, nem volt olyan kultúr
kör, amelyben _ne adtak volna han
got a szeretetnek.

Már az eddig elmondottakból is
látszik, hogy a feladat, amire Sík Sán
dor és Juhász Vilmos vállalkoztak, na
gyobb, mint amire ebben a műfajban

valaha bárki is vállalkozott. Ok ma
guk is kénytelenek belátni, hogy ki
meríthetetlen anyagból válogattak és
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így eleve. le kellett mondaniok arról,
hogy teljeset nyujtsanak. De talán
éppen azért, mert a teljesség amúgyis
elérhetetlen cél volt itt, talán indokolt
lett volna, hogy a teljességre való tö
rekvéssel még nagyobb mértékben sza
kítsanak. Egy kicsit az az érzése az
embernek, hogy őket sem kerülte el
az antológia összeállítók hagyományos
kisértése. T. i. az, hogya szempont
fontosabbá válik, mint maguk a mű

vek, mert a fontos az, hogy bebizo
nyítsunk, kimutassunk valamit, jelen
esetben azt, hogy a szeretet egyetemes
emberi jelenség, ami nem kiváltsága
egy vallásnak vagy kultúrkörnek, Pe
dig tudjuk, hogy a szeretetet, mint
egész emberi magatartásunk legföbb
követelményét csak a kereszténység
állította fel. Szeretni sokszor nagyon
nehéz és mégis éppen az a szeretet az
igazi, ami nehezünkre esik, ehhez
azonban - mi keresztények legjobban
tudjuk ezt - saját erőink legtöbbször
nem elegendőek és természetfeletti se
gítségre, kegyelemre van szükségünk.
A szeretet igazi megvalósítói nem is
voltak mások, mint csak a szentek. És
mindaz, amit a szeretetről nem ke
resztényi alapon vagy nem keresztény
módon mondtak el, csak homályos ta
pogatódzás, megsejtése valaminek,
amit a maga teljes fényében és tiszta
ságában csak az Udvözitő tanitása
adott az emberiségnek. Ez a könyv
bizonyítja ezt legjobban. A bevezetés
különben maga is utal erre, de talán
az egyes fejezetekhez adott külön ma
gyarázatok és jegyzetek, vagy az
egész anyagnak nem szigorúan törté
neti sorrendben, hanem olymódon való
csoportosítása, hogy az egyes szöve
gek mennyíre közelítik meg a szere
tet abszolút keresztényi eszményét,
harmonikusabbá és nevelő hatásúbbá
tette volna a kötetet. Bs ha már itt
tartunk, szeretnénk még egy hiányos
ságra rámutatni, ami egy esetleges
második kiadásban feltétlenül póto
landó volna, és ez egy áttekinthető

tartalomjegyzék, valamint a kötet vé
gén a szerzők betűrend szerinti fel
sorolásában utalás arra, hogy hol le
het megtalálni az ott ismertetett szö
vegrészt.
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Mindezek az észrevételek azonban
korántsem érintik a mű lényegét és
igazi jelentőségét, amit nem lehet
kellőképen méltatni. Talán azzal lehet
legjobban kifejezni azt az érzést, ami
vel az ember a Szeretet Breviáriumá
ban lapozgat, hogy valami elmondha
tatlan bensőség, a szépségnek valami
egészen különleges áhítata járja át a
lelkét és úgy érzi, több és jobb lett
általa. Bs lehet-e nagyobb érdeme
könyvnek, mint éppen ez?

Doromby Károly

BRIGHTON ROCK. Graham Greene
regénye.

Az új katolikus regénynek egészen
különös fajtája: exisztencialista pro
blémalátás, a katolikus lelkiség komoly
megéreztetése és detektiv-história egy
szerre. A nagy angol regényíró ezt a
három, látszólag annyira össze nem
férő szemléletmódot nagyszerű re
gényben egyesíti, akaratlanul is azt bi
zonyítva vele, hogy a rém-história, az
exisztencializmus és a katolicizmus is
oly tények, amelyek elől már csak
azért sem lehet jól elskatulyázott rend
szereknek jól óvó tételei mögé búj
nunk, mert - nagyonis megvan a le
hetőség arra, hogy mindhármukkal
egészen a bőrünket érintő módon ta
lálkozhatunk.

Rémtörténe/: hogy bandavezérük el
vesztéséért bosszút álljon, a Fickó
(Pinkie), a tizenhét éves új "főnők",

rejtélyes módon halálba kergeti Fre
det (a rendes nevén: Charles Hale) , a
kis ujságírót. Aztán még rejtélyesebb
utakon arra törekszik ez a bortól és
nőktől is irtózó Fickó, hogy mindenkit
eltüntessen, aki csak tudhatna a gyil
kosságról. "Tevékenysége" során már
Rose-ra kerülne sor, pedig ez - ÍJ. női

ösztön minden melegével ragaszkodik
hozzá. Rose még a Fickó biztatására
sem mer öngyilkos lenni, eldobja a
már-már elsülő pisztolyt; de a felbuk
kanó rendőrség (amelyet Frednek
idealista-ábrándos barátnője, Ida küld
utánuk) már csak a szikláról leugró
Fickó után - egy halott után bámul
hat az ürbe. Rose gőgös nyakassággal
akar osztozni a hite szerint pokolba



jutott Fickó sorsában, s ezért a gyón
tatószékben csak vitát keresne egy
öreg pappal. Az öreg pap szeliden be
szél neki a kifürkészhetetlen isteni ir
galomról. Rose megindultan látja, hogy
ha gyermeke lesz a Fickótól, akkor
neki szól a pap szava: "Ha a Fickó
igazán szeretett, "akkor ez majd meg
is fog látszani". - S a regény végső

két sora: "Hirtelen fölkelt, s a júníusi
napfényben elindult a legszörnyűbb

borzalom felé". Eléggé az olvasónak a
fantáziájára (helyesebben: választá
sára) van bízva, - hogy ez a "legször
nyűbb borzalom" mít jelent: vajjon
azt-e, hogy követi a Fickót a pokolba,
vagypedig, hogy egy rendes élettel 
amelyben a születendő gyermekét fel
neveli - azt az üdvösséget érdemli ki,
amely egy örökkévalóságra elválasztja
őt a Fickótól.

Maga a rémhistória oly tökéletes
kalandossággal folyik le a regény lap
jain, hogy - a detektívregényhez szo
kott olvasók számára - tökéletesen
elég maga a pokolian izgalmas törté
net. Minden kis mozdulatnak megvan
a maga értelme és fontossága a rá
következő események detektívszem
pontú megértésében. Graham Greene
ujságírói praxisa csak a lényegesre
szorítkozik, mellőzve minden anek
dotaszerű vagy túlfilozofáló magyaráz
gatást. Ida, Halse, Rose stb. mínd-rnind
oly reálisan festett alakok, akárcsak
Dickens személyei. Nemcsak maga a
történet, hanem a személyek realitása
ls önmagában tökéletesen elegendő,

anélkül, hogy bármit is jelentene.
S minden józan olvasó mégis azt

érzi meg, hogyarémhistória mögött
egy egészen más síkon, egy szoros ér
telembe vett metafizikai távlatban egy
egészen más dráma játszódik le: a re
mekül leírt borzalmak alján egy egé
szen más, egy sokkal komolyabb bor
zal omról is szó van: két ember meta
fizikai sorsáról, két ember "exiszten
ciájáról" (oly értelemben, ahogy ezt
az új filozófia érti: az exísztencíámat,
az igazi létezésemet magam teremtem
meg magamnak a szabadságommal).
Graham Greene regénye exiszten
cialista abban az értelemben, hogy a
metafizikai síkon ugyanazt érezteti,

mint amit Faulkner, Steinbeck és Ca
mus: az embernek világhelyzetében az
abszurdum az utolsó igazsági a véges
emberi létezés nem más, mint egység
és szükségességnélküli események
össze nem függő láncolata. Irodalmi sí
kon ez azt hozza magával, hogy az
eseményekkel tömött történetnek egy
végleges jelentést nem lehet adni; az
író sem ad ily értelmezést, de az ol
vasó is csak a maga választása szerint
teheti meg ezt. A modern regényben
nmcs többé jellemállandóság, oksági
hatás vagy magyarázó értékmérce. De
mert mégis kell lennie a történetben
valami összefogó benső szálnak: a Fá
tum helyettesíti a hagyományos psy
chológiai motívácíót: ez lesz a törté
netnek reális - de végleg kimagyaráz-'
hatatlan - rúgója, hajtóereje. A Fátum
ténye: a rémhistória mögött lévő "va
lódi megfelelőség", vagyis az igazi
hajtóerő. Egy exisztencialista szemlé·
letmódban ez a Fátum csak azt jelent
heti, hogy a Fátum nem más, mint egy
konkrét embernek konkrét helyzete,
amelyben szabadnak hiszi 'magát, s
ahol mégis egy érthetetlen lökés visz
előre mindent. Hale igen sokféleképen
kikerülhetné az őt fenyegető veszélyt,
ő maga is jól tudja a lehetőségeket;

mégis állhatatosan követi azt az utat,
amely - amint már a regény első so
rai is éreztetík - a halálba viszi. Hale
sajátmaga marad, vagyis az marad, aki
nek magát választotta: ujságíró, aki ki
tart ebben, akármily körülmények kö
zött is, még ha halálos veszélyben
tudja is magát. Ha nem vállalná többé
ezt a "veszélyben lévő ujságíró"-i hely
zetet, akkor az egész exisztenciáját
rúgná föl ezzel. S ez a "konverzió" is
csak illuzórikus maradna, mert ugyan
akkor, amikor hivatását megtagadná
(vagyis amikor hűtlenül megszöknék a
megbízatása elől), még akkor is meg
maradna a feje fölött lebegő veszély,
maga a Fátum: nem annyira az eredeti
veszélyezettség és üldözöttség állapota,
hanem a hűtlenségnek még nyomasz
tóbb súlya, az igazi metafizikai lesuj
tottság, maga a végső Fátum. Hasonló
Fátum a Fickó fölött: elfuthatna
Brightonból, - de ugyanakkor képte
len is elmenni onnan, mert az egész
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lénye tökéletesen hozzáforrott, és má
sutt már nem lenne többé önmaga. Ha
lálosabb fatalitás van itt, mint Platon
Állam-ának X. könyvében; vagy leg
alább is oly fatalitás, amilyennek még
elképzelni sem merte Platon: helyze
tét, és a helyzet ellen dolgozó saját
tettét az ember csak elfogadhatja; az
egész ellen :egy fikarcnyit sem tehet.
Graham Greene regényének cime nem
más, mint annak az árpacukornak a
neve, amely oly jellemző Brightonra,
és amelybe úgy bele van irva a
Brighton név, hogy akárhol törjük is
szét a cukorbotocskát, mindig a Brigh
ton név látszik ki belőle. Ugyanígy:
akárhol is nézünk bele a regényébe,
mindenütt ott mered ránk a banális
és kérlelhetetlen fatalitás. Az exiszten
cialista értelemben vett ilyen fatalitás
(az' emberi helyzetemből ki nem szaba
dulhatóság) azért marad mélyen em
beri, azt mondhatnók: humanista színe
zetű, mert nemcsak azt hangsúlyozza,
hogy nem tudok kiszabadulni az emberi
világhelyzetemből (vagyis amint
Heidegger mondaná: a halálomig meg
maradok világban élő embernek, Da
sein-nek), hanem azt is, hogy ugyan
akkor én vagyok az abszolút ura a
saját helyzetemnek, vagyis hogya sza
badságom abszolút. Sartre-nak, az
ateista exisztencializmus atyamesteré
nek 124 lapnyi könyve az abszolút sza
badságra teszi a hangsúlyt; a keresz
tényexisztencializmus ugyanezt meg
toldja azzal a lépéssel, amelyet "meta
fizikai húség"-nek nevez, s amely nem
más, mint ragaszkodni a Szeretetbe
fűző élő viszonyomhoz, az Abszolútum
hoz, akitől mindent - még a saját sza
badságomat is - ajándékként kapom.
Az abszurditás [abs-ordine: rendnélkü
liség) itt már a kegyelmi rendbe bele
kapcsolódó önátadássá változik. (V. ö.
Gabriel Marcel egész keresztény exisz
tencializmusát.) A "Fátum" itt is meg
marad, csakhogy olyan értelemben
(ezért kell idézőjelbe tennünk), hogy
valamit föltétlenül választanom kell, és
pedig mindig azt választom, amit 
a saját szabadságomrnal - a javamnak
találok. Az abszurdum és a fátumos
tragikum tehát a keresztény exíszten
cializmusban úgy fordul visszájára,
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mint mikor az érmet a másik lapjára
fektetjük: marad ugyanaz az érem
(ugyanaz az emberi helyzet), de értel
mesen olvasható vonalakat, mégpedig
a "boldogságra ítéltség rendjét" vesz
szük észre rajta.

Van-e ebből valami Graham Greene
nek ebben a regényében? Nagyon sokl
Igy fogalmazhatnók meg: Greene mű

vészetében a tragikus elem csak
evilági, csak időleges; e tragikum mel
lett van egyevilágon túli, - igaz, hogy
csak egy szárnycsapásszerű - elem,
amelyet iölemelően nagyszerűnek ne
vezhetnénk. Ez Greeneben a katolikus
elem, amely - még ha sok szereplő

szájában a megvetést és a gúnyt kapja
is meg - kétségtelenül ott él, ott al
kot egy örökkévalóságra szólóan, fő

leg Rose személyében. Idában a jóság
automatikus; a Fickóban a gonoszság
esztelenül gőgös; Rose végigjárta mind
két utat (a gyerekkor megszokottságát
és a Fickó embertelen következetes
ségét a gonoszságban vagyis a vak
ságba sodró következetlenséget). A
könyv egyik legszebb jelenete (83. lap),
amikor Rose és a Fickó a hitről beszél
getnek:

- Az egyetlen igaz dolog - mondta
a Fickó. Mi lenne más? Ez az egyet
len, ami klappol. Az ateisták nem tud
nak semmit. Világos, hogy van pokol,
lángok és elítéltség. a pokol kínjai, 
és mereven nézett a feketén folyó eső

vízre, meg a fekete falomb ok alatt
fénylő lámpékra.

- És van mennyország is? - kér
dezte Rose aggódva.

- Talán - felelte a Fickó -, talán.
Mindenki abban merül el, amiben

hisz: a Fickót a "hite" viszi a pokolba.
Greene érezteti, hogy az ilyen, po
kolba vívő "hit" eredeti bűne - amely
a saját gőgös makaccsága: bezárkózni
minden elől, amiben mások boldogsá
gat találnak. A Fickó útálattal fordul
el minden szerelemtől. Rose is csak
azért kell neki, hogy - ha a leány
már a felesége lesz - ne legyen senki,
aki őt feljelenthetné. Míkor a mulató
helyekről ismert üres dalok mellett az
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem dallama merül föl a
gyerekkor homályából, a Fickó szürke



és gőgös tekintettel néz bele a tükörbe:
arca ott fekszik .az üvegen, a szappan
tartó és a piszkos viz fölött. A lóver
senyen a Memento Mori nevű ló is egy
végtelenség távlatát nyitja meg a Fickó
előtt: a halál nem vég. De a végtelen
ségben ő csak a poklot látja meg.
Amikor üldözik, képtelen arra, hogy
bánattal készüljön a halálra; pedig ezt
akarja, ezt szeretné, Mikor elmúlik a
veszély, már csak arra gondol, hogy
futott, nyöszörgött: Nem a protestáns
sötét predesztináció van itt, hanem egy
oly képtelenség, amelynek a Fickó
gőgje, a bezártsága a teljes forrása.
Az exisztencialista értelemben vett
Fátum és az abszolút szabadság egybe
esnek: teljes szabadságommal valósi
tom meg azt, ami a nyakamba szakad.
Fatálisnak mégis azért nevezhető a
Fickó szabadsága, mert az ő szabadsá
gának csak gőgje van, esztelen vak
sága, de nincsenek kitárt ablakai és
kitáruló karjai, éppen a gőgje miatt,
a sajátmaga által választott gőg miatt.
Igy láthatja egyben ezt a kettőt a
Fickó: "egyetlen hamis lépést nem tett
és mégis minden lépését, míntha egy
oly hatalom rakta volna rája, amelyet
még lokalizálni sem tudott". - A Fic
kónak szinte teológiailag mély fogalma
van a bűnről: az időleges biztonségért
egy örökkévalóságot adni el. Erzi és
tudja, hogy a világi hatóság előtt alá
írt papir és a néhány szerencsekivánó
udvariasság nem tette őket házastár
sakká. Fájó gúnnyal és undorral néz
a nászéjszaka tapasztalatára. Mert 
nem lettek igazán házastársak, hiszen
nem akart elmenni a templomba Ro
se-al. Miért nem akart? Nem tud rá
világos választ adni. Ki érti meg a
bűnt?

,,0 nem a békére termett. Nem sike
rült eljutnia addig, hogya békében
higgyen. Az ő számára az ég csak üres
szó maradt. A pokol - az igen, ebben
lehet hinni. A szellem arra képes, amit
fel tud fogni; és nem tudja fölfogni
azt, amit soha meg nem tapasztalt."
A Fickónak ezt a hitvallását érzi meg
Rose is. Nem akarja egyedül hagyni
őt ebben a szörnyű sötétben. Mennek
tehát a közösen szándékolt öngyilkos
ság felé. "Autójuk körül a Dona nobis

pacem gigantikus szárnycsapásait érzi",
a Fickó is. Megáll az autójuk, a Fickó
Rose kezébe adja a töltött revolvert;
őrült harc kezdődik - mozdulatlan
csöndben. Végül Rose elveti magától
a fegyvert, jön a rendőrség, a Fickó
leugrik a szikláról... Rose, a gőgjé·

ben, a Fickótól kapott gőgjével már
már megkeményedö - már-már csak
a poklot hivő - Rose ott térdel a
gyóntatószékben, vitatkozni akar a
pappal, csak a gőgjét akarja megpe
csételni, csak a kárhozatot akarja ő is
választani. - A könyv utolsó lapjait
sorról-sorra idézhetnők. Elég, ha befe
jezésül ezt a pár sort nem felejtjük el:

"A katolikus ember minden más em
bernél képesebb a rosszra. Mivel mi
hiszünk abban is, hogy van ördög, ta
lán ezért mí, katolikusok, könnyebben
kapcsolatba kerülünk vele, mint a
többi emberek. De nekünk megvan a
remény, meg az imádság - mondja a
pap a gyóntatószékben. - Most nem
adhatok még feloldozást, de majd jöj
jön vissza. Es ha gyermeke lesz ..•
Tisztaságát és erejét egyesitve ... ne
veljen belőle egy szentet, aki imád
kozni fog az apjáért ... Gyermekem, 
folytatja a pap Rose-hoz szólva -,
senki föl sem foghatja, mily rendkivüli,
mily elképzelhetetlen az Isten ir
galma ... Es, jó leányom, imádkozzék
majd értem is ...

- Igen, atyám - feleli Rose meg
békélten'.

Kevés mai regény állit minket eny
nyire a végső nagy választás elé. Az
ilyen könyvet élvezettel olvassák az
autótaxisok is, meg az érettlelkű értel
miség is. Igaz, hogy egészen katolikus
nak is kell lenni ahhoz, hogya regény
olvasása után - a magunk életében 
mindig a jobbik részt is válasszuk. Sa
ját "exisztenciánk megalkotásában"
pedig csak ez az egy a szükséges.

Rezek S. Román

A BEFEJEZETLEN MONDAT. Déry
Tibor regénye. - (Hungária, Budapest.)

Az olvasó ne riadj on vissza Déry
regényének első oldalaitól, ahol a
"három képzetvilág burkában" el
nyúló Csáky-utcával találkozik. A
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jellegzetes
vándor tü
Déry regé-

Csáky-utca leírása nem tudós ana
lízis, aminek első pillanatban vélni le
het, hanem az epika legforradalmibb
megújítása: a hagyományos leírás ki
küszöbölése. Észleletek sorakoznak fö\
egymás után s ahogyan folytató dnak
és alakulnak az időben, megelevenedik
a tér, az események helyszine maga is
eseménnyé valósul: történik. Ez a tör
ténés ebben a regényben kitágítja az
epikát s tökéletesen eltünteti az élet
telen díszletet s egyáltalán az élet
telenséget, amely legtöbb olvasmá
nyunkban oly közönyösen áll a válta
kozó embersorsnak áradatában, mintha
nem lenne maga is főszereplője éle
tünknek. A modern regény fölfedezte
már az élő időt, most fölfedezi az élő

teret. Kétségtelen, hogy az első föl
fedezés nélkül Déry sem jutott volna
a másodikra, lévén - mint mínden
élőnek - az élő térnek is lényege az
időbeli változás, az ő fölfedezése aZOIl

ban az epikus valóságábrázolásnak azt
a mérhetetlenül gazdag lehetőségét

aknázza ki ebben a regényben, amit
az "idő forradalma" nemhogy :cIegta
lálni nem tudott, hanem teljesen el
vesztett. Az emlékezés technikája
Proust nyomán belső monológgá nyo
morította a valóságot s az epikát már
már menthetetlenül szubjektív, -pszí
chikus formák közé kényszerítette s
teljesen megfosztotta a tapasztalás és
a tapasztalhatóság dimenzióitól: él ki
terjedéstől. Déry Tibor újra teret s
ezzel tapasztalható, érzékletes anya
got ad az időnek. Irodalmunknak gaz
dag nyeresége az ő epikus valóságáb
rázolása, me ly azon a lehetőségen ala
pul, hogy a tapasztalás jelenségeinek
objektív leírása mindent életre tud
kelteni, ha mindent térre kíterjeszkedő

jelenségnek tekint s ugyanakkor rain
dent az idŐ tekintetével követ: stílusa
objektív, mivel mindent jelenségnek,
tárgynak tekint, s megelevenítő, epi
kus, mivel, tárgyában az időt tapasz
talja. Példát idézni regényéből époly
nehéz, mint Proust könyvéből kiválasz
tani azt a körmondatot, amely helyt
állhat a többiért is.

Irásainak legdöntőbb

sége a figyelem. Stendhal
körnek nevezte a regényt,
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nyét a vándorló figyelem építi föl.
Expresszionista iskolázottságának nem
csak az a haszna van, hogy a világot
újra visszavetiti a világba, hanem az
is, hogy a világnak nincsen az a rész
lete, amiben ne látná és ne mutaná
meg a teljességet: a pillanatnak az
ember életében való pillanatnyi fon
tosságét. Egy példát csak a könyvből,

- minden mondata példa lehetne:
" ... nem tudta, hogy komor elérzéke
nyülésének egyetlen oka e pillanatban
a kályha melletti kis zsámoly volt,
amelyen ült, s amely hajszálpontosan
ügyanolyan magas volt, mint az ott
honi, s testére ugyanazt a tartást
kényszerítette, mint amilyent számta
lan év óta otthon a konyhában meg
szokott, nem tudta, hogy a zsámoly
mintegy talpköve lett a haza fogalmá
nak s ő maga, rajta ülve s minden
emléket hirtelen magába sűrítve, maga
a Haza tűnődő szobra: egy határjelző

kő, amelyre önkéntelenül mégegy
szer lepihen, mielőtt átlépné a határt.
A testtartás volt ezúttal a hazája ..."
Igy írja le egy asszonynak egyik píl
lanatát, amikor az egy elhagyatott
szobában arra várakozik, hogy atszök
tessék a határon. Ez a pillanat azonban
nemcsak az asszonyé, hanem a sorsába
belekapcsolódó tárgyaké is, amelyek a
maguk számára kérnek helyet 3Z éle
tükben. Az író figyelme osztatlan tár
gyilagossággal tér ki minden külső,

belső, dologi és személyi eseményre s
tehetségének éppen az a titka, hogy e
kitérőkből. akárcsak Dosztojevszkij
nél, regény lesz. Majdnem tudomé
nyosnak mondható szenvedélye, amely
a tapasztalás legeliramlóbb tűnemé

nyét is föl akarja kutatni a nyelv esz
közével, már a regény atómjaiban is
rászorítja a tárgyilagosságra és az a
művészí vagy tudományos gondosság,
mellyel a Csáky-utca három megval
tozását figyelemmel kíséri, megrázó
arányokban érvényesül emberlátásá
ban. Ritkán akad író, akiben egy tóról
fakad a stílus gazdagsága és az er
kölcsi képzelet nagysága, úgy mint
nála, aki nyelvének leleplezhetetlen
erejével tárja elénk a társadalom mo
rális küzdelmeinek purgatóriumát.
Soha nem leplezi le magát, egyetlen



szentenciával vagy célzatossággal nem
fejeli meg a regényt, legfőbb szán
déka, hogy amit ad, a valóság helyt
álljon önmagáért. Az anyagi és tenné
szeti világ eseményei közőtt v~gig

vonulnak a harmincas évek, méhükben
a rettenetes történelmi teherrel, az ak
kori magyar társadalommal és a hábo
rúval, az abortált, elnyomott munkás
osztállyaI és az erkölcsi züllésbe in
duló nagypolgársággal; azokkal, akiket
tönkretesz az elnyomás és azokkal,
akiket tönkretesz a szabadság.

Déry művében új értelmet, új távla
tot nyer a realizmus térgyilagossága,
nem csak a tárgyszerűséget jelenti, ha
nem azt is, hogy az érzékszervek ha
talmas, sokértelmű és eleven felfogó
rendszerét hozza mozgásba s epikus
hatását azzal éri el, hogy e fiziológiai
lag pontos működést teszi a személy
telen, tanulmányszerű írásmód al ap
jává. Ezekre az alapokra építi föl a
sorsokat, jellemeket, viszonyokat. Ogy
érzékelteti a sorsot, ahogyan az érzé
keli, aki benne áll; a regény úgy ke
rekedik ki, ahogyan az élet, múlékony,
alakuló pillanatokból, megfoghatatlan
és megmásithatatlan kompozíció vá.
Aki olvassa, az mélyebben és teltebben
kezd látni tőle és úgy érzi, hogy erő

teljesebben kell élnie, közelebb a va
lóság kútforrásához.

A romló testek, az öregedés, a meg
alkuvás hatalmas haláltáncfigurái a
kérlelhetetlen történelmi erők bűvöle

tében hanyatlanak lefelé, de ugyan
akkor fölfelé nyomul rajtuk az idő

örök frissessége, szétbontja őket s ki
terjeszti anyagukat a költői látás cso
dálatos spektrumára. Ha igaz az, hogy
az ember porból vétetett és porrá ic sz,
igaz az is, hogy a nagy író alkotásá
ban hasonló kétértelműség, a tenyé
szet és enyészet cseréje dolgozik az
emberen. Közel ezeroldalas ez a re
gény; - ritkán sikerül így kíhasznální
ekkora terjedelmét. Majd minden mon
datában halálos öleléssel kulcsolódik
egymásba a mult és a jövő, hogy meg
születhessék a soha vissza nem térő

pilanat, az élet és halál serpenyőin

pontosan kimérlegelt valóság. Ezekben
a pillanatokban résztvesznek a tár
gyak, az emberek, a fogalmak, a lélek

tüneményei, a rossz, a jó, a szép, az
ocsmány, a jelentékenység és a jelen
téktelenség között hullámzó világ, az
ember egész- világa. Rozgonyi Iván

KEDVES CSIRKEFOGOK; A KEK
OBOL. John Sieinbeck két regénye. 
(Oj Idők.)

Steinbecket a magyar olvasók leg
nagyobb része mint divatos bestseller
írót tartja számon. Regényeit, főleg az
"Erik a gyümölcs"-öt sokan olvasták.
a dramatizált "Egerek és emberek" pe
dig az elmúlt színházi évad legnagyobb
irodalmi sikere volt.

A legtöbb bestseller a regény iparo
sodásának terméke; nem rózsaszínű

ponyvaromantika, nem filléres detek
tiv-izgalom, de nem is igazi irodalom,
jóhiszemű szórakoztató olvasmány csu
pán, s nem is akar ennél több lenni.
Egészen ritka az olyan bestseller, meJy
jó szórakoztató olvasmány s egyben
igényes irodalmi mű is. Steinbeck
könyvei ilyenek. A szó legtisztább ér
telmében vett szórakoztató olvasmány
valamennyi, de van a mese vonalán
túlmutató művészi mondanivalójuk is,
amit sommásan talán így fogalmazhat
nánk meg: A felvilágosult modern em
ber teljesen szabad és független akar
lenni. Független még a természetfö
lötti erőktől, s az erkölcsi törvények
től is. Sikerült is felszabadulnia, de
ugyanakkor keserves csalódással vette
észre, hogy látszólagos szabadsága va
lójában a legnyomasztóbb és legkín
zóbb rabszolgaság: a magáramaradott
ság, a magány rabszolgasága. Védte
lenül dideregve új fényeket, új erő

ket kénytelen tehát keresni, azok talán
feloldják majd szorongó magányát. Az
"Erík a gyümölcs" honfoglaló vándorai
az ősi telepes-család törzsi hagyo
mányaiban, a "Mohos szikla" hősei a
földdel és a természettel való pateisz
tikus együttélésben, az Egerek és em
berek magánosságára ítélt két csa
vargója pedig a férfi-barátságban ke
resik és próbálják megtalálni a vala
kihez való tartozás boldogító élmé
nyét. Egyiküknek sem sikerült. az em
ber örökre magános marad s ezért verő

dik ki arcára az "élet szomorúsága".
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Két új regény hősei is a magánytól
akarnak megszabadulni, a magános
ság ellen keresnek védelmet egy kü
lönös életforma, valami furcsa baráti
közösség "szervezetében". A "Kedves
csirkefogók" egy kis kaliforniai város,
Tortilla Fiat keverékvérű lakóiról, a
paisanokról szól: .Dannyról. Oanny
házárql és Danny barátairól és arról,
hogy miképpen lett ez a három egyet
len fogalommá". Arról az egységről,

"amelynek részei emberek, ilkikből

kedvesség, öröm, emberszeretet s vé
gül valami titokzatos szomorúság árad.
Mert Oanny háza hasonlatos a Kerek
Asztalhoz és Danny barátai a Kerek
Asztallovagjaihoz. És ez a történet
éppen azt meséli el, hogy jött létre ez
az egység, hogy virágzott ki s nőtt

egyetlen szép és bölcs szervezetté.
Elmondja Oanny barátainak kaland
jait, jótetteit, gondolatait és céljait.
S végül elmeséli azt is; hogy veszett
el a talizmán, s hogy hull szét a szö
~etség". A "Kék öböl" folytatása vagy
egyik fejezete lehetne a "Kedves csir
kefogók"-nak. Csavargói ugyanolyan
"parlagi hercegek", mint Oanny és ba
rátai. Ök is egy egész fajta örömét és
bánatát, bűneit és erényeit hordozzák
magukban. A bevezető fejezetben így
mutatja be őket az író: "Azt mondják
róluk, hogy szajhák, kerítők, kártyá
sok és kurafiak. Vagyis emberek.
Mert ha valaki átlát rajtuk, szentek
nek, angyaloknak, mártiroknak, jám
boroknak nevezheti őket".

Steinbeck regényalakjainak élet
módja s erkölcse nem rokonszenves
egy csöppet sem. Nem ismernek sem
ísteni sem emberi törvényt; henyélnek,
lopnak, csalnak, hazudnak, paráznál
kodnak és részegeskednek. Bűneiket

oly természetesen és magátólértető

dően követik el, mint ahogy lélegze
nek, esznek, isznak vagy alusznak. Oe
ugyanakkor az önismeret megdöbbentő

élességével tudják magukr61 s
őszinte bánattal be ís vallják -, hogy'
bűnösök. Tetteikben, bűneikben csak
ugyan szabadok, szinte valami idillikus
anarchiában élnek állandóan, a terrné
szetfelettitől, adivinumtól - mondjuk
meg nyiltan: - az Istentől azonban
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epugy nem tudnak és nem is akarnak
elszakadni és megszabadulni, mint
bárki a kegyelemmel, és kegyelemből

élő hivők közül, Bűnös emberségük
ben is egy keresztény kultúrától s ha
gyományoktól mélyen átitatott latin
Kalifornia gyermekei. Kereszténysé
gük époly természetes és magátólér
tetődő, mint bűneik. Nagyon jól tud
ják, hogy a legnagyobb jóra hajlamos
lélek hajlamos egyszersmind a legna
gyobb gonoszságra is, s hogy nincs
olyan bűnös, aki bűnbocsánatot ne
nyerhetne. Érzik és tapasztalják, hogy
a legnagyobb boldogság a földön a
tisztaság derült békessége, s hogy a
legnagyobb emberi érték a szeretet.
Lapozzuk fel a két könyv legragyo
góbb jeleneteit, melyek emberileg 8

művészileg is egyaránt a leghiteleseb
bek - s éppen a katolikus olvasó sze
mében azok: - a "Kedves csírkefo
gók't-ból például Pilon bűnvallomásét,

a Kalóz szentmiséjét, vagy a "Kék
öböl"-böl a doktor tiszteletére rende
zett s rosszul végződő estély történe
tét s a kudarcot követő mély levert
ség és kétségbeesettség leírását, 
varázsuktól sokáig nem tud szabadulni
az olvasó.

Idézhetnénk másfajta részeket és je
leneteket is, elszórt mondásokat, első

olvasásra meghökkentő, talán meg is
botránkoztató félmondatokat. Kétség
telen: Steinbeck egyenetlen író, írás
technikában s világnézetben egyaránt.
Nem tökéletes müvész, de könyveiben
sok a tökéletes részlet. Még így is
mekkora utat kellett megtennie, míg
az "Érik a gyümölcs" és a "Mohos
szikla" komor, kietlen pantheízrnusától
eljutott a "Kék öböl" életkedvtől. mély
emberi részvéttől és szerétettől su
gárzó - félve írjuk le, de így van 
szentferenci világáig. Orüljünk, hogy
eddig már eljutott, s bízzunk abban,
hogy meg tudja majd tenni a követ
kező lépést is, s megérti ő is, hogy
az emberi boldogtalanság és magány
legtökéletesebb feloldója a földön a
részvét és a szeretet ugyan, de nem a
természettel azonosuló, omlékony pa':
theista szeretet - ez fonákjára fordít
mínden jószándékot, hanem az örök



Szeretetből, a személyes Istenből táp
lálkozó, hittel vallott és élettel élt sze
retet. A Poverelló szeretete.

Steinbeck két új könyve így is újra
felveti a régi kérdést: lehet-e /lZ iro
dalmon - ebben az esetben a regé
nyen - belül külön katolikus íro
dalomról, külön katolikus regényről

beszélni? Mert vannak müvek, amelyek
egyenesen és szándékosan katolikus
nak készülnek, s vannak olyanok,
amelyekben minden szándéktól, sőt

minden tévedéstől függetlenül él és
hódít a katolikum. A "Kedves csirke
fogók" és a "Kék öböl" kétségtelenül
az utóbbiak közé tartozik.

Iványi Sándor

HATARON. Vidor Miklós versei.
Vidor Miklós új kötetében - a má

sodik lépés jelentőségre és érzelmi
fontosságra nézve nem egyszer felér
az első lépéssel - úgy érzi, hogy most
már a férfilira nagy épületének falait
húzza fel, s minden eddigi csupán ujj
gyakorlat volt. Természetesen a vál
tás nem megy egyik évről a másikra,
a költők ott szokták folytatni legtöbb
ször, ahol elhagyták. Csak éppen a
vonalvezetés biztonságán, a felkiáltó
jeleken, kérdőjeleken. gondolatjeleken
(ez természetesen mind metafórikusan
értendő) érezhető meg, hogy a költő

a szavak válogatásának, elhelyezése
nek, hangsúlyozásának új titkait ta
nulta meg.

Úgy csapsz telten a lant húrjába,
akár a szívedbe,

száz ujjával az élet, a tünde világ,
kusza fények,

illatok és ízek mondhatlan,
szertecikázó,

villámos, csupa-mámor hangok, a
szűz viharokkal

szállva, a parttalan ifjúság örök
új tavaszában,

Igy fordul sajátmagához, miközben
érzí, hogy "földközelbe" jutott, talán
egy kicsit kiábrándultabb Iöldközelbe,
amelyben már nem "az égbe törő ka
masz" szertelenségei uralkodnak, ez
zel szemben minden plasztikusabb
színt nyer. Két nagy érzelem foglalja

el különben a kötet két jelentős cik
lusát, a' harmadikon kivül, amelyik,
mínt már említettük, a földközelség
ről szól, tehát a költő saját lényének
nem annyira nárcisztikus, mint inkább
tisztázó megmutatása, - ez a kettő

pedig egy barátság és egy szerelem,
tehát valódi tárgy, valódi érzelmekkel.
Az előbbi tennysoni ln Memoriam
mal emlékszik meg az elveszett ba
rátról, sorsának nagy szövetségeséről,

s ő hozzá írta többek közt a kötet cím
adó versét is, amelyben egyúttal ösz
szeolvad a történelem is az érzelem
mel, felásott tankcsapdák és előre

törő gépkocsik, győzelmet dörgő és
kegyelmet hörgő ágyúk közt sajtolja
ki önmagából az érzelmet, a fájdal
mas Ave atque valét. Van különben
ilyen búcsúzésszerű szerelmében ís:
nem a felismerés pillanatait örökíti
meg, hanem az önmarcangolást és az
emlékkéfoszlást. Igy nyer akut szen
vedélyből és reminiszcenciákból ötvö
zött érzelme barokk jelleget, a barokk
ságnak kötelező modernségével: a
pszíchológiával. E mellett persze benne
van a tiszta szemlélet és játék, a kép
beolvadás, mint a par excellence jel
legzetes koranyag, hogy csak egyet
len strófáját idézzük az Ezüst varázs
bóJ:

A templom, fönn az ormon,
a fényben, karcsún áll, -

ezüst harangja kondul,
a hangja: holdsugár 

s a kis harangtoronyban
vár némán, álmodón,

az Isten, színezüstben
s a vén harangozó ...

Vajda Endre

A TERMESZET REJTETT ARCA.
Kállai Ernő könyve. - (Misztótfalusi
kiadás.) /

Az absztrakt és szürrealista művé

szet lassan kilép a "beavatottak", a
"hozzáértők" szűkebb köréből. A mű

vész a befeléforduló, kísérletező évek
után - szabadabb levegőt szimatolva
- elhagyja műtermét és állja a "kí
vülállók" profán kérdéseinek, fejesóvá-
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Jásának és nemritkán megbotránkozá
sának pergőtüzét. A kiállításokat viták
követik, a viták anyagából cikkek, ta
nulmányok, könyvek üllepednek le:
művészek vallomásai, kritikusok ma
gyarázatai, - teoriák születnek és tör
vények fogalmazódnak.

Kállai Ernő könyve egyéni jelenség
ként hat az absztrakt és szürrealista
irányok képzőművészeti megnyilatko
zásaival foglalkozó munkák között. Sa
játságos jellegét mindenekelőtt stílusa,
hangneme adja: annyi nehézkes és el
vont fejtegetés után, végre egyszerűen,

tisztán, népszerűen hallunk az absztrakt
művészetről. Kiinduló pontja is azt bo
gozza: miért népszerűtlen a modern
képzőművészet? Válasza optimista: idő

kell ahhoz, hogy a forradalmi újításo
kat szélesebb rétegek befogadják. Igy
fogadták az impresszionistákat is ... Az
egész könyv ebből a reményből táp
lálkozik: alaptendenciája a népszerű

sítés.
A stílus és a téma kezelése mellett,

magában a témában, a könyv tartal
mában és mondanivalójában találjuk
Kállai eredetiségét. Sok példa felsora
koztatásával bizonyítja, hogy az ab
sztrakt képzőművészet nem szakadt el
a természet valóságától, csupán a ter
mészetbeli és emberi valóságok felü
leti, külső ábrázolását vetette el. "A
képzeletből sarjadó festmény vagy szo
bor is lehet valószerű - mondja -, a
valóság mélyebb szerkezetéhez és lelki
alkatához idomuló ... A modern művé

szetben a valóság új tudata nyilvánul.
Ez a tudat nem a tárgyak külsö alka
tán, hanem belső szerkezetén, struktú
ráján alapul. Azokon az erőkön és mű

ködéseken, amelyek a tárgyi világot
létrehozzák, életbentartják és elemész
tik."

Az ötlet felvetése nem meglepő. Ba
ránszky-Jób László a modern művé

szet egyik jellemző megnyilatkozását
abban látja, hogy "nem egyfelől, sok
oldalról ostromolja a valóságot". Rabi
novszky Máriusz a "konzervatív" és
absztrakt művészet vitáj ával kapcso
latban írta, hogy "gyakorlatilag éles
választóvonalat az absztraktok és a
.maturisták" között megvonni lehetet
len. Kállai Ernő könyvét nemcsak az
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ötlet felvetése teszi eredetivé, hanem
gazdag és meggyőző példatára is: 
Paul Klee "kristályos tájai" és "kusza
tengeri növényei", Hans Eltzbacher
bimbózást, virágba fakadást érzékel
tető, színesen felsugárzó jelképes fes
tői arabeszkjei, Lossonczy Tamás rajzó
sejtparányokra emlékeztető látomásai,
Kurt Séligmann bujaszirmú virágokat,
iriszeket és orchideákat asszociáltató
képei - mint illusztrációk - támo
gatják Kállai tételét.

A fejtegetések során nem áll meg a
párhuzamok felfedezésénél és Illusztrá

lásánál, a végső okokat is megfogal
mazza: "a természet és az ember lelke
mélyében az életnek ugyanaz az egye
temes árama lüktet, amely következés
kép itt is, ott is önkénytelenűl rokon
alkatú és rokonlendületű formák ré
vén jut kifejezésre". Néhol úgy érez
zük, hogy Kállai túllépi a reális meg
állapítások és az alig bizonyítható el
képzelések elmosódó határát.

Erdekesen érzékelteti, hogy a termé
szettudományok modern vívmányai
[rníkroszkópta, atomfizika stb.) miként
hatnak - többnyire öntudatlanul - a
művészetek fejlődésére. Több futóla
gos megjegyzés érinti a tudomány és
a művészetek együttlélegzését, egyhe
lyen a modern zene ,és a képzőművé

szet rokonjelenségeire mutat. Az ol
vasó önkénytelenűl kiegészíti Kállai
párhuzamait irodalmi vonatkozásokban
is: a vizuális élmény mikroszkópikus
szemléletéről olvasva - akarva, nem
akarva - Joyce jut eszünkbe, egy-egy
kép leírásánál Weöres versei. Picasso
riadt látomásai épúgy tükrözték saját
korukat, mint nálunk Kassák vagy Rad
nóti versei. A szürrealisták nemcsak a
képzőművészetben, az irodalomban is
vészmadarai voltak a nagy európai
katasztrófának.

Vajjon Kállai Ernő könyve megfe
lel-e céljának: közelebb hozza-e a
laikus olvasóhoz a modern művészetí

irányok kimagasló alkotásait? Vagy
csupán érdekesen levezetett, de a mo
dern művészetet csak egy szempontból
szemlélő tételét - a modern művészet

a természet rejtett arcát fejezi ki 
sikerűlt népszerűsítenie? Az utóbbi a
valószínű, de remélhetőleg, közvetve



- egyéni elméletén keresztül - az
egész modern művészetet is közelebb
hozta a laikus érdeklődőhöz.

Vargha Kálmán

HATAN VOLTAK. Alfred Neumann.
- (Új Idők kíadása.)

Szépen megírt, értékes dokumentum
regény a hitleri Németországról. Hat
föhőse van, akik a sztalingr ádi ka
tasztrófa után a tirannizmus ellen szö
vetkeznek és világosságot akarnak
gyujtani az elnyomottakban. "Még a
legostobább németnek is fel kellett,
hogy nyiljon már a szeme ennek a
rettenetes vérfürdőnek láttára, amelyet
a Szabadság és a Becsület jelszavával
zúdítottak egész Európára ..." írják
röplapjukban. De a röplap az állam
rendőrség kezébe kerül s az fogcsikor
gatva oltja el ezt a kis fényt és ta
possa el a világítani akarókat.

Borzalmas írás, dermesztő és iszo
nyatos. De nincsen szárnya. Megra
gadja az olvasót, s lidércnyomásként
tér vissza álmaiban is, de nem emeli
fel oda, ahonnan a fényességekbe tá
guló láthatáron csak egy porszem a
világ, s ahol a lélek harmóniáját nem
zavarják meg a földi káosz hullámai.
A szárnytalan gondolatok nem fogják
át az Egészet, nem érzik maguk körül
a Kozmoszt, csak a Harmadik Birodal
mat s felfelé se hatolnak a felhőkön

túl. Nem tudnak semmit a csillagokról.
A félbajuszos és féleszű Hitlert és a
kitenyésztett állkapcsokkal bíró SS-t
látjuk itt, nem a Sötétséget, s nem az
Idiotizmus és a Bestializmus vigyorog
ránk a lapokról, hanem maga a konkrét
és sunyi Népjelentőszolgálat és a tök
fejű, de· szadista Népbíróság. A meg
őrült történelem csak a tér és az idő

színpadán dühöng itt, a felvonások és
a kulisszák szűk határai között, s vas
tag falak választják el a határtalan
Valóságtól. Mondhatnánk, A. Neumann
kioperálta ezt a betegség-gócot a min
denség testéből, elmetélt inakat és ide
geket, izmot és véredényt, ami ahhoz
kötötte, s most 300 oldalon prezen
tálja ezt a koncot a közönségnek, akár
az ügyes sebész, aki egy nagy gyomor
rákot operált ki és tett spirituszba. S

ahogyan a szakorvos, aki megnézi, azt
mondja rá: "Gyönyörű egy rák!", úgy
mondja a kritikus erre a könyvre,
hogy: "Szép és értékes dokumentum".
Igen, szép és értékes, mert hiszen való
színűleg szükségünk lesz rá néhány év
tized múlva, éppen szárnytalan tárgyi
lagossága és adatainak fényképszerű

hűsége miatt, éppen azért, hogy nem
vizionál, nem hallucinál, nem izgat és.
nem jajveszékel, hanem ábrázol. Ilyen
dokumentumra lesz szüksége annak,
aki majd a lángok kialvása után a
pusztába vonul megfejteni, hogy tulaj
donképen mi is történt velünk a XX.
században?

A nem kritikus persze egyszerűen

borzalmas írásnak mondja, s neki is
igaza van. Az igaz embereket durva
dörömbölés riasztja fel ebben a doku
mentumban hajnali álmukból:

- Kinyitni I Titkos államrendőrségt

S három nap múlva már a siralom
házban nyit rájuk egy hivatalos közeg:

- Csak a borbély vagyok, kérem ...
Aztán leborotvált tarkóval a vérpad

előtt áll az Ember s egy feketeruhás,
fehérnyakkendős alakot bámul, aki fe
hércérnakesztyűs kezében egy hóhér
bárdot tart.

E kép mögött pedig a háttér egy hall
gataggá vált ország, ahol az emberek
suttogva beszélnek és minden mondat
után jobbra-balra fordítják a fejüket.
Ez az új népi-félelem mozdulata: né
zik, nem áll-e valaki a hátuk mögött?
Nincs-e a közelükben egyik másik
törpe-vezér, "akiket a megölt egyéni
ségek és megnyomorított lelkek proto
plazma tömegéből szűrtek ki, s akik
már csak egyedül a félelemteli életet
ismerik, akiknek önállóságát már csak
a júdási jog-kötelesség jelzi ..." Egy
hallgataggá tett ország a háttér, amely
nek népe megadta magát az Okölnek
és a Hazugságnak, s elfogadta és be
tartja már az embertelenség Tízparan
csolatát. Egy ország, ahol taglóval ütik
le a gondolat- és sajtószabadságot, _
s a népnek tapsolni kell hozzá -, ahol
felrobbantanak minden hidat, amelyen
át a Világosságba lehetne még jutni.

A fordítást, ami nem volt könnyű

munka, Kertész K. Róbert végezte hi
bátlanul. Fodor Béla
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