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KERÉNYI KÁROLY A MITOLÓGUS

Kerényi Károlyt sokféleképpen itélik meg. Iró barátai érdekes regényfigurdkat
mintáznak róla, a katolikusok hitüket féltették tőle. A hivatalos tudomány, bel- és
külföldön egyaránt, tényes-talentumú, de II filológia határain túlnőtt légvárépitőnek

hiszi, barátai és tisztelői váteszt látnak benne, és valósággal udvarrá tömörültek
körülötte. Thomas Mann, a nagy mítosz-értö és -teremtö nem egy munkájába bele
szőtte a Kerényitől kapott mitológiai anyagat. Jung, a nagy svájci lélekbúvár tudo
mányos synbiosis-ra' lépett vele és azóta több könyv homlokát disziti kettejük neve.
Nagytekintélyű külföldi szakfolyóiratok nyíltak meg Kerényi cikkeinek közlésére.
tudós kongresszusok hallgatták meg előadásait, és könyvkiadók vállalták sorozatra
menő könyveinek megjelentetését.

Aki Kerényivel mint egyetemi előadóval találkozott először, lehetetlen volt me2
nem állapítania, hogy egy újfajta tudóst hallgat. Első hallásra feltűnt benne a témá
jába való teljes heleolvadás. Akár a római irodalomról, akár a görög vallásról beszélt,
érezni lehetett, hogy ai antik világnak emberi jelenségein keresztül az antik ember
hez szeretne eljutni. Ahhoz az antik emberhez, aki éppen ünnepet ül, a legelső ünne
pet:megpíllantja a világban az Istent és úgy látván, hogy a neki megmutatkozó isten
ség összehangzik a lelkében fölcsendülő képességekkel, megkezdi sajátos gondolkodó,
alkotó, cselekvő életét. Azt is érezni lehetett, hogy ez a kutatás jóval több a merő

ben tudományos sétánál: a problémás ember eligazodni-akarása, újjászületési vágya
ez, a míntaszerű antik ember vallásának újra- és újjáélése útján. Látszott rajta, hogy
ö .Is - mínt annyi európai ember - vallási válsággal küzd. Mindig tisztelettel szólt
a kereszténységről, de csak mint a vallás egyik megvalósult formájáról, magamagá
nak azonban és mindazoknak, akik már vagy még nem tudnak keresztények lenni,
nyilvánvalóan egymás lehetőséget keresett: az antik vallásosság megismerése útján
egy új, természetes magatartás kinevelés ét. Olyanét, amely hit, kegyelem, személyes
halhatatlanság nélkül, a látó tudással, a világ s az élet felé való megnyiltsággal, a
testi .s' a szellemi folytatódás turlatával biztosíthatja az emberi egyensúlyt, amint
végighalad a haláIsiakadék életnek nevezett peremén.

Akár hallgatjuk Kerényit, akár olvassuk, szinte nehéz eldöntenünk, vallástörté
nésszel van-e dolgunk, vagy a valláslélektan vagy a vallásbölcselet művelöjével,

O magamagát az ókortudomány képviselőjének tartja, de úgy, hogy munkájának pon
tosabbá és mélyebbé tétele végett igen gyakran bölcselől és lélekvizsgálói szerepre
ís kell vállalkoznia. E~y bizonyos: mindhárom területen újszerű kutatói magatartást
foglal el. Mint vallástörténész szakít az antik vallásnak kívülről, pl. keresztény fogal
makból kiinduló megérteni-akarásával. Ö - akárcsak W. F. Otto, königsbergi pro
fesszor - belülről, magának az antikvitásnak sajátos jelenségeiből indul kí. A jelen
ségek eredetének kinyomozása során nem áll meg félúton, mint Otto, hanem miután
egy kérdést a szellem napvilágánál már megvizsgált, nem réstell az Alvilágra szállni,
a lélek' éjtszakás mélységeibe is leereszkedni, ama titkos pontig, melyben az anyag I

a szellem, a világ s az én egybetorkollik. Nem is olyan vékonyak, hűvösen elvontak
az ó istenalakjai, mint a német Ottoéi, Kerényi rajzai az antik emberi létről' valósze
rűek, a szellem és az anyag, az ég s a föld kőzt lebegóen életesek. - Bölcselói tevé
kenysége abban áll, hogy fenomenológusként közvetlen szemlélettel, intuitíve ragadja
meg a jelenségek s a jelenségcsoportok mögött rejlő lényeget. A valláslélektant szin
tén .segédtudományként fogja szolgálatába, de nem kérdőívekkel dolgozik, nem egyes
embereket vallatgat (az ókortudós részére ezek az utak különben is járhatatlanokj,
nem hajlandó Illúziónak vagy éppenséggel hallucinációnak tekinteni a vallási élményt.
A vallásos ember lelki tartalmait valóságosaknak tartja. Mégpedig nemcsak viszony
lagosan valóságosaknak (hogy t. L az én élményem számomra valóság), hanem transz
cendens értelemben 'is. A transzcendens szó Kerényinél nem jelent e világon túlra
mutat6t, hanem csak a világban is megalapozottat. E szerínt az antik görögnek nem-



csupán azért lehetett és volt is pl. Hermes-élménye, mert ennek az istenalaknak meg
pillantására ..alkalmas" lelki szeme volt, hanem azért is, mert a világnak van Hermes
arculata. Ezen a ponton, a valóságosság pontján, találkozik Kerényi Junggal. de ugyan
itt különbözik is tőle, Jung t. i. a vallási élmény tartalmait val6ságoknak mondja
ugyan, ám csak viszonylagosan; transzcendens voltukat (e szó sem régi, sem most
említett értelmében) nem tagadja, hallgatólagosan elismeri, transzcendenciájukkal azon
ban nem foglalkozik, mert azt vallja, hogy ez a kérdés kivülesik a lélekkutató érdek-
lődési és illetékességi körén, .

Kerényi érdeklődésének főcélpontja az antik emberi lét. Ennek megismeréséhez
több út visz, egy ilyen út az antik vallás lényeges vonásainak megragadása-. A vallás
az embernek és istenének kapcsolata. Ez a kapcsolat létbelépésünkkor kezdődik és
innét-távoztunkig tart. A kapcsolat létrejöttének helye (hogy térbelileg szóljunk) test
lélek valónk egy ideális pontja, amelyból testi-lelki fejlódésünk kiindult, II amely
pillanatról-pillanatra egységgé fogja Össze testünk-lelkünk milliónyi mozzanatát. Ebbe
az ideális pontba torkollik bele az isteni elemmel átitatott világ is, az a világ, melybe
mi is beletartozunk és amelynek isteni eleméból mi is részesedünk. Ez az ideális pont
létbelépésünkkor szinte azonos volt pontocskányi csira-mivoltunkkaI. Az emberi csira
az anyag felól nézve plazma, benne egy törekvés, egy muszáj, testté-növekvő önmagá
nak megformálására. Ha a szellem oldaláról vesszük szemügyre a csírát, akkor paldeu
mának mutatkozik: ez is törekvést hordoz magában, hogy formába öntse mindazokat
az élményeket, amelyeket önmaga II a beléje torkolló világ kelt benne. - Plazma, pai
deuma és formálási ösztön az idótlenségben vannak. Amikor azonban elérkezik életünk
megkezdésének pillanata: a térbe és időbe ..kiugrunk", és nyomban megkezdódik test
lélek mivoltunk növekedése, de nem akárhogyan, hanem a létbe-ugrás pillanatában
megjelenó terv szerint. Nyomban megkezdódik ... mindazáltal csak az esetben, ha egy
részt a környező világ biológiai föltételei megegyeznek testi "tervezetünk" igényeivel,
másrészt ha van a világnak olyan arculata, amely megfelel formaadó kész§,égünknek
s a hozzárendelt tervnek. Különben sorvadásra van itélve a test, s megnemf~'eló világ
areulat esetén hervadásra jut a szellem. Pl. jaj a költői paideumának egy olyan világ
ban, amelynek csak "rút anyagi" arculata van. (... minden más táján a világnak szent
dalnok lett volna belőle."]

Amint minden szerves lény, köztük testileg az ember is, plazmatikus szövevény,
ügy a szelleméböl kisarjadt kultúrák paideumatikusok.. Egy-egy kultúra, kultúrakör ki
alakulása nem egyéb, mint formába ömlése az isteni-világkeltette élményeknek, a vál
tozatok-változatain át, mégis mindig a paideuma fölött lebegó terv szerint ; a vele
egybevágó világarculat ihletése nyomán. Mig végre ez a formába ömlésí folyamat ki
nem kerekedik egy zárt, sajáttörvényú, különstílusú, megnyugvó egységgé, éppen azzá,
amit kultúrakörnek, Frobenius nyelvén monádnak nevezünk. Mindegyik kultúrakör jel
lemzó vonása a másként-látni-alkotni-nem-tudás, amegragadottság. - Mivel tehát egy
egy kultúrakör stilusának eredó-oka végsö fokon az embernek és istenének talélkozésa,
Kerényinél az antik vallás tanulmányozása középponti fontosságú lesz. Tőle reméli
az ókortudománynak megújhodását. Az ókor két nagy népének, a görögnek s a római
nak életét, gondolkodását, irodalmát, müvészetét, történeimét csak úgy lehet gyöke
resen megérteni, ha elóbb megismerjük vallását, az isteni világhoz, a Kozmoszhoz
való kapcsolatát.

Az antik vallás, bár átjárja az ókori életnek minden mozzanatát, mégis elsódlegesen
a kultuszban és a mitoszban nyilvánul meg. E két utóbbi kettőnek eredete közös: él

vallási élmény, s amint a művész élménye a nyelvnek, a Iestéknek, a kőnek fölhasz
nálásával tör a kifejezódés felé, úgy az a mindennél nagyobb éhnény, amelyet az isteni
arculatú világ kelt, vagy múvészi-értékú cselekvésben ölt testet, és akkor kultusz él

neve, vagy pedig szavakkal elmondható képekben jelentkezik, azaz mítoszt teremt, Igy
jut el Kerényi az antik emberi léten s az antik valláson át a mitológiamivo!tának
problémájához. - Legelőször is, megállapítja, hogy az ember a világról szóló mondani
valóját többféleképpen adhatja eló, így mitológiával, költészettel, zenével, bölcselettel.
tudománnyal, gnózissa!. Van korszak, amely a költészet nyelvén tud legtöbbet és leg
jobban mondani a világról, mert olyan a mondanivalója, hogy kifejezé!lére éppen II



költészet elkalmas, más korszakban viszont a .zene lehet az akkerí ember, zenébe-
kívánkozó élményének, Itlghivatottabbkif~je~őJe. '

Második lépés a mttclógtánake fölsorolt kifejező lehetó~égektőIvílIQmegkülőn

böztetése, A bölcselet a jelenvalóségbe fúrja bele magát és azt fürkészi, 110gy most
mí van. A mítológía visszamegy az ősidöbe, hogy .elmondja, mí volt eredetileg. A költő

alkotás közben előrenéz tervbevett éa.készülö művére, A mítosz-szövő hátrafelé tekint
egészen a jelenségek eredetéig és a már meglévő mitológiai képek újjáélésével alkot
új képi változatokat. A költő anyaga saját lelemény (vagy veszi onnét, ahol épptalálja),
,a mítológiériak ősi, hagyományos anyaga van, de tovább-alakítható anyaga. A tudomány
az ész erejére támaszkodva felelősnek érzi magát tételei igazságáért. A mitológia fel~

Iőtlennek bizonyul, de intuíciója tudatában .szavahíhetőnek. Közönsége csakugyan hitt
neki, hiszen otthonosnak érezte .magét e mitológiában, a világra pillantván valósak
nak .tudta isteneit; élete oly természetű volt, hogy beleömölhetett mitológiája képeibe
és megvalósíthatta öket. Mert az antik ember, mielőtt tett valamit, példaképet keresett
magának a multban, hogy azután ebbe, mint búvárharangba belebújva védetten és
álcázottan vethesse magát az előtte lévő föladatra. Éppen itt különbözik a mitológia
él mesétől: a mítoszt az ember a kultuszban s a "hősi" cselekvésben újjáéli. a mesét
csak mondja vagy hallgatja. ~ Egy jól megírt tudományos értekezést részint magában
véve meg lehet érteni; részínt pedig felhasználhatjuk a tárgyalta problémának magunk
kal vagy másokkal való megértetésére. Ezzel szemben egy-egy mitosz értelmének meg
ragadása logikai síkon aligha lehetséges, noha a közönsége előtt a mitosznak bizonyára
volt "értelme", Továbbá a mitosznak nincs szándékában a magyarázat, a megértetés,
mindazáltal hallgatóságának valahogyan mégiscsak megmagyarázta azt, amiről szólt.
Mi ennek a titka? Az ~ feleli Kerényt i-c-, hogy a mitológia a tudománytól eltérőleg

nem erre a kérdésre felel: miért?, hanem erre: honnét? Nem az okok érdeklik, hanem
a kezdetek. Nem "megokol", ,hanem a kiíndulópontot, az alapállapotot jelöli meg,
vagyis "megalapoz". A -megalapozás módja: a mitológia minden vargabetüt mellözve,
az emberi, állati és növényi keletkezés képeivel, egyenest az "eredetek"-hez vezet
vissza, az ídőbe-térbe kihullás pillanatához és újra végigjáratja költőjével ama képek
ben a kibontakozás útját. Eszerint a mítoszmondó úgy "alapozza meg" sajátmagát, hogy
a mitológia kalauzolásával visszatér önmaga élnikezdő csirájába, annak isa már ismer
tetett ideális középpontjába, ámde aki ide visszavonul, az egyúttal megnyílik az isteni
arculatú világ befogadására, hiszen ~ mint már jóval föntebb mondtuk ~ ebbe a pontba
eredetről beszélő képeivel él világ is belétorkollik. Következőleg a mítoszmondónak,
amidőn' tulajdonmagát megalapozza, módjában van ebből az ideális pontból kiindulva
a neki-megmutatkozott világot is megalapozni és újra-fölépiteni. Ez a szó szoros értel
mében való megalapozása mitológia legnagyobb, legnemesebb témája, Ha aztán ez a
megalapozás cselekvésbe csap át, pl. egy városnak mint új kis világnak, a nagy Koz
mosz képmásának mosti kezdetét ünneplő szertartásába, akkor már nem megalapozás a
neve, hanem "alapítás". - A mitológia megalapoz: a logikus és megokoló tudomány
tól eltérőleg ebben a megalapozó mivoltában rejlik értelmes és értelemadó arculatá-
nak magyarázata. .

A mítológta képszerű és értelmes, értelemadó arculata mellé még egy harmadik
lényeges arculat tartozik: a zeneI. Hiszen a mitológia egyfelől anyag, másfelől alakulás,
variálódás a mítoszalkotók kezén, következőleg művészetszerű. Művészet-voltát a zené
hez való hasonlítással lehet leginkább megvilágítani. Amint a zene világa a zengő

világ (az egész világ, hangvilággá olvadva fel). ugyanúgy a mitológia világa az "isteni"
'kifejezési formáiban megjelenő világ. Ha zenéről van szó, nemcsak a kompozíció tényé
vel, a komponálással állunk szemben, mínt él művész tevékénységével, hanem a han
gok személytelen előáramlésával, újfajta hangkapcsolatok és alakulások keletkezésével
is. Igy a mitológia esetében is két mozzanatra kell ügyelnünk: az alakításban jelent
kező művészetre, másrészt va míndig új összeköttetésekbe lépő, mindig új "variánsok"
ban megjelenő mitológiai anyagra. ·Egy-egy képi alapmotívum épúgy bontakozhat mito
Iógéma-vartácíókká; mint ugyanazon zenei téma zenei változatekké.

Visszakanyarodva a. mítológiétól a vallásig: A vallás az antik élet központja.
lényege. Látszólag meghalt az ókori vallás, tovább él azonban a keresztény vagy ke
resztény-színű Európa~letében.Ha tehát-az antik vallást nézem, nemcsak az .emberí



Iét' egy fajtáját kell. Iétnom .benne;. hanem a tulajdon euröpailétézesem' Jobb meg-
értésének előmozdítóját, következendő életszakaszorn tökéletesítőjét is.. .

Kerényi munkái iszókincsüket, gondolatmenetüket. érvelésmódjukat es· stílusukat
tekintve elütnek a céhbelitudósok írás'aitól. Tudományos könyvben, akaratlanul is,
rögzített-értelmű terminológiát, műszó-rendszertkeresünk: Kerényi "műszavai" szépség
ízűek, és amint írójuk folyton mélyebbre hatol a problémák gyökeréig, maguk is egyre
gazdagabb szinonima sorozatokká virágoznak. A gondolatmenet nem olyan szembeötlő,

mínt a jólfésült, megszokott logikájú értekezésekben. Figyelmünk nagyfokú összpon
tosításával tudjuk csak nyomon követni a nagy kitérőkben el-elvesző, egy újabb gon
dolatcsoport kezdődésekor megint fölbukkanó, csigavonalban a cél felé haladó eszme
fonalat. Az érvelés módja egészen más, mint a klasszikus logika talaján mozgó disz
szertációkban: nem lépésről-lépésre haladó, hanem egy-egy jelenségcsoportot. szirnbo
Ium-halmazt egy-egy lényegi középpont körül gömbalakba összefogó. A gömb fölszinén
pl. ilyen képek lebegnek: hattyú, farkas, babérfa, továbbá északfoki messze hidegség,
napsugár, világosság, rend, tisztaság ... Az egy vonalban előrelépő logika szerint mintha
semmi közük nem volna egymáshoz. Kerényi egybelátó, egybeérző, intuíciós "lagikája"
szerint mégis egy lényegi középpontnak, az antik görögök Apollón-élményének beszé
des jelképei. Osszetartoznak. egymást s a középpontot "magyarázzák", viszont a közép
pont füzi őket "értelmes", zárt egységbe. - A stílus az ember. Kerényi az akadémiás
tudomány határait áttörve, a müvészet felé száguld. Ennek megfelelően írásaiban nem
csak igazat akar mondani, hanem előkelően szépet is, hogy irásai éppen intuíció-fakasz
totta szépségükkel az igaznál igazabbat közvetíthessék az olvasók felé. Mondatai szel
lernlen karcsúak. játszinn szökellők, merészívelésüek, de ezek a lenge ívek szilárd és
sok pillérre támaszkodnak: 'a jelenségek, az adatok, a világ népeinek mitológiakincsé
ből meritett párhuzamos helyek kápráztató és gondosan mérlegeIt sorozatára. Hogy
mennyit ér az ilyenfajta tudomány, annak sejtetéseként elég legyen hivatkoznunk Ke
rényinek. a mitológusnak és Jungnak, a pszichológusnak taláikozására: más-más úton,
hasonló és szinte kísértetiesen azonos eredményekre jutottak, s rajtuk keresztül ugyan
ott álltak meg, - az örök "anima naturaliter religiosa"-nál. Vagy talán mindkettejük
ugyanazon téves előfeltevésből szőtt magának egy légben úszó álomvilágot?

Akár szavával, akár írásával találkozóban nem volt nehéz észrevennünk, hogy
Kerényi részére az ókortudomány művelése nem azonos a polgári foglalkozással, nem
is úri kedvtelésének kíelégítője, vagy a hírnévszerzés egyik formája. Sokkal több és
összehasonlíthatatlan módon fontosabb: üdvösségkeresés. A meglévő Európából, ez om
ladozó és lényegevesztett szellemi hazából "kivonulva", szigetté-különülve, de válto
zatlanul az örök Európa szerelmeseként kutat valami lehetőséget magának is, hazájá
nak is, Európájának is az üdvözülésre. A végsőkig immanentizmusra, a Kozmoszban
megrekedésre hajló lelkialkata miatt a keresztény utat a maga és a hasonlók részére
járhatatlannak hiszi. Mindazonáltal nem India vagy Kina bölcseségétől várja a kiutat.
Teste-lelke parányai Hellasz felé vonzzák, Európa e csodás elővételezése, egy helyre
töményített, kristálytiszta kezdete felé. A görög mítosszal s a római kultusszal, tudo
másulvételükkel és újjáélésükkel, értelmük közvetlen megragadásával, vagy Jung nyel
vén szólva: az európai legmélyebb lelki rétegek tartalmának tudatbaemelésével ipar
kodik lehetövé tenni a ma európaijának új emberre alapozódását, Igy emelkedik Ke
rnéyi azok közé az európai szellemek közé, akik szánják és pusztulástól féltik az egy
felől technikába, gazdaságba feledkező-bóduló, de másfelől a lelkében sorvadó embert.
Azt, akin (épp lelki fejletlensége miatt) úgy föst a civilizáció pompázata, mint gyer
meken a felnőttek ruhája. Nyugat élgárdájának egy a vágya: az európai embert sze
retnék valamikép belenöveIni és beleizmositani a civilizáció nagy és nehéz öltönyébe.
A természet leigázóját önmaga meghóditójává szeretnék nemesíteni. Kerényi úgy, hogy
elkalauzolja Európa Alvilágába, a kezdetek, a görög-római ősök csarnokába.

Kerényi újszerűsége kihívta a pro- és contra-kritikát belföldön is, külföldön is,
elsősorban a világi szakmabeliekét. Mi most a katolikus igazság mérlegére szerétnők

tenni Kerényit és művét, munkájának tartalmi eredményeit és formai különlegessé
geit, valamint az európai újjászületésnek Kerényitől megjelölt útját-módját.

Kerényi szakit 3. régebbi vallástörténészek fejlődés-elméletesdishajlandóságával,
és a görög kultúra körét (mint általában minden knltúrakört) önállónak, zártnak, saját-



m<lgából magYluázhíltónak és magyarázandónak tekinti. Ezzel u. i. hallgatagon azt a
katolikus tételt ízmosítja.. hogy a természetfölötti eredetű kereszténységet nem lehet
és nem szabad a hellénisztikus természeti vallások egy fejlettebb alakjának bizony
gatni. Annak is csak örülhetünk, hogya· vallásban, az emberek istenéhez való viszo
nyában látja egy-egy művelődés jelenségeinek végső gyökerét, nem pedig valamely
irodalmi, társadalmi vagy éppen g!izdasági mozzanatban. Elismerést érdemel továbbá
a mítosz jelentőségénekföltárásáért: aki jól áttanulta az ő müveit, az áhitattal tudja
olvasgatnia legbarbárabbul hangzó mitoszokat is, polínézíaít, négert, indiánt vagy
vogult egyformán, mert meg van róla gyöződve, hogy súlyos és töménytartalmú mon
danivalójuk van Istenről, a világról s az emberi "élek mélyéről,

Kerényi másik rokonszenves vonása az előkelő szellemű színvonalratörekvés.
A lényegesre-irányuló tárgyválasztás, a beíllö, együttcsendülő minden-minden adatnak
belesodrása a gondolat áramába, a művészi veretü stílus: a nivó e külső megnyilvá
nulásai ott vannak a katolikus tudósi követelmények között is. Ami pedig Kerényi
művészetszerű tudományának lelkét, ab intuíciót illeti: amint a katolikumon belül
szépen megfér a "megbízhatóbbnak" látszó skolasztika, meg az igazságba teljeseb
ben beleölelő mísztíka, aligha vethetjük el már eleve Kerényi művészet-jellegű

tudományának jogosultságát. Végül őszintén becsülni tudjuk Kerényiben, a tudós ember
benazt a vágyakozást, amely a maga és Európa jobbjainak újjászületésére irányul
és azt a célt, amelyet e vágynak megfelelően maga elé fűzött: a végső alapokig föl"
deríteni az európai ember lelkialkatát s e földerités közben és után megtalálni azt
a vallási magatartást, amely Európához a legigazabban illik.

Vannak azonban a kerényizmusnak mind egészében, minden részleteiben olyan
mozzanatok is, amelyeket meg kell kérdőjeleznünk. sőt amelyeket határozottan kifo
gásolnunk kell. ~ Zárt világ a görögök világa, de nem annyira, amennyire Kerényi
alapján gondolhatnők. Nem szabad t.. i. megfeledkeznünk, hogy volt olyan idő, amikor
a görög kultúrakör megépűletlen fala még nem alkotott választóhatárt görögök és nem
görögök között, és lett olyan idő, amikor a sokáig büszke fal leomlott, s a görögség
beleolvadt a környező új kultúrák ötvözetébe. Következőleg mi úgy látjuk,hogy a
görögség egyoldalú szinezettségtől mentes arcképének megfestéséhez elengedhetetlenül
szükséges felhasználnunk a "még-nem-igazi görög" és a "már-nem-igazi görög" heilének
világának vonásait is. Sajátos világának kialakuita előtt a görögség is részesedett az
egyetemes emberiség scientia sacré-jában, az élet nagy kérdéseire felelő ősi, szent
tudásában, azaz ~ mondjuk meg valódi nevén ~ az őskinyilatkoztatásban. Igaz, attól
a pillanattól fogva, hogy Homeros istenalakjai megjelentek, a görög tömeglélek "tuda
tos részéből", a homerosi kor vezetőrétegéből. e szép világ megragadottjaiból ez a
szent tudás fokozatosan kiszorult: ámde a "tudattalan rész" -- maga a görög nép ~
továbbra is ápolta a másik világ emlékét, az ősi tüzet a felejtés és a torzító kiegészités
hamuja alatt is. Mikor aztán az ülympos fehér ragyogása elhomályosult, előtörtek a
tudattalanba húzódott igények, vágyak, sejtések, és a görögség ~ egy-két makacsul
büszke árralszembeúszót kivéve ~ a keleti misztériumokba tódult, vagy kereszténnyé
lett. A görög vallásnak Kerényi-megalkotta fogalmát szűknek érezzük: nemcsak a
homerosi vallás jelenségei és az azzal egyező egyéb görög vallási jelenségek tartoz
nak a görög vallás fogalmába, hanem a görög nép minden vallási megnyilatkozása,
tehát az előgörögöké s az utógörögöké is. Aki a. görög vallás' egészére irányítja sze
mét, az aligha elégedhetik meg Kerényi tételével (melyet ő a homerosi vallásról olva
sott le) a görögség teljesen e-világra-írányulásáróI. Az előgörögség u. i. a másik
világra irányuló szent tudás részese volt, az utógörögség pedig, legalább jórészben, el
tudta fogadni a kereszténység másvilágiságát.

A kinyilatkoztatás fényénél Kerényi mítosz-képét sem tudjuk mindenestül el
fogadni. Nevezetesen a mítoszt nem tartjuk kezdetnek, a vallás végső magyarázó elvé
nek. Szerintünk li vallás kezdete egyfelől az Istentől eszesnek és akarónak teremtett
ember, akinek igénye, hogy megtalálja az Istent, mínt az emberi élet végső célját
és hogy ehhez a célhoz hozzá idomítsa cselekedeteit; (vallásbölcseleti megfontolás)
másfelől a vallás kezdete az őskinyilatkoztatás, vagyís az emberiség bölcsőjénél el
hangzott, az ember vallásos igényeihez szabott isteni szózat, amelynek tartalma a bűnbe

esés után az elhomályosult elméjű, rosszrahajló akaratú ember lelkének tudatalatti-



jába szorult, elfakult, elburjánzott".. és megindítója Iett II mitoszképződérmek(egye

temes vallási néprajzi megfontolás) .. Csak igy érthetjük. meg Jungnak azt a tanitálát,
hogy ·az emberi lélekben megvannak !l dogmák (=a későbbi kínyílatkoatatésokkal ki.
fejtett őskinyilatkoztatás végleges megfog",lmazása) alapjául szolgáló ősképek [lélek-
tani megfontolás). .

Kerényit a teremtő, törvényszerző, számonkérő, személyes Istennek, a hitnek és
il kegyelemnek, valamint az üdvózülésbe vagy. az elkárhozásba torkolló egyéni halha
tatlanságnak mellőzésével a görög-római antikvitás evilágiságának alapján törekszik
egy immanenelás új világszemlélet körvonalazésára. - Kerényi ez immanenelás szem
léletét illetőleg olyanformán viselkedünk, mint a változás, a mozgás lehetetlenségéről

magyarázó görög bölcselőnek tanítványa, aki a magyarázat egész ideje alatt tüntető

leg föl s alá sétált. Vagyis korszerűen átfogalmazva, először is: minden vélt immanencia
ellenére repülünk vagy rádiózunk, vagyatomokat alakítunk át, megmutatva, hogy az
él. világ, amelyet mí "építettünk" magunknak, jóval közelebb esik ·az ímmanentísták
szerint megközelíthetetlen nyers valósághoz, mint a régiek világképe. Pontosabban: II

mi világképünk, ha nem fotográfiája is a külsö valónak, de legalább jól elígazító tér
képe, sőt olykor a külső valóság egyes részeit akaratunk szerint táncoltató kapcsoló
táblája. Másodszor pedig rámutatunk a kereszténység héroszaira, akik a mindenkori
immanentizmussal homlokegyenest ellenkezve harmóniát tudtak teremteni magukban,
olyan harmóniát, amelyet milliók irígyeItek, megkívántak, utánozni. igyekeztek, és
amelynek magyarázatát semmikép nem lehet keresni a "természetellenességben", hanem
épp megfordítva: a legemberibb, a hozzánk leginkább illő természetességben, a kegye
lem és a hit világához való odasímulásban. A szentemberek arcvonásain, fegyelme
zett testén és idegein, őrületbe soha-át-nem-billenő lelkén olyan derű, szellem és össz
hang ömlik el, hogy magyarázatára csak így beszélhetünk: ezek az emberek át. tudták
törni a látható világ állítólag áthatolhatatlan falát, és így életvitelük sokkalta köze
lebb jutott a transzcendens Isten embergondolatához, mint azoké, akik egész életükön
át az immanentizmus ablaktalan cellájában gyötörték testüket-lelküket és elbálták bom
lottá idegzetüket.

Az immanentizmus újra meg újra fölbukkan, de tartós egyfolytában kibírhátat
lan. A görög-római antikvitás sem sokáig bírta. Kerényi, a görög-római lelkialkatú
mitológus, amidőn az ókori vallásnak nem ugyan föltámasztására, de valamilyen kor
szerű újjáélésére vállalkozott, tudattalanul, ösztöneiben bizonyára vállalta az antik
létezés teljességét is. Ahhoz pedig a vele látszólag ellenlábas vallási magatartások, köz
tük a kereszténység, megcsodálása, az előttük való megnyílás, a beléjük fölszívódás
alighanem szintén hozzátartozott. Ki tudja, ilyen alapon nem lehet-e Kerényitől is kép
viselt újjászületési mód a vallási igényű, de egyelőre hinni nem tudó európaiak részére
egyfajta előiskola Krisztushoz, paedagogia in Christum ...

Simon Sándor

VALÓSÁG ÉS FÜZÉRTÁNC

Ki ne emlékeznék a "Toldi estéje" remek jelenetére, ahol Arany János leírja
a viadalhelyre bevonulá agg Toldit s fegyverhordozóját, a "másik", az "ifjabb'
Bencét? A "félelmes barát" nyomában kocog a "rozsdás fegyvernök", mindenféle
ómódi vívószerszámmal megrakottan, s a bámész nép kedve "azonnal ma-gas fokra
hágott", járja a tréfa, _bolondság:

Kérdi egyik: "hogy' az ócska vasad, bátya?
Hátha vásárt ütnénk: sokan vagyunk, látja".
"Atyafi! Eladó a hasadt tekenő?" 
Rikácsol egy félhang, "ugyan hozza elő".

Bence meg teszi magát, mintha nem hallaná az élcelődést, derekát egyengeti, veti
hátrább nyakát, s "Virgonc legénysége is eszébe jutott. - Próbálta, ha tudná, amit
akkor tudott".
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- ._- - At. émbernek róhatatleúul ez a kép merül föl az emlékezetében: ez a rozsdás
·viMz. éz az élő' anakronizmus, ez a "próbálta., ha fudná"derékvoD.ogatás; amint Het
'vany Lajos új könyvét olvassa:*Rövid, "a polgárság eimére" adresszált' élőszó után
het tanulmányt foglal magában a kötet; s az író magatartása: kacér viaskodás divatjuk
múlt fegyverekkeL Meglehetősen furcsán hat a mai, komolyabb - hanghoz szekott
'olvasóra- az "ex cathedra" enunciálásnak ai a fölűletességev-e- majdhogynem nyegle
sége sokszor ~, amellyel Hatvany Lajos a maga "igazságait" nyilvánvalóan mérhe
tetienül lenézett kbzönségével közli, - Mért valóban komolyabb hanghoz szoktunk:
bárhonnét jöjjön isa hang, bármelyik világnézet oldaláról, 8 bármekkora indulat lob
banjon föl is egy-egy vitában: fl felelősek jól tudják: itt is, ott is, hogy nem a sz6lás
puszta - s oly gyarló - öröméért. nem holmi magamutogatás cifrálkodásáért beszél
nek, nem dicsőségért éstapsért, hanem az ügyért, amelyet szolgálnak, az igazságért,
'amelyet fől akarnak tárni, - végső fokon ember és társadalom, nép és nemzet javáért.
S akárhogyan látják is ezt az - igazságot, akárhogyan vélik is a jót legjobban elér
hetőnek. a vitákat, tanulmányokat komolyság jellemzi és alázat - az objektív igaz
ságkeresés komolysága és a szolgálat alázata.

Ebben a légkörben, végre túl a meddő ötletek és kacér piruettek korszakán,
Hatvany Lajos magatartása, előadásmódja nemcsakhogy időszerűtlennek hat, hanem
a maga módján vaskalaposnak is. Hogy vannak találó észrevételei, okos és megszív
lelendő megjegyzései, azt senki sem tagadhatja; de az is kétségtelen: sokkal szíveseb
ben vennők a szellemes megjegyzések kevésbbé fitogtató és sokkal elmélyedőbb ki
dolgozását, zsurnalisztikus utalások helyett tudományosabb alátámasztast és elmélyí
tést, mert igy sajnos, még a gyakran helytálló észrevételek is nem egyszer nyitott
kapukat döngetnek. Hogy történetünk "parasztlázadásaiban" például mély szociális
elégedetlenségek robbantak ki, hogy egy·egy ilyen gyorsan elfojtott helyi forrada
lom a fonák és fejlődésképtelen társadalmi helyzet láztünete volt, azt ma már nem
csak kevesek gyanítják, hanem általánosan ismert a hirdetett tény i most már tehát
nem arra van szükség, hogy erre éppen csak ráviIágitsunk, hanem arra, hogy a
tényeket kellő dokumentációval kifejtsük és értelmezzük. Utalásokkal és vázlatokkal
sosem fogjuk valóban meggyőzően föltárhatni a magyar história népi mélytétegeit;
s az sem ér sokat, ha az összefoglaló munkák ismert adatait éppen csak átértékeljük.
Csupán a forrásokhoz való vísszatérésből, az alapos kutató munkából, az egykorú
dokumentumok földolgozásából származhat meggyőző és teljes értékű eredmény. Csak
igy világosodhat meg a társadalom történetének hiteles, egész és egységes képe, csak
így nyilvánulhat meg az objektív történelmi igazság.

Mert a dolog távolról sem olyan egyszerű, mint ahogyan Hatvany Lajos álta
lábar. elképzeli. Minden józan és reális dialektikus szemlélet legelemibb törvénye a
társadalomban és történelemben múködő valamennyi erőnek a számbavétele, vagyis
társadalom és történelem folytonos mozgásban-látása, amely mozgás irányát viszont
az összes erők egybehatásából alakuló eredő szabja meg. Ezt az eredőt pedig csak a
mindenkori egykorú - s multját is örökségként magában hordó - történelmi-társa
dalmi valóság teljes organizmusából "értékelhetjük ki", Epp e teljes igény híjján
lesz többnyire meglehetősen ötletszerű és sajnálatosan fogyatékos, amit Hatvany
Lajos egy-egy elmúlt korról vagyalakról megállapít. Az olvasó úgy érzi: az író szá
mára a történelmi val6ságnál s a' főltárandó történeti·társadalmi igazságnál fontosabb
a saját ötletessége, és sokszor búvészmutatványa, s a tárgy voltaképpen csak ürügy
egy-egy ilyen személyes mutatványra. De ma már aligha kelt komoly érdeket a
bűvészkedés: ma már a valóságot, a valóság igazságát óhajtjuk látni.

Tanulmányban, esszében. tudományban nem az író személye érdekel, hanem a
tárgy, s amit a tárgyáról mondani tud. A könyvben fölvetett kérdésekkel kapcsolat
ban sem Hatvany Lajos érdekelne, hanem esszéinek anyaga, igazsága, adatainak
újdonsága, szempontjainak frissesége. Csakhogy adatai általában nem újak, és szem
pontjai csöppet sem frissek. Ami végeredményben természetes is: hiszen toll át nyil
vánvalóen inkább vezeti valaminő önigazolás, vagy "lám én megmondtam" szándéka,
mint az objektív igazságkutatás becsvágya, mintnha tanulmányai tükrében folyton a

• Urak, polgárok parasztok (Révai. 1947.)



tulajdon "osztályáruló" polgár-arcában győnyőrködne. Aligha akad mű újabb írodal
munkban, amelyben annyiszor s oly tüntetően szerepelne a "reakció", "osztálytudat",
.,osztályáruló"; s mellettük még egy sereg, a marxizmusból tanult fogalom; s míndez
furcsa neofita túlbuzgósággal: hiszen éppen a marxista tudósok példája mutatja a leg
világosabban, hogy a történelem és irodalomtörténet terén e fogalmak egyáltalán nem
holmi "szezám-nyílj-meg" jeligék, hanem csak a szemlélet és módszer nagy hozzá
értéssel és történelmi érzékkel alkalmazható kategóriái: mint például Lukács György
történeti regényről írt könyvének egyes fejezetei tanusítják: Hatvany Lajos maga
tartása nem egyéb, mint marxista terminológiával körüldíszített tipikus "polgári
individualizmus", heves egocentrizmus, amit egyébként maga sem titkol, s éppen ott
vall meg a meglepőbben. ahol a maga "osztályárulásának" korántsem közérdekű

ügyét igazolja. Miért nem védi osztályát - kérdi; - miért nem bízza sorsára a pro
letáriátust? '"A 'válasz - feleli, - igen egyszerű. - Az író és a gondolkodó azért ír
és azért gondolkodik, hogy végigérezze érzését és végíggondolje gondolatát. Már
pedig ez az, amit csakis mint egy feltörekvő osztály tagja tehet". Vajjon mit szélne
az a proletáriátus, melyet Hatvany Lajos semmiképpen sem akar "sorsára hagyni",
az író és gondolkodó céljának ez avultan és jellegzetesen "polgári" megfogalmazásá
hoz? Végiggondolni természetesen kell a gondolatot, de ha csak a végiggondolásért
gondolkodik valaki, s nem az igazságért és nem azért, hogy a meglelt igazsággal
szolgáljon, az egyrészt aligha jut el az igazsághoz, másrészt meg gondolkodásával
vajmi keveset használhat a társadalomnak, vagy hogy Hatvany Lajos fogalmazásánál
maradjunk: a proletariátusnak. S vajjon milyen értéket tulajdonítsunk az olyatén
"p;oletárok-mellé-állásnak", amely abból a személyes élményből vagy sértődöttségből

fakad, hogy az író osztálya "tilalomfákat állít az érzés és gondolat elé"? Hogy valakit
a saját fuldoklása hajt ki osztályából egy másik osztályba: az puszta és kicsiny
magánügy. Az igaziak nem maguk miatt állnak az elnyomottak vagy kevesebb jogúak
oldalára, hanem azért, hogy mások: a sokak, a vele testvér emberek ezrei, milliói ne
fulladjanak meg.Odaállni a "feltörekvők" mellé, vajmi könnyű. Szolgálni a feltörek
vöket: ez már nehezebb. De ez az igazi.

S ha már a "Toldi"-t emlegettük, említsük föl Adyt is, illetve Hatvany Lajos
nak azt az "Ady a kortársak közt" című könyvét, melyben annakidején a költővel

folytatott levelezését tette közzé. Nos: emlékezhetünk rá, mennyire kevéssé értette
meg Hatvany Lajos azt az Adyt, aki levetkőzve első jelentős köteteinek még kissé
szecessziós modorát, kissé neonfényes "dekadens" romantikáját: egyszerre hangot
vált, formában, kifejezésben mél yebb, puritánabb lesz, s valósággal fölmagasodik
komor, disztelen, biblikus nagyságában. Az igazi, dekoráció-mentes kifejezésnek, II

lelki mélyrétegeknek, a tragikus istenélménynek és magyarságnak, a kopár, szinte
csontjáig-fosztott emberiségnek ezt a világát Hatvany Lajos egyáltalán nem értette
meg; fürgesége, mely nyomban fölfedezte a fölszín dekoratívabb s ugyanakkor her
vatagabb szépségeit, a spiritualitásnak és metafizikumnak ezen a területen csődöt

mondott.
S ez magában véve még nem volna vétek, legföljebb alkati hiány: a lelki élet

nek ezekhez a mozzanataihoz nincs érzéke. Annál kiábrándítóbb azonban, amikor
ahelyett, hogy ezt az alkati hiányát tudomásulvenné, éppen hiányából rak emelvényt
maga alá, ahonnét a tévedhetetlenség hangsúlyával nyilatkoztatja ki igazságnak vélt
személyes impresszióit. Ilyesféleképpen: "Ha a Chesterton-féle paradox középkorosdit,
a Claudel-féle eltökélt római katolicizmust és a Maritain-féle neokatolicizmust oly
mélységesen megvetem. utálom és gyűlölöm, annak elsősorban-való oka, hogy nem
az eget vívják a maguk lelki megnyugvásáért, hanem olyan békét kötöttek Istennel,
amelynek föltételeit hol li tridenti zsinatnak, hol meg a pápai bulláknak, önkényesen
hozott s még önkényesebben félremagyarázott határozatai alapján akarják minden
áron reám tukmálni" ... Nem tudom, ki akarja mindenáron rátukmálni mindezen föl
tételeket éppen Hatvany Lajosraj s azt sem hiszem, hogy az ő mélységes megvetésé
ből, útálatából és gyűlöletéből a kereszténységnek nagyobb kára származnék, mint
amekkora haszna "osztályárulásából" ama proletáriátusnak lehet, amely immár az ó
útmutatása nyomán keresheti a fölfelé vezető utat. Az azonban nyilvánvaló, hogy
Claudellel. Maritainnel kapcsolatosan itt is, másutt is könyvében, ismét olyasmihez
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szól hozzá - akár Ady esetében -, amihez csöppet sem ért, s úgy szól hozzá, mint
aki egyedül ért hozzá, s egyedül hivatott a kinyilatkoztatásra. Túlságosan sok értelme
nem volna kisérletet tennünk rá, hogy megmutassuk, mily kevés fogalma van akár
róluk, akár Chestertonről szerzőnknek: mindenesetre semmivel sem több, mint a valódi
marxista történetszemléletről. Abban, amit és ahogyan róluk ir: mintha egy jó fél
százéves vulgár-zsurnalizmus ócska kelléktárábólkö!csönözné papírmassé fegyvereit.
. Bizony, gyarló fegyvereket forgat és nemcsak a kereszténység ellen, hanem a

maga teóriái mellett is. Például: "Epp oly kevéssé lehet szó a zsidóságnak, mint a
kereszténységnek vagy a keresztyénségnek nemzetközi összetartásáról. - irja egy
helyütt kínos modorossággal -, hanem igenis és csakis a hatalmon-, mert birtokon
belülieknek .s a birtokon- és ezért hatalmon-kivüliek ellen, minden faji közösséget
meg-, és minden felekezeti vagy nemzeti összetartást áttörő osztályharcáról", Nos:
nagyon jól tudjuk, hogy birtokon- s hatalmonbelüliek, meg birtokon- s hatalmon
kívüliek osztályharca és nemzetek fölötti, mondjuk "világpolitikai" együttérzése és
együttműködése: tény. De amit e tényhez Hatvany Lajos hozzátesz, az már jellegzetes
túlbuzgalom, s olyan iróasztal mellett megszerkesztett fölényes "ex cathedra" nyilat
kozat, amelynek a szakszerű valóság szögesen ellene mond. "Csakis"? Nem, egyálta
lán nem "csakis". Aki az osztályharcban "csakis" a gazdasági konstrukció jelenségét
látja, egyoldalúan lát, mert többek között figyelmen kivül hagyja azt a testvériség
eszmét, azt a humanumot és etikumot, amely egyik jellemzője az osztályharc ideoló
giájának; - aki nem veszi tudomásul a vallási és nemzeti erők óriási szerepét és
jelentőségét, az aligha ismeri a történelmet; - aki a "csakis" merev formuláiban gon
dolkodik, az történeteIlenesen és irreálisan gondolkodik -, az antidialektikusan gon
dolkodik. Marxista terminológiával ugyan, de úgy gondolkodik, mint egy hiper
individualista polgár a XIX. század végén. S ha valaki a marxizmus szempontjait alkal
mazza: alkalmazza őket, már csak ildomosságból is, valóban a marxizmus szellemé
ben. Mert igy, bármily ádázul hangoztatja is Hatvany Lajos a marxista terminusokat:
könyve aligha egyéb, mint "kultúra Iüzértánccal", Hetykén hiányos kultúra, divatja
múlt tánc, és fonnyadt füzér.

Rónay György

TALÁN VÉLETLEN, TALÁN ISTENI RENDELÉS
"Péntek délben, 1714 július 20-án, Peru legszebbik hídja leszakadt, s öten, akik

éppen átmenőben voltak, a mélységbe zuhantak" - így kezdődik egy fiatal amerikai
író, Thornton Wilder első regénye, a "Szent Lajos király hídja". A hídnál ott áll
Juniper, ferences atya, szemtanuja az eseményeknek. Látja, hogyan zuhannak azok
ö.en a mélybe, s tünődní kezd: miért éppen ők? véletlen volt, vagy isteni rendelés?
:és utánajár az életüknek. Megtudja, ki volt Montemayor márkiné, az anyai szeretet
megszállottja; - ki volt Estaban, aki életét adta volna egyetlen testvéréért. - ki volt
Pio bácsi, La Perichole, a hires színésznő mestere és ímádója, - ki volt a kis Don
Jaíme, akit nem szeretett La Perichole, az anyja: - ki volt Pepita, a szeretetre
szomjas kis cselédlány. Juniper atya kinyomozza az életüket és úgy találja, egyetlen
egyben volt közös a sorsuk: szerettek és nem kaptak érte viszonzást. Úgy éltek szom
jas szeretetükben, mínt a partravetett halak, - el kellett pusztulniok, mert elemük
a szeretet volt, és ezt a szeretetet vonták meg tőlük.

A regény 1926-ban jelent meg, azokban az években, amikor Amerika egy győz

tes háború után, szinte hátatfordított a régi Amerika eszményeinek. Emerson, Walt
Witheman, a pionirok világa semmibe tűnt, úgyszólván csak a nyomor rezervációiban
élt, s a helyén felhőkarcolók nőttek ki a földből, ujságpaloták, bankházak emelked
tek. A gépiesedés, a szellemtől való eltávolodás egyre erősebb iramban ölte ki e
világrészből a romantikát és míndazt, amiből a romantika fakad: a lélek fantáziáját.
Ha becsukjuk a szemünket és magunk elé idézzük ezt a háború utáni Amerikát, gépek
zakatolását halljuk, tőzsdei árfolyamok és boxmeccsek eredményeinek zsivaját fülel
jük, megjelennek az ezüst-vászon és a prohíbícíós alvilág hősei, harsog a jazz, meg-

50



kinzott négerek és katolikusok menekülnek a Ku-klux-klan fehér-csuklyásai elől, 
a pénz és az anyag szédült valpurgisz éje ez, amiről Dos Passos, Dreiser mesél, mely
nek. egyhangú sivárságát Sinclair Lewis idézi vissza. Sztrájkok és a night klubok
haláltánca, a sivatag homokja elől menekülő parasztok és irgalmatlan ujságvezérek,
reklám és őrült szekták, - a lelket talán csak Chaplin képviseli, aki hatalmas cipőjé

ben, árva keménykalapjában, kezében sétapálcával bukdácsol át a "modern idők", a
gépi civilizáció ezer veszélyein. Ezen a szintéren jelenik meg Thomton Wilder könyve,
ebben a zsivajban szólal meg ez a szelid, ezüstös hegedűszó a szeretetről, a szeretet
vértanuiról. Magatartásában nincs semmi prófétai, sőt, ahogy a dolgokat látja és
láttatja, az egy kicsit mindig irónikus, mindig torzít valamennyire a groteszkbe. Sze
retetrőí ir, a szeretet partravetettjeiről, - hogyan is beszélhetne hát ebben a torzító,
süket akusztikában másként, mint irónikusan? Nem egyedül övé ez az irónia, a két
háború közöttí Amerika legtöbb igazi szelleme irónikus egy kicsit, - nem az-e Lewis
a Babbit-ben?, Steinbeck az Érik a gyümölcs-ben? Saroyan az Emberi komédiájá-ban?
A külvilág ellen csak iróniával lehet védekezni, s ezzel az új-amerikai örökséggel
számol Thomton Wilder is.

Mert mindenen túl, egész magatartása amerikai. A Szent Lajos király hidjában
az európaias-spanyolos délamerikai barokkról ir, egyelmerűlt, félig még vad álom
világról, amelyben Juniper atya "szegény, makacs báránykákkal" fogadtatja el Istent,
- a Kabalában egy idejétmúlt, anakronisztikus római reneszánsz-atmoszférát elevenit
meg, - Az androsi lányban a Krisztus előtti görög idők morális~n és társadalmilag
zárt szigetvilágának életét tárja fel. Mindezek messzire nem amerikai témák, - hogy
lehet hát magatartása amerikai? Olyan értelemben az-e, mint a parvenűé, aki utánozni
akar egy neki idegen életformát, mint az Anthony Adverse írója, aki tehát nem is
jut túl egy stílus- és kosztümparódián? Vagy mint egy neofitáé, aki túlbuzgón vall
uj hitéről és lépten-nyomon elszólja magát? Thomton Wilder amerikai abban, hogy
minden európai kultúrája, neveltsége, hosszú európai ídőzéseí ellenére még áhitato
san, tisztán a maguk szent egyértelműségében figyeli az élet végső kérdéseit, rnínd
azt, amitől Európa már elfordult. Amerikai abban, hogy európai és klasszikus témái
ban a bomlást, a szétzilálódást -mutatja meg, - azt a pillanatot, amikor a hit elposvá
nyosodik, a szeretet mániévá válik, s újra kell kezdeni, egy új és nem Európából fa
kadó szellemmel az ősi tényeket, az ősi indulatokat. És amerikai abban az értelemben,
hogy a fogalmakat tisztán és becsületesen akarja megmutatni, - mindazt pedig, ami
körülveszi őket, a konvenciók szertartásait, lenézően, kis humorral, irónikusan kezeli.

Eleinte csak az utat keresi még. Tisztában van azzal, hogy egyedül az egy
értelműen vallott katolikus szemlélet alakíthatja ki az egyértelműen morális világot, 
de még védekezik, még próbálkozik a hitetlenség "ellenpróbájával", amire hőse,

Juniper atya képtelen. A Szent Lajos király hidjában protestáns kétkedés vezeti,
szinte a tények ellenére, meggyőződése ellenére választja arra a kérdésre, hogy "talán
véletlen, talán isteni rendelés" a predesztináció válaszát. Amikor sorra felel arra,
hogy miért éppen ennek az öt embernek, a szeretet ez öt szegényének kellett elpusz
tulnia, értelmével azt feleli: mert igy volt, akaratuk és életük tényei ellenére, meg
szabva a sorsuk, nem küzdhettek ellene. Isten akarata és szándéka kegyetlenül nehe
zedett rájuk, nem védekezhettek, szeretetük nem hozhatott megváltást, inkább a bűn

egy furcsán-szent állapotában vezette életüket. És nem igy válaszolt: rosszul szeret
tek, mert Istentől függetlenül szerettek, - hanem igy: Isten nem engedte meg, hogy
jól szeressenek. A szeretet és részvét két nagy keresztény kérdése - bár e két pro
blémáról szól a regény -, még homályosan él szemléletében, nagyon-is a földön. Úgy
érzi, a Gondviselés művébe avatkozik be Juniper atya, amikor választ vár kérdésére.
Szinte ádventi hangulata van ennek a könyvének - és az utána következő kettőnek,

-- a megváltatlan lelkek vágyódnak a megváltás felé, haláluk csak megkönnyebbe
dés, de nem megoldás. Kettős-arc néz ránk állandóan: a hívőé és a kereső, nyugtalan
hitetlené. aki várja, hogy meggyőzzék, s alig merí elhinni, hogy már meggyőzték. Ezért
lesz óhatatlanul-akaratlanul mindig irónikus egy kicsit, ezért választja ki hőseiül a sze
retet lelki szegényeit, akiket azonban nem vezet be a mennyek országába. Montemayor
márkiné, aki belepusztul abba, hogy lángoló szeretetét nem viszonozza a lánya, és
kegyetlen kézzel odavetett morzsákkal kell megelégednie, - van-e ennél groteszkebb
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áldozata a szeretetnek? Vagy ott van Pio bácsi, aki ősz-verte légyként bolyong La
Pérrchole, az ünnepelt színésznö körül és kegyként csak annyit kaphat tőle, hogy
magával viheti végzetes útjára a színésznő szeretet-vágyban elnyomorodott kisfiát,
Don Jaimét, - van-e szánalmasabb áldozata a szeretetnek? Állandóan az ellenpróbát
érezzük: a szeretet reménytelen kalandjait és Don Quijotéit látjuk,- és nem magát
az önmagában megelégedő és Istenben megnyugvó szeretetet. Csak a végső fejezet
ben -- afféle záradékban, - jut el egy félig-meddig kielégitő megoldásig, amikor fel
vonultatja azokat, akiket hősei szerettek. Ekkor gyullad ki a tiszta fény egy pilla
natra, a himlőtől sujtott, egykor gyönyörüséges La Perichole felkiáltásában: "Én min
denkit elvesztek! Szeretnek engem, s én elvesztem őket".

A szeretet áldozatai jelennek meg a Kabalaban is. Itt is ragyogók adiszletek:
főúri kastályok egy ál-reneszánsz mai Rómában, brokát drapériák, festői fenyők, ápolt
és álomszerü parkok - és közöttük a hit makacsai, az eltévedt hit áldozatai. Ahogy
a Szent Lajos király hídjá-ban párhuzamos sorsok történetei fonódtak egymásba a
végzet rendelése szerínt, - a technika most ís a régi. Juniper atyát felváltja az első

személyben beszélő, irónikus közbeszólásokkal a rezüméket összefoglaló író, Ö is be
csöppen egy sereg emberi tragédiát magábafoglaló keretbe: a római arisztokraták és
pénzemberek titkos szövetségébe, az unalom rózsakereszteseinek társaságába, a "ka
balába". Csupa elrendelt sorssal találkozik: a szeretet számkivetettjeivel, a boldog
talanság áldozataival, és ahogy egymástól függetlenül és mégis egymással végzetesen
összetartozón bemutatja életüket egy esztendő zárt egységében, közelebb jut a ma
gya,rázathoz, mint korábban. Astrée-Luce hercegnő, Leda marquesa, a szépséges Alix
d'Espolí ráébrednek arra, hogy rosszul szerettek, tragédiáj ukat saját tapasztalatuk
ból értik meg, Tudják már, hogy nem elég a lángolás, a jóság, a részvét, a szeretet,
mindennek célja is van, És ebbe a felismerésbe már nemcsak ők pusztulnak bele, ha
nem azok is, akiket szeréttek. Mindegyik természetesen a maga módján: Marcantoníó,
az élvvágyó, Borgia Cesare reneszánsz arcképeire olyannyira emlékeztető ifjú her
ceg öngyilkos lesz, Vaini bíboros Kínába utaztában hal meg a hajón, James Blair
száműzi önmagát - ők az áldozatok. Csupa áldozat, - és ugyanakkor csupa áldozó:
mejrsemmisül Astrée-Luce szűzi rögeszméjében, Alix belepusztul abba, hogy amikor
elöszőr szeret teljesen, önmagát feladva, viszonzás helyett csak irtózatot kap cserébe,
a boldogtalanul a szépség földi másaiba temetkező Miss Grier elzárkózik műkíncsei

és a preklasszikus muzsikusok dallamai közé. Egy esztendő alatta Kabala vezető

szelterneí megismerkednek az élettel és az életet átszövő rejtelmes, földöntúli szálak
kaI, --- és arisztokratikusan unalmas, dekoratív cseleket szövő semmittevésükbe bele
avatkoztk az élet, amellyel addig nem tudtak szembenézni. Mi volt a "kabala", - ta
lán é' szeretet, amelyet nem tudtak helyesen élni, s ezért ellenük fordította bosszuló
kardját. És talán az Isten, akit játékosan szőttek napjaik színes szövevényébe, de
aki egy hitétvesztett bíboros öreges elszólásában bosszulón jelent meg közöttük. Ok
is ráléptek a jelképes hídra - amelyről Montemayor márkiné, Estaban és a többiek
olyan reménytelenül zuhantak a mélybe, - de a híd nem szakadt le alattuk: meg
jelent előttük egy látomás, ami elzavarta rögeszméjüket és elvezette őket egy homá
Iyosar. ködlő "Értelem" felé.

Montemayor márkiné és Astrée-Luce de Morfontaine, Estaban és Marcantonio,
Pio bácsi és Vaíni bíboros - csupa zaklatott, elégedetlen, boldogtalanul sóvárgó élet.
Mindegyik keresi a célt, amelyben elnyugodhat: az egyik a messzire távozott, hideg
leányt, akit megindít a szeretet, a másik a francia királyságot, amely a keresztény
életszemlélet ragyogó Monsalvatja lesz, a harmadik a katakombák kereszténységét
idéző Kínát, a missziós telepek naivan-pogány és mégis keresztény hitét, - és egyik
se találja meg. Halál és őrület vár rájuk, a rögeszmék. amiket a hitetlenség hízlalt,
leteperik őket. Egyedül Vaini bíboros döbben rá arra, hogyesendőségükben csak a
gőg vezette őket, és a hiú szeretet mellett megfeledkeztek a részvétről és az alázat
ról. Thornton Wilder fokonként, minden lehetőséget megjátszva halad a keresztényi
probléma megoldása felé. A Szent Lajos király hídjá-ban csak a kívülálló, az esemé
nyeket összefoglaló Juniper atya döbben rá a végső összefüggésre, a Kabalában már
a hősök ís megsejtenek valamit, Alix d'Espolí épúgy mint a bíboros, Astrée-Luce
épúgy, mint Marcantoino, és ki-ki a maga módján levonja a kétségbeesésbe vezető
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megoldást. Valamennyien zaklatottak, nyugtalanok, kapkodók, - a végzet nem kimé
letes megzavarja őket, - hinni még nem tudnak, de a hitet már felismerték. És fel
ismerik azt, hogy gőgben - még egy szent érzés gőgjében sem -, lehetetlen élni.
A kereszténység ~ mondja a fanyar miss Grier, a regény végzetes szenvedélyü hősei

nek elbukásakor: "csupa vágy és bűntudat, s szine előtt minden ember vádlott.
A mennyeknek országába csupán megtőrt akarattal lehet bejutni".

A Kabala epilógusában az író elindul haza, Amerikába, a "legújabb, a legna
gyebb város felé". Itáliában járt, Vergilius földjén, és íllőnek találja, hogy maga elé
idézze a tengeren a jós-költöt. ,,0, te, a régi világ nagy prófétája, s az új világ pró
féiája" - igy szól hozzá -, "te, aki előre megsejtetted és megjósoltad Annak az ér
kezését, Aki téged is magához fogad.,. te, Európa első kereszténye, szólj hozzám".
És Vergilius megjelenik, kissé ingerülten, az árnyak völgyének abból a zugolyából,
ahová Dante számuzte őt. s amikor Dantéról kérdezik, igy felel: "Hol van ő, ő, hol
vezekel büszkesége bűneiért?" A hajó, melynek fedélzetén Thornton Wilder a büszke
sége miatt vezeklő Dantéról szólaltatja meg Vergiliust, a Földközi-tengeren jár, a
pogény görögség vizén, és azoknak a partoknak közelében, melyeket egykor szent
nek fognak nevezni. Az androsi lány már ebbe a Krisztust váró világba vezet el. Még
él a pogányság tündöklő aranykora, de a lélek már megérez valamit az istenek alko
nyából, már megsejti, hogy eljön az a Valaki, akit Vergilius jósolt meg a számára.
A jövő "szentföldjén", a sötétben "már érik a csodálatos Teher", a "drágalátos Teher",
Aki elúzi az isteneket, elűzi a gőgöt és bűszkeséget, elűzi a hiú szeretetet és értelmet
ad a szenvedélyeknek, célt az érzéseknek. beteljesülést a vágyaknak. Vergilius, a
kereszténység pogány hírnöke, még csak jósoló, íróníkus-mélyértelmű látomásként
jelEnik meg a Kabala végén. - Chrysis, az androszi hetéra, már valóság, már maga
a hírnök, aki tudja, hogy mí az életnek az értelme, mi az a nyugtalanság, amit érez,
- és látja a megoldást.

Egy napon Brynos szigetére, furcsa háznépével egy hetéra érkezik: a nem túl
ságosan fiatal Chrysis. Házában összegyűlnek a férfiak, Chrysis az asztalfőn ül és
felolvas nekik. Aristophanést, Platónt, költőket - sanyarú mesterségét a kultúra, az
eszmények körébe vonja, megnemesíti és a maga módján szentesíti. Mindent meg
kap, amit akar, csak egy valakit nem: Pamphilost, az ifjút, akit szeret, de akit hiába
hív magához, mert szivét elvonja tőle Glykerion, a tiszta, sejtelmes szűz. Egy élet
formát nem lehet külsőségekkel nemessé tenni, - erre ébred rá Chrysis őntudatlanul

- a nemességnek és tisztaságnak belülről kell fakadnia. Chrysis tudja már, hogy az
embernek "párbeszédet kell tartania a végzettel, - hallgatnia kell a lelkiisme
retre. Thornton Wilder ezzel a felismeréssel jut el az állandóan kerülgetett probléma
végső megoldásához, ebben a regényében lesz katolikussá. A Szent Lajos király hídja
és a Kabala hősei gőgös szeretetükben és szeretet-vágyukban nem ismerték a lelki
ismeret szavát: a végzet ellen, Isten szándéka ellen szerettek, és belepusztultak abba,
hogy szenvedélyük legyőzte őket. Chrysis már így beszél a lelkiismerettef: "Hallom
a szavadat. Ismét legyőztél engem". Chrysis szeretete gőg nélkül való, csupa alázat,
- megtagadja a büszkeséget, amely makacsul hatalmába akarja keríteni. Jót tesz az
emberekkel és megérti őket, akkor ís, ha ellene lázadnak. Akit a szeretet vezet, annak
tennie kell a jót, tűrnie kell, hogy megalázzák szeretetében, úgy ahogy összevásárolt
és felszabadított rabszolgái teszik, vagy az egyetlen férfi, akit a tisztaság ragad el
tőle. Chrysís sejti már, hogy a megoldást nem lehet a földön megtalálni -, mennyire
más, mint Montemayor márkiné vagy a varázsos Alix d'Bspolí! Amikor halálos ágyán
fekszik, így beszél 6, aki a test gyönyörében és a lélek utání vágyban élt, Pamphilos
hoz, az első tiszta lélekhez az író arcképcsarnokában, - akinek arcvonásai elmosó
dottan majd a "Sorsom az ég" Brush-jében jelennek meg: "Ne légy kishitű, barátom.
Nem nyugtalanító ez, és nem olyan összefüggéstelen, mint amilyennek tűnik. Egyszer
talán, valahol az életen túl, újra látjuk egymást, és ott elmúlnak fájdalmaink. Hiszek
benne, hogy az istenek még egy csodát tartogatnak számunkra. És ha még sem talál
koznánk többé, hadd mondjam meg neked, hogy minden rosszat megéltem, amivel a
világ csak ellenem fordulhatott, és én mégis dícsérem a világot és minden életet.
Mmden, ami van, az jó. Emlékezz erre egy napon, emlékezz egy asszonyra, aki mín-
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dent szeretett és mindent elfogadott, amit az istenek nyujtottak neki - a fényt és a
homályt egyaránt. Cselekedj te is így'"

Hiú szerétet és részvét, gőg és alázat - ezek a vezérmotivumok szinte zeneileg
megfogalmazva vonulnak át meg át, furcsa, majd tiszta, groteszk, majd sejtelmes vál
tozatokban, Thornton Wilder első három regényéri. Tapogatódzás, a keresztény világ
kép keresése a Szent Lajos király hídja és a Kabala - vallomás és már állásfoglalás
Az androsi lány. Mindhármon - egyre keresztényibb tartalmat nyerve -, bizonyos
fatalizmus halad át. A végzet túlságos súllyal nehezedik hőseire, - elnyomja benső

hangjukat, a lelkifurdalás szavát, amely egyedül Chrysist tudja feloldani. A végze
tet nem lehet elkerülni, lesujt a szenvedély legfeszültebb pillanatában. A sorsokat a
végzet oldja meg, ez az irgalmatlan, keresztényietlen hatalom, - Juniper atyát is
ezért vetik máglyára, mert a végzet, az eleve-elrendelés jegyét látta meg a leszakadt
hid áldozetainak sorsában. Mindig és mindenkire les a végzet: a híd lezuhan a folyo
medrébe, Marcantonio magáévá teszi a húgát, Pamphilos szerelmes lesz egy tiszta
szüzbe, akivé Chrysis többé már nem lehet, Vaini bíborosnak meg kell halnia, mi
előtt Kinába érkeznék. Maga Thornton Wilder ezt a fatalizmust egy magánbeszélge
tésében - amiről Günther Wachsburg tudósít -, keresztényi fatalizmusnak nevezi,
s benne nyilván a protestáns nevelés utolsó. jegyét látja. Hogyan védekezhetnek hősei

a fátum ellen, az eleve-elrendelés ellen? úgy, hegy életük válságos pillanataiban 
fejük lelett a fátum ítélő pallosával -, újra akarják kezdeni az életüket. De az életet
nem lehet újra kezdeni, azon csak javítani lehet - a szívet kell újra tisztává, ámulóvá
tenni. Az életet csak azok tudják újra kezdeni, akikben alázat él -, hiába próbálko
zik meg az újrakezdéssel Alix d'Espolí vagy La Périchole, nem tudják kikerülni pusz
tulusukat. Egyedül Chrysisben oldódik fel a fátum, ő az, aki vezekelni tud abban a
földöntúli világban, ahol "az istenek még egy csodát tartogatnak a számunkra".
A fátum ellen a tiszta áhitat véd meg, - Thomton Wilder alakjaiban és a katoliciz
mus felé egyre jobban közeledő felfogásában regényről-regényre több az áhítat, hogy
aztán a "Sorsoll;l az ég" hőse, az ügyefogyott, chaplini slemil, George Marvin Brush
már az áhítat, a tisztaság, az alázat semmitől vissza nem riadó hőse legyen.

A háború utáni évek, kamaszból Ielnőtté, - kegyetlen, eszménytelen felnőtté

- növekvő Amerikájában Thornton Wilder nemcsak azért egyedüláIló jelenség,
mert spirituális témák foglalkoztatták. újdonságot hozott új romantikus szemlélete is,
az európai - vagy a Szent Lajos király hídjában - európaias tárgyválasztáse.
A barokk Peru, a meddő hagyományokban megkövült Róma, a Krisztus előtti idők

görög szigetvilága, - .milyen új színterek ezekben az években Amerika irodalmábanJ
Egyes alakjaiba európai történelmi egyéniségeket olvaszt át: Montemayor márkinéban
lehetetlen fel nem ismerni Mme de Sévignét, Marcantonióban, az angyali-ördögi fiatal
hercegben Keatset, - Az androsi lány Terentíus egyik témájából indul eI. A Sorsom
az éf! hőse is aIluzió az európai-nyugati kultúrörökségre. George Marvin Brush, a
konyvügynök, aki bibliai idézetekkel firkálja tele a szállodaí itatóspapfrokat és olyan
egyérteImüen, a külvilág neheztelésével és csúfolásával nem törődve hirdeti az átélt
evangéliumot, - amerikai környezetbe plántált ParzivaI. Brush egy napon ráébred
arra, hogy nincs jól úgy, ahogy van: fel keIl lépnie, hirdetnie keIl meggyőződését,

azt, hogya hit parancsait a mindennapi életbe surlódás nélkül át lellet vinni. Brush
csupa áhítat és alázat. Nem zavarja meg, hogy megverik, börtönbe vetik, nem bántja,
ha kinevetik, ha elűzik. Mindent - parzifáli módon ,- szószerint cselekszik a paran
csolatok szerínt, A tanítást, hogy "aki megdob téged kővel, dobd vissza kenyérrel",
szószerint megfogadja; a bűnöst nem bünteti, hanem alkalmat ad neki arra, hogy
megjavuljon és belássa bűnét. Csökönyösen hinni akar abban - és hisz is -, hogy
az emberek cselekedetei egyértelműek, hisz abban, hogy Krisztus tanítását a maga
tiszta fogalmazásában keresztül lehet vinni a ma társadalmában is. Megbocsájt az
ellene vétőknek, jót lát a rosszindulat mélyén - és természetes, hogy mindenütt csa
lódás éri. Akiket szeret, meggyűlölik, mert evangéliumi tisztasággal szeretj ha jót
tesz, rosszat kap cserébe, mert a cselekedett - jó az örökkévalóság értelmében és
nem a napi használatban üdvös. Járja Amerika városait, - eladja könyveit, mivel
ügynöknek jobb rábeszélő, mint apostolnak, és kalandból kalandba hull. És .rninden
kaland az ő emberi; bukásával végződik. De :csak az ember csetlik-botlik, 'l\ "reiner



Thor't-t dobják meg sárral, a lélek alázatos, áhítatos marad. Mindig tud újra kezdeni.
mint Thomton Wilder korábbi hősei soha,mert csak ő bukik el, eszmél, hitvallása
soha.vl.assan maga sem tudja már, míért van mindez, ki cselekszik őbenne, - de tehe
tetlen szent "fátuma" ellen. Néha úgy érzi, benne van a hiba, aszkétikus gyakorlato
kat végez tehát, életének egy-egy döntő fordulata előtt némaságot fogad - akárcsak
őse, az Androsi lány Pamphilosa -, de erőszakos téritéséből épúgy, mint önmeg
tagadásából csak baj fakad -, kinevetik, megcsúfolják, s ö megy tovább, megy előre,

mert övé az igazság. Minden gesztusa a jóságból fakad, - és ..a jóság a legügyetle
nebb erény". Már-már kezdi elveszíteni bizaimát abban, hogya világot meg lehet
váltani, utolsó kalandja után összetörten, némán fekszik a kórházban. De meggyógyul
- és egy láthatatlan kéz újra evangéliumi idézetekkel írja tele a szállodai itatós
.papírokat. Brush tovább töri magát, át az anyagi világ dzsungelén: a világot meg
kell váltani.

A "Sorsom az ég" fordulópont Thornton Wilder pályáján. Ebben vall először

nyiltan a megszerzett hitről, ez az elsö katolikus manifesztáció s ugyanekkor: ebben
dobja le magáról végképp a történeti korok vagy ál korok jelmezét és fínoman stili
zált, költői jelbeszéd után először szól kora amerikai realista irodalmának a nyelvén.
Szinte Jemérhetetlen ez a változás: Sinclair Lewis világa, a Babbitok és Dodsworthok
Amerikájában Wilder hangja egyszerre más lesz. Ahogy tisztázta magában a fogal
makat, ahogy végére jutott egy gondolatsornak - amelyet a "The angel that trub
lee! the waters" tanulmányaiban is nyomon követhetünk -, hangja is egyértelmű

lesz, színte nyers és "széptelen". A dekorációk már nem fontosak, a mondanivaló a
lényeges, egyedül csak a pontos és végleges kifejezés felé tör. Atmoszférát úgyszól
ván a semmiből teremt: egy-egy odavetett jelzővel építi fel a groteszk amerikai vá
.rosokat, egy-egy kantin, park, bordély légkörét. Aki annyira szeretett pepecselni,
lírain részletezni, egyszerre sietni kezd, - van ebben a regényben valami a "heu
réka" hirtelen, tisztán kicsengő kiáltásából. George Marvin Brush problémája idő

feletti és transzcendens, a világ azonban, amelyben él és amelyben eszméi cseleke
detekké válnak, mínden izében mai. A parzifáli könyvügynök eszménye már az
..amerikai család", az "amerikai otthon", amelyet annyi iróniával és mégis nosztal
giával mutat be az iró - s ez az "amerikai otthon" nem más, mint a szigorú keresz
tényi elvek szerint élő világ nagy, egyetemes otthona.

A regényben mégcsak majdnem elérhetetlen cél, első darabjában, a kevéssé
[elentős "The long christmas dinnerv-ben kísérlet, - valósággá "A mi kis városunk"
szinpadán válik. A két jellegzetesen amerikai család történetében ezt a puritán,
Brush-képvíselte otthont rajzolja meg, az eseményeket, amelyek végzetesen baná
lísak, - mert van-e banálisabb és mégis szentebb eseménysor, mint: élet, halál, sze
relem, szeretet, családi békesség? - de az örökkévalóság igézetében szebbek lesznek
.a legdúsabb árnyalatú költészetnél. ,;A mi kis városunkban"" az eszményi otthon falai
még szükek, még nagyon amerikaiak csak - ahogy Brush is elsősorban Amerikát
.akarja megváltani, s így égi sorsát kiharcolni -, utolsó művében, a "The skin of
our teeth"-ben már egyetemessé tágulnak, befogadják a teljes világot. A kisvárosi
.házaspár itt az első házaspár, a misztíkus mr. Antrobus és mrs. Antrobus, - az
ember-Adám és ember-Eva- a bűnbeesés után, amikor egy fantasztikusan elképzelt
amerikai kisvárosban, Excelsiorban - figyeljük a jelképet! - megkezdik a földi
életet, az elemekkel való harcot. Kettős elemmel harcolnak: a külvilág jéghegyeivel,
özönvizével, apokaliptikus háborújával. - és. szívükben a rosszal. Hiába harcolnak:
sem a külvilágot, sem önmagukat nem tudják legyőzni, és mégis ~ harcolni kell a
"fogunk fehérjéig", az utolsó lehelletig. A színjéték utolsó jelenetében Platont, Spi
nózát, Aristotelest és Mózest idézik a szereplők. Spinózának ez a mondása hallatszik
felénk: "Minden más helyett azt kutatom, ami valóban jó és érthető az emberek szá
mára", - Platonból egy mondat a jó uralkodóról. akinek "szándékai mögött nem
Iapul a düh, hiúság vagy a gőg", - Aristotelesből: "A szellem jó és egészséges álla
potát mindig isteninek minősíthetjük, Isten ennek az erőnek mindig birtokában van.
Bennünk is csodálatos, de benne mennyivel csodálatosabb", - és végül Mózesből az
Út: szava: ."Legyen világosság, és lőn világoss~g", A bennünk lévő istenít kell kíhar
-colnunk - mondja a tanulság -, hogy élni tudjunk a világosságban, amit újra meg
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ujra - fáradhatatlanoka rosszban I -'- mi változtatunk sötétséggé. A színjáték tehát
úgy végződik, ahogy elkezdődött: a közösség ne felejtse el, hogya "színjáték még
nincs befejezve, még nem írták meg a végét. Antrobusék tele vannak tervekkel és
ér:oly bizakodók, mint annakidején voltak, a kezdet kezdetekor". Az üdvösség mííve
még nem zárult le, - küzdeni és bízni kell az utolsó lehelletigf

Ha végigfigye1tük Thornton Wilder pályáját, láttuk az egyszeri kifejezésért, a
'Végső tanulságért való harcot. Mi míndent kellett útközben elvesziteniel A mondatok
költői szépségét, a lélektani értelmezés játékos inda-fonódását, a színterek festőisé

gé •. Milyen messzi van a "Szent Lajos király hídja", a "Kabala", az "Androsi lány"
fülledt, mutatós és árnyalt elbeszélö-stílusától a "Sorsom az ég" lényegre törő kopár
sága! A két színjátékban még tovább megy a kopárságnál: "A mi kis városunk"-at
díszítetlen színpadon, kellékek nélkül játszatja le, a "The skin of our teeth"-et jel
zéses színpadon - a szó, a meggyőzés a fontos. Mintha George Marvin Brush, a
regényhős, mutogatná az élet ábráit, szigorú nádpálcájával, tanítóként és költőként.

Minden a meggyőzést, a szemléltetést szolgálja, - "A mi kis városunk" oktató, be
mutató rendezője és egymás hegyire-hátára dobált epizódjai, a "The skin of our teeth"
groteszk közjátékai közönséggel, színészekkel, kulisszákkal. Tarka, furcsa kaleidosz
kóp mindez már, amelyet akárhogyan forgatunk, játékos-burleszk, tiszteletlen-nagy
képű ábráiból a hitvallás igazsága, a hit győzelme villan felénk. A finom, gúnyoros
esztéta, aki óvatosan haladt egyre beljebb egy ismeretlen vadonba, keresve a tisztá
son a fényt, - Miasszonyunk bohócává változott, aki bukfencet hány a Fény előtt,

mert úgy érzi,. így mutathatja meg legjobban áhitatát.
Thurz6 Gábor

GÁRDONYI IGAZI ARCA FELÉ
A Vigilia novemberi számában feltűnést keltő cikk jelent meg GárdonyiróI.

Többekkel beszélgettem róla, s valamennyiünknek az volt a közös benyomása,
hogyacikkíró sok olyat mondott ki, amit lelkünk mélyén, többé-kevésbbé tudat
talanul régóta éreztünk, de amít a Gárdonyi-irodalom mindeddig nem mert megfogal
mazni. Ugyanakkor azonban erős belső tiltakozás kelt bennünk az élesen egyoldalú
beállítás ellen. Thurzó Gábor - úttörők közös hibája - maga is abba a hibába esik,
amelyben Gárdonyi! marasztalja el: a problémakörnek csak egy részéről hajlandó
tudomást venni. A következő néhány, rendszerességre igényt nem tartó gondolattal
a nagyobb teljességet, a többoldalú látást szeretnénk szolgální: egyengetni az utat
Gárdonyi igazi arcának fölfedezése felé.

Thurzó Gárdonyi alapvető és "legveszedelmesebb" írói tulajdonságának a sze
mérmet látja, "amely arra ösztökél, hogy az élmény kíméletlensége helyett az eszmé
nyek nyugalmát nyujtsa az író". Itt elsősorban is rá kell mutatnunk, hogy az írói
szemérem nem szükségképpen azonos a lelkileg és művészíleg szervtelen álszemérem
mel, Ha az volna, akkor Aranytól Reményík Sándorig sok nagy magyar irót kellene
esztétikai fogyatékosságban elmarasztalnunk. Mert azok mind válogattak, élményeik
egy részét, s talán éppen a legexisztenciálisabb 'erejűeket, kizárták a műalkotás terü
letéről. "az élmény kíméletlensége" helyett "az eszmények nyugalma" felé töreked
tek. Ez a tudatos szublimálási szándék korántsem hazugság. Bonyolultabb zengésű,

összetettebb igazság, mint a Petőfié vagy Adyé, de nem kevésbbé az; ez is hozzátar
tozik az illető művész lelki képéhez. Ha Gárdonyi élményvilága ellenére a hagyo
mányos irodalom oldalán marad, annak bizonyára belső lélektani és esztétikai okai
vallnak. Hogy honnét tudjuk ezt ilyen biztosan? Műveiből. Az álszemérem, mint
művészí hazugság, csalhatatlanul kiérzik a' műből, Tompa, alig egy-két kivétellel, nem
írt remekműveket. Arany, vagy Reményik igen. Es Gárdonyi is. Nem mellőzhetjük

azonkivül a Gárdonyi-művek belső, lélektani kronológiáját sem. Aházasságában fris
sen csalódott, vérzőlelkű ember bizonyára más módon "menekül" az alkotásba, mint
pl. az "Útra-Készülés" kissé. kiábrándult, de mégis valami sajátos harmónia kíalakí
tásáig jutott életbölcse.



Bizonyos, hogy az ilyenfajta lelkialkatú író nem versenyezhet szélességben és
mélységben a nagy realistákkal. Sem a külső élet rajzának tolsztoji, vagy akár csak
móríczí körképeit nem fogjuk megtalálni nála, sem a lélekrajz Kemény-szerű mélyeit.
Ez az ábrázolási hiány azonban megtérülhet belső intenzitásban az esztétikum másik
két oldalán: a kiíejezés és jelentés terén. Gárdonyi nagysága véleményünk szerint
elsősorban abban van, hogy nagy költő. (Költöt mondtunk, nem líríkust, s természe
tesen nem a verseire gondolunkl) Ezt elméletileg bőségesen megmutatja Sik Sándor,
Thurzótól is idézett tanulmányában; de elég minden Gárdonyi-olvasót a saját elemi
benyomásaira utainunk, pl. "Az én falum" harmattiszta lapjai, vagy ..Az öreg tekin
tetes" tragikus gordonkazenéje után. S ezekből az érzelmi értékekből kiindulva, nőnek

túl a java Gárdonyi-művek önmagukon lesznek jelentős értékké, szimbolummá.
"Embereinek, rajzainak, történeteinek mindig van távlata, horizontja. A legkisebb
részlet is mindig érezteti belső, misztikus összefüggését az univerzummal" - írja Sík
Sándor. Es itt hadd utalok egy nemrég hallott érdekes megfigyelésre. Valaki az
európai szimbolizmus tanulmányozása közben arra a meggyőzödésre jutott, hogy a
franciáknál a szimbolumnak elsősorban kifejezési, nálunk a jelentés-oldala a fontos.
Ha ez igy van - már pedig Ady költészete csakugyan ezt látszik igazolni -, akkor
még világosabb előttünk, hogy a szimbolum-értéknek nem föltétlen követelménye az
alkotó egész szubjektív világának, gondolkodásának, lelkiségének benneléte, mondjuk:
a gátlástalan líra. Ilyen szimbolumnak érzem pl. mindenestül az ..Egri csíllagok" tör
téned levegőjét. Biztos, hogy ma nem egészen így látjuk a történelmet, sőt Gárdonyi
sem egészen így látta. De ki utasíthatná el magától azt a benyomást, hogy ez a fia
talos-hősi hangulat is egészen magyar és egészen a miénk? I

Eljutottunk itt a másik központi kérdéshez: Gárdonyi magyarságához. Erről

eddig senkinek kétsége nem volt. Csakhogy azon a tipikus, kissé idealizált módon
tartottuk magyarnak őt magát is, ahogyan alakjait festi. Most, hála Thurzó Gábor
Irásának. megnyilt a szemünk magyarságának tragikus mélyrétegeire is: két part közt
hényodása, belső gátláshalmaza, passzivitása nem keservesen magyar tulajdonságok-e?
S érdekes, hogy az a Thurzó, aki zseniálisan meglátja Gárdonyi tömör, "kopogó"
stílusánakvégsó lélektani ..titkát": teherként veszi magára még a stílus egyszerűsé

gél is, - nem tudja ezen a vonalon továbbhaladva fölfedezni ennek a stílusnak
lényege szerint magyar voltát. Ha népi párhuzamot keresünk hozzá, akkor nem igaz
ságos a népmese-gyüjteményekre hivatkozni: Gárdonyi alkotásmódja inkább a nép
dal szerkezetéhez és stílusához áll közel, amint már Schöpflin Aladár meglátta: "a
népdal l1ráját transzponálja át elbeszélő költészetté". Hogy pedig "ez a stílus nem
tud nagyobb lélektani súlyt elviselni, csak felületi ábrázolásra ad alkalmat"? Ellen
kezőleg/ A sűrített erővel, ízekre tagoltan ránkszakadó mozzanatok annál drámaibb
hatásúak:

..Ment Bódi nagy lépésekkel. A föld szinte döngött a lépései alatt. A szeme
megtelt könnyel. A szél elkapdosta a könnyet a szeme píllájáról, mint az esőcsep

peket Ment.' (Bódi meg a húga.]
S a kurta kijelentő mondatokon átsejlő vérző líra annál megdöbbentőbb:

"De mennünk kell, hogy kijussunk valamerre. Hát lépünk, bizonytalankodunk
tovább és tovább. Az iránytalanságban. Vakon. Dermedezve. Tapcgatózva." (Ida
regénye.)

Igen, az alkotó művész egyoldalúságát, az esztétikai kárpótlás elve alapján,
más értékei ellensúlyozhatják; a tanulmányíró számára azonban az egyoldalúság
végzetes. Különösen megmutatkozik ez aztán az esztétikai mérleg felállításánál. Ami
kor Thurzó Gárdonyi magyarságszemléletével kapcsolatban ..népszínműies szaba
plein aírt-ről beszél, amikor míndenestül az ifjúsági irodalomba utalja, amikor Kodo
lányi ..Boldog Margit" regényét az "Isten rabjai" fölé helyezi, sőt - horribile dictu!
- Donászy Ferencet és Beniczkynét asszociálja Gárdonyi stílustörekvéseihez: nem
tesz mást, mínt elmélete logikus következményeit vonja le. De alig hihetjük, hogy
a ..Ködiavagok" szerkesztőjének kitűnö esztétikai érzéke nem ágaskodott ezekben
a pontokban a saját elmélete ellenI "Ami megkülönbözteti és elválasztja e rosszízű
társitásoktól Gárdonyit, az körülbelül a tehetség. ereje" - állapítja meg végül maga is.
Nincs-e ebben világosan benne, hogy nagy író?

S,7



Thurzó egyhelyütt azt mondja Gárdonyi írásairól: "ez az a hang, amelyet mín
den gyerek megért és elfogad." Sokkal többet mond ezzel, mint szándékában volt.
Mert a gyerek, az ideálszomjas, csodaváró gyerek mindannyiunkban él. Es talán ez
él a legmélyebben - sok minden más mellett - a mai olvasó lelkében is. Ha Gár
donyi java műveí - hiszen igazságosan csak ezek alapján ítélhetünk meg egy írót,
nem pedig gyönge tézismunkákból -, ezt ki tudják elégíteni, akkor föltétlenül ma
gasrendű, egyetemes értékek. Es hogy esztétikailag és erkölcsileg mi igazabb: válo
gatva, sűrítve, eszményesítve törni a szublimált valóság, az idea felé, a Gárdonyi
modján, vagy pedig akart vagy akarattalan egyoldalúsággal többé-kevésbbé meg
rekcdní az ábrázolás szintjén, mint a naturalisták, Móricz Zsigmondtól (akit persze
tehetsége fölülemel saját stíluselve szintjén!) lefelé: döntse el az olvasó. Azt hisszük,
az összehasonlítás legalább is nem Gárdonyi ellen fog eldőlní,

*
Thurzó Gábor Gárdonyi belső világából elemez ki élesen meglátott mozzana

tokat; de ezeket aztán szkémává merevítve, bele akarja kényszeríteni az egész em
bert. Rónay György - akinek cikke a Vigilia decemberi számában közben szintén
kezembe került -, már teljesen kívül marad, s kérlelhetetlen erkölcsi és esztétikai
elvek Kölcsey-szerű magasáról sújt le a szegény íróra. Az embernek önkénytelemil
a régi nagy igazság jut eszébe: "summum ius - summa íníuría". Áll ez elsősorban a
Gárdonyi katolikumát illető megállapításokra. Elvileg valóban "mi sem egyszerűbb",

mint meríteni a katolikum tiszta, mindenkinek hozzáférhető forrásaiból; a gyakor
latban sokszor mi sem nehezebb, Gárdonyi adottságaiba és körülményeibe illeszkedve
egészen más: átfogóbb, megértőbb, melegebb, egyszóval: katolikusabb módon fogjuk
látni ezt is.

Súlyosabb kérdés a művészi erkölcsé, A művésznek t. i. vallania kell mínd
arról, amit lát: ez az ő törvénye. Ilyenformán a problémák egyrésze elől elzárkózó,
ídíllbe-menekülö Gárdonyi-műveket aligha menthetjük meg a rnűvészi immoralitás
vádjától. De mí történik akkor, ha a művész lelki arca. bizonyos kettősséget mutat1
.Ha az elzárkózás, az áttétel már a műalkotást megelőző, életbeli magatartásban meg
történt? Most nem arról van szó, hogy ez mennyire erkölcsös vagy helyes, csupán
arról, hogy a belőle fakadó esztétikum, mint ilyen, nem hazug. Mert az esztétikum
nem a külső, hanem a belső életigazságot hivatott kifejezni, nemcsak tényeiben, ha
nem tényeket alakító, sőt esetleg ellenző tendenciáiban is. Az ilyen műnek, fordított
Cyranóként, "eleganciájában van erkölcse".

Tendenciát mondtunk, de belső, lírai, nem prédikáló, hatni akaró tendenciát.
Bár az sem áll, hogya néptanító misszióját az irodalomba is magával hozó Gárdonyi
míndenestül "elefántcsonttoronyba zárkózó" egyéniség lett volna. Az írót azonban

.mindig belső normák alapján kell megítélnünk, s nem márhetjük olyan követelmé
nyekkel, amelyeket nem is akart megvalósítani. S itt annál óvatosabbaknak kell len
nunk, mert esztétikai állásfoglalás terén nincs olyan "summum íus", mint a vallási
ban. .,A regényírönak az a föladata. hogy társadalmat ábrázoló műveiben a teljes
élet illuzióját keltse .•." Igen, egyfajta regényírónak és regénynek ez a föladata, s ma
talán leginkább ezt látjuk és keressük benne. De .az irodalomtörténet tanúsága sze
rint még nagyon sokfajta regény volt, és nagyon sok regényírónak, Cervantestől

Dosztojevszkijig és nyilván a mi Gárdonyinkig, más volt a szándéka. Hogy mí, azt
az előbbiekben megpróbáltuk körvonalazni, legalább is Gárdonyira vonatkozólag.
Ugyanez visszafelé is áll. Tanulságos és bevilágító dolog Gárdonyi műveinek kora
tál sadalmával és világnézetével való kapcsolatát vizsgálni, . de mindez esztétikai
Értékükön nem változtat semmit. Hisz etikum és esztétikum Rónay szerint is két kü
lön terület. Ha a társadalmi, világnézeti, stb. fogyatékosságok bekerülnek a műbe,

az nem jelent szükségképen esztétikai fogyatékosságot- gondoljunk a nagy szatírí
kusokra! De -ugyanilyen kevéssé jelent önmagában esztétikai csökkentértékűséget,

ha kimaradnak belőle, - gondoljunk a Jlagy idealistákra! Egyszóval: a művet csak
.belső, saját természetéből fakadó normákból értékelhetjük, s nem külsőkből, ha elvi
leg mégolyan helyesek és tíszteletreméltók .íal

Hogy Gárdonyinak nemcsak ..költői réssletértékeí" vannak, hanem éppen k61-



tőlségével a szimbolumok nagy átfogó jelentésvilágába emelkedik, arra már utaltunk.
Bizonyára ez a költőiség, a hangulat gyöngéd varázsa okozza azt az érdekes tényt,
hogy míndkét cikk írója az "lsten rabjai"-t tartja Gárdonyi legkiemelkedőbb, egyet
len nagy művének, Pedig hát a tudatos leegyszerüsítést, romantizálást, idillbeoldást
éppen úgy ki lehetne mutatni ebben is, mint másutt. A magam részéről egyáltalán
nem tartom ezt él munkát a középkori regénynek - bár Kodolányinál sokkal közelebb
jutott a kor lelkéhez. Nem kisebbiteni akarom ezzel az értékét. csak rámutatni arra,
hogvennek a műnek esztétikai alapját elfogadva, semmi okunk kisebbnek mondani
a másik két történeti regényt, vagy a társadalmi regények javát, s a nagy novellás
köteteket sem. Bizonyos, hogy Gárdonyi nem par excellence realista; de még kevésbbé
naturalista. A "teljes valóságot" - emberi, magyar és személyes valóságot - a maga
módján akarta adni. De tisztázan kell lennünk vele, hogy pl. az Ú. n. "népi irodalom"
magyarságlátása épúgy nem teljes és kielégitő, mint Gárdonyi idealizálása. Emberek
vagyunk, a művész is az; az élet teljes valóságát csak tapogatjuk, körüljárkáljuk,
de egészében meg nem foghatjuk. De ebben a teljes valóságban föltétlenül benne van
a valóságon-túli elem is, s nem a rosszabb részt választja az a -müvész, aki e mellé
kötelezi el magát.

Ismételjük: nem annyira vitatkozni akartunk két jeles esztétikusunkkal, mint
inkább továbbvivő gondolatokat adni. A probléma föl van vetve: szembe kell néz
nünk vele. Esztétikailag és erkölcsileg nem közömbös, milyen kép alakul ki a köz
tudatban nagyjainkról. Ha ennek a képnek hamis vonásai vannak, ki kell javítanunk,
másikat illesztenünk a helyükbe. De - amennyire embernek megadatott - az igazit I

Kardos Klára

!{ÖNYVEI{
AZ EMBER ÉS A HANG; Fodor József.

- (Új Idők kiadás.)
A eim alatt a kötet keletkezési idejét

jelzi a költő: 1945-1947. Ebben az esetben
a két évszám nem pusztán irodalomtörténeti
megjelölés, hanem a kötetben szereplő ver
sek javarészének ihlető forrása is. Fodor
József legújabb kötetében szinte minden
vers közvetett kapcsolatban van az idő

vel. Főproblémáí: a kor, amelyben élünk,
vagy helyesebben szólva, - mert jórészt
"alkalmi" versekről van szó - a kor, ame
lyet ez a két évszám határol és saját élet
kora; az ötvenedik évéhez közeledő költö
küzdelmei.

Fodor költészetének alapélményei
már az első kötetek óta - a költői hi
vatás. A kor, a társadalom problémáihoz
is ezen keresztül jutott el, érdekes, para
dox módon. Kezdetben a társadalomhoz
való viszonya egyetlen aktusban nyilvá
nult meg: a költő jogait védte a társada
lommal szemben, ostorozó hangon. Később

ez a magatartás prófétai szereppé szélesült.
A költészet bajnokából 'a társadalom ke
ményszavú bírája és lánglelkú útmutatója
lett. A statisztika bizonyára igazolná be
nyomásunkat, hogy egy magyar költő sem
írt annyi imperatívuszt, mínt Fodor.

A költemények másik csoportját sem
annyira az ötvenéves férfi, mint inkább
az ötvenéves költő problémái foglalkoz
tatják. A költői hivatás olyan problémái,
amelyek csak most érlelődtek meg, II

költő életének negyedik évtizedében i vagy
amelyeket a nagy történelmi és társa
dalmi események vetettek fel - igazolva
Fodor József harcos, megalkuvásnéküli
.költől és emberi magatartását:

Dúlva, sirva, egyberivallva,
Szálljon a száj minden hatalma;
Min eddig gond és fék kapcsa várt,
Tépd, szív, a zárt!

Fodor kötetének ez II tartalmi újdon
sága és itt a leghitelesebb, a költői hiva
tás tépelődéseinek: a gyakran ellentmondó
rapszódikus felvillanások őszinte kifejezé
sében:

Fegyvereid pihennek csöndesen,
Nagy fényeik magukban alszanak i

Pihenj, neked is jó II pihenés;
Hangozzanak a kérkedő szavak.

A tartalmi újdonság mellett, vagy in
kább ennek következményeként egy bizo
-nyos formai átalakulás is észrevehető Fo
dor új kötetében. Mennydőrgő Eangja eiT




