
kislelkű - az angolok halálán, mivel igy váltságuk dijától esett el, a közjátékhan, a
próbán Mary Grey, a Szűz hasonló lelkialkatú alakítója, hosszas viták után elöször
mondja ki az igazságot höséről: "Azt jelképezi Ő, hogy anagy dolgok mindig d hiten
múlnak ezen a világon - hogy minden valamít érő kezdeményező álmodozó, látnok
fajta volt. Realista átlagemberek soha nem kezdeményeznek semmit. Azt tudják csak
tenni, amit a lát.nok eltervez ..."

A dicsőség csak rövid ideig tartott. Jeanne betöltötte hivatását. Az utolsó hete
ket már alig győzte kivárni. Alázatosan és öntudatosan ment sorsának beteljesülése
felé. ·Nem is nagyon csodálkozott, amikor eEogták. Csak az inkvizíció ravaszul meg
fogalmazott kérdései zavarták meg és a tűzhalállal való fenyegetés töltötték el féle
lemmel szivét. Anderson kihangsúlyozza, hogy halála önkéntes volt, nem pedig Isten
kivánságára történt mártir-áldozat. Isten nem is kivánhatott ilyent. A cellában, mikor
még szabadságában állott volna visszavonni kűldetéséről vallott hitét, még egyszer
ebben a földi életben megjelentek neki a várvavárt Hangok: "Jeanette." - "Igen." -
"Félsz, Franciaország leánya?" - "A tűztől félek. Csupán a tűztől." - "Ha túl nehéz,
ha-nem tudod elviselni, nem kell megtenned. Megtetted azt, ami rád volt szabva. Meg
védted Orleanst és megkoronáztad a trónörököst Rheirnsben. Letelt az esztendő, műved

hefejeződött, nem semmisíthetík már meg. Bekülj meg velük, ha szükséges , , ." - "Még
ha meg is tagadlak benneteket, még ha el is marad valami, akkor is helyesen csele
kedtem?" - "Még akkor is helyesen cselekedtél. Mindazt jól elvégezted, amít el
kellett végezned," - (A jelenés kezd eltűnni, mire Jeanne panaszosan mondja:) "Nem
bánsz jól velem," - "Hogyne bánnék jól veled, Jeanette? Egész Franciaországban,
annak mind az ezer évében nem élt még olyan lány, mint te."

Johanna tehát szabadon választja a halált. Istentől rendelt sorsában nem szere
pelt a máglyahalál. Mégis a halált választja, mert hit nélkül lehetetlen élni: "Milyen
élesen látok - milyen élesen különül el minden - az ablak - és a szűk cella 
és a fekete köntös, Mindig fekete ruhát akartam, mikor Domremyben éltem, de ezt
az öreg, vörösfoltosat kellett viselnem , . , az adókat eltörülték Domremyben. EI, örökre,
azt mondják", Nem tarthat sokáig, amig meghalok. Egy kis fájdalom, és aztán kész
is, Nem, a kin nem lesz csekély, de vége lesz, És ha örökké tartana is, újra igy ten
nék. Követném hítemet, követném a tüztg , , ,"

Nemeskürly ls/ván

!{ÖNYVEK
II, RÁKOCZI FERENC: EMLÉKIRATAI.

(Ford, Vas Js/ván, Révai kiad. 1948,)

Esztendőkkel ezelőtt, önismeretünk fej
lődésének során próbáltam megkeresni a
modern magyar próza összetevőit: azt a
talányos pillanatot, amikor a szőveg ki
bontakozik a századközép regényességé
ből s a lélekrajz foglalja el az átmeneti
kor erőltetett naturalizmusát. Igy jutottam
el Görgeyhez.. A "Mein Leben und Wir
ken" irójának fanyar önfelismerése, kimé
letlen kritikai érzéke, irtózása a korszerű

legendáriumoktól - mind arra a szerepre
predesztínálta, hogy védekező emlékira
tainak prózája -, ha történetesen magyar
nyelven írja meg - a modern elbeszélő

stílus egyik kiinduló állomása legyen.
Nyilván nem mi vagyunk egyetlenek,
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akik váratlan eszmetársitással Görgey ha
talmas történeti tablójára gondoltunk,
amikor szinte a felfedezés izgalmával ol
vastuk végig Rákqczi Ferencnek mai ma
gyar nyelvre átültetett emlékiratait.
Emigrációba vonult fejedelmek s Jélzsol
don élő, vert hadvezérek memoárjai kö
zött - persze - maga a sors von arialó
giát. Szokásuk - napjainkból is számtalan
példát idézhetnénk -, hogy korrigálva
eredeti naplójegyzeteiket - kimutatják
társaik silányságát, reájuk, a sorsra s az
egyetemes konstellációkra háritják a bal
siker okát s igy önmagukat tisztára mosva
igyekeznek végső harcukban kiküzdeni
- legalább ernléküknek - a megilletö
történeti helyet.

Mily messze fekszik e megszokott gyar
lóságoktól, az opportunitás apró cselfogá-



saitól az a barokk fejedelem, aki egy kon
geniális magyar átültető szeretetteljes
gondoskodásával két elmúlt század távol
ságából most úgy jelenik meg előttünk s
mint író, kritikus és szellemi ember: mél
tán foglalva el azt a helyet; melyet a
Nagyságos Fejedelem romantikába burkolt
személyiségétől néhány évtizeddel ezelőtt

igyekezett elvitatni a nem egészen szán
déktalan újraértékelés.

Rákóczi, amikor leereszkedett a Kárpá
tok északi lejtőjéről. hogy maga köré
gyüjtse Esze Tamás harmadfélszáz bo
lyongó talpasát - talán hasonlatos lehe
tett érzéseiben III. Bélához, aki a kelet
római császárság utolsó, fényes rene
szánszából - a XII. század félnomád Ma
gyarországába kerül. A munkácsi herceg,
aki lengyel barátaival s néhány kisérőjé

vel együtt elindult fájdalmas itine
ráriumára - szellemben, nevelésben, az
élmények áradásában egyesítette már ma
gában a közép-barokk Európa legjobb ha
gyományait. Kitűnően beszélte Közép- és
Keleteurópa féltucat nyelvét, valószínű

leg mindann yin írásban is kifejezte magát.
Hogyan, milyen nyelven gondolkozott,
milyen szavakra nyilt rá, amikor Bercsé
nyivel találkozott, amikor átölelte a mun
kácsi vár öreg kapitányát, hogyan üdvö
zölte a követeket s mily szavakkal búcsú
zott azon az estén, amikor elindult Lu
bomirska Ilonától, Szieniawszky vajda fe
leségétől. .. hogyan köszöntötte Wratis
law grótot. akít váratlanul a fejedelem
asszony fogadószobájában talált... mit
mondott Nagy Péter követének s hogy
állt a Napkirály személye előtt ... ?

Ezer kérdés, mely mind ott villódzik,
kezdetét veszi a júniusi napon, amikor
megered az eső s ..... estére azon vettük
észre magunkat, hogyeltévedtünk a hegy
szorosokban. Minthogy másnap reggel
nem érkezhettünk el, megszálltunk egy
Klinec nevű faluban, a Magyarországot és
Lengyelországot elválasztó Beszkid he
gyek lábánál ... Ez, ha jól emlékezem,
1703 június 16-án volt ... "

Igy kezdődött. Néhány meghatott mon
dattal, melyen talán még a kor barokk
aranyozása csillan meg: a kisnép fogadja,
az egyszerűek s szegények s ő - nyilván
- kiosztogatja közöttük Lengyelből át
hozott aranyát. Ennyi a regényesség ol
tárára. Mert a többi fejezet már kérlel
hetetlen, majdnem önsanyargató szintézis.
Attól a pillanattól. amelyben feléje fordul

egy elgyötört ország arca. Egy olyan or
szágé, melynek lakossága talán alig ha
ladja meg a szentistváni statisztikát, fele
se lehet Mátyás Hungáriájának. Emberei,
akik köntösét szájukhoz emelik, vagy duz
zogva figyelik főrangú szertartását, vagy
hivatkoznak való s vélt érdemeikre 
csak magyar értelemben, a XVIII. század
első éveinek értelmében barokk jelensé
gek. Az újdonsült hadvezér és kényszerű

stratéga Montecuccoli, Vauban, Marl
borough s legfőkép a Savoyai nyomdo
kain kíván elindulni, Zrínyit csak valami
vel késöbb fedezi fel. De az echo, melyet
tudományára kap - csak torz indulatszó:
az alkalmi inszurgensek, kiszolgált csá
szári lovaskapitányok, várvédő öregrned
vék s egykori szegénylegények nem is
tudnak elképzelni másféle vitézi virtust,
mint ami more patrio megfelelt egykoron
a hegyekben s a végvárakon.

Markó Árpád komoly, analitikus művé

ben Rákócziról, a hadvezérről - azt írja,
hogy feltűnő a nagyobbarányú stratégiai
elgondolások iránti fogékonysága. A rno
numentalitás vágyát hordozza magában s
így ha visszatekint a groboisi cellából,
egyetlen munkatársát sem érezheti olyan
nak, mint aki terveihez. elképzeléseihez
hozzánőtt. Talán csak Bercsényi az, aki
nek örvénylő ellentéteiből szinte a mo
dern lélekrajz kettősségével igyekszik ki
bontani a gyarlót s nemest... valóban,
talán Bercsényi volt az egyetlen, aki lég
várai, ..spanyol kastélyai" színpompás
hajlékában méltókép tudta fogadni feje
delmét. De a többi: századának s szűkebb

pátriájának volt valódi gyermeke. Mág
nás-nagyurak, önzésükkel s féltékenysé
gükkel, ám néha csalhatatlan ösztönük
kel a reálpolitika fordulatai iránt ... Vagy
kisnemes brigadérosok, akik a részleteket
jól, néha túlkönnyen valósítják meg, hogy
a ..nagy-egészet" egyszerre elfelejtsék, mi
helyt Nagyszombat, vagy Trencsén csata
mezőín kellene felmondaniuk textusukat.

Saját árnyékával takarja le őket az Író.
Egyetlen alkalmat sem mulaszt el, hogy
ne emlegesse saját gyarlóságát, készület
lenségét, elhatározásainak lágyságát. E
mü, mely valójában talán dialektikus irat
nak készült, hiszen írójának mindenesetre
az volt a szándéka, hogy felkeltse ügye
s sorsa iránt a nyugati közvélemény érdek
lődését - semmiesetre sem részvétét -,
Rákóczi akkor Írta, amikor ereje teljessé
gében, férfikor a delén állt, még minden
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történhetett vele s mindennek ellenkezöje,
az örökös-háborúk változó konstellációi
k özött, s mégis ez a Rákóczi az, aki ma
gára veszi a vezeklők köpenyét s a csaták
füst jén át, veszett remények fokán nem
mulasztja el megkonditani a maga "non
sum dignus"-át.

Egy nemzet életében minden pillanat -
"történeti". De úgy hisszük, hogy az el
múlt két évszázad alatt soha nem lett
volna élményszerűbb s izgalmasabb e fel
támadott Emlékirat. Aki előlép belőle a
maga kicsit öntúlzó donquichotizmusában
- csodálatos színeiben hordozza a magyar
filozófiát. Első fordítója - majdnem szá
zada - megrója, mert egyetlen szót sem
ejt arról, ami neki, rossz vezeklőnek, pél
dául a Dunántúlon sikerült: minden jó s
stratégiailag bevált kombináció tekinteté
ben -az olvasó úgyszólván csak a jegyze
tekre van utalva - míg minden tévely
gése, sikertelensége, balszámítása -- ma
gának és társainak - gondos epitáfiumot
kap. De ki lehetne ma számunkra rokon
szenvesebb, mint a hős, aki száműzött so
rában is szégyeli jószerencséjét, nem ej
tene el egy szót sem arról, amiből végül
mégiscsak évszázadokig táplálkozik a
Rákóczi-legendárium. Nem kérkedik, nem
hivatkozik arra, hogy közel egy évtizeden
keresztül saját erejéből s bizony, jórészt
saját anyagi áldozatkészségéből ő maga,
egyedül vitte a hadjárat gondját, százez
res sereget lelkesített egybe, megtanította
végvári népét a civilizált hadviselés akkor
kialakuló európai formáira, s közben Mer
curíus-t is ad ki, néha hetenként, mely ta
citusi mondatok mögé rejti a szegény ku
rucok hőstetteit. Minderről alig beszél.
Akkor sem, amikor talán kérkednie kel
lene elmúlt dicsőségével s alkalmi bal
sorsnak lehetne még tulajdonítani a bu
kást. Sorsában osztozó fejedelmek hány
szor, de hányszor próbálták meg a vissza
térés útját - sóvárogva, sokszor alantas
eszközökkel. " Rákóczi ül a groboisi cel
lában s ítél önmaga, kisvilága, konstel
lációi fölött.

A regényesség multszázadbeli formáit
már nem veszi be a mai olvasó. De a
"Száműzött" letépett babérjaira sem haj
landó ma már rátaposni. A Rákóczí-kul
tusz így kissé klasszicizáló szólamkinccsé
vált, mely mögött alíg csaptak fel kor-'
szerű, vagy historikus indulatok. S most,
az Emlékiratok nyomán újból elénklép a
maga kritikus valóságában az a Rákóczi,
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akit a mi nemzedékünk maradéktalanul
barátjául fogadhat. Kortársunk szinte,
nyelvünkön beszél, ugyanazokkal a két
ségekkel, egyazon gondolatokkal, úgy
hogy néha önkénytelenül is keresni kezd
jük az eredeti szöveget . .. Lehet-e, hogy
akkor s azokban az időkben igy írt s pon
tosan ezt írta egy magyar fejedelem, tra
gikus módon, franciául, holott ő is talán,
mint másfélszázad mulva Görgey, írhatta
volna hazája nyelvén ... Megáll elöttünk,
mint árnyékos, összetört manchai lovag:
sic fata volunt, mondja, mintha beletörőd

nék abba, ami elvégeztetett.
Lehet, hogy a fordító ereje s érdeme,

hogy ily töretlenül elhozta hozzánk az
Emlékiratok Rákócziját. Vas István ma
egyik legnagyobb költőnk. Asszociációi
nak mélysége s gazdagsága, műveltsége

és jóindulata képesíti olyan feladatokra
is, mint a groboisi remete szavának átül
tetése. Mert valóban, nem könnyű feladat:
egy szinte elődök nélkül járó művelt ma
gyar barokk fejedelemnek talán nem egé
szen tökéletes, XVIII. századelejei francia
szövegét mai magyarra tenni át, ugyan
akkor, amikor a könyv oly gyakran 
szövege szerint - száraz textus is lehetne,
ha a fordító nem tudná érzékeltetni a mon
datok alatt kavargó félelmes szenvedélyt.
Vas tudta, mire vállalkozik: a maró, taci
tusi mondatok, a tépő gúny, elhallgatott
érzelmesség, felszakadó sértödések. kiáb
rándulás, szerelem, csalódás - e szemér
mes ember egész tartózkodó dialektikája
(ez csendül ki Saint Simon rajzából is)
töretlenül, izgalmasan húzódik végig csata
leirások, diplomáciai tárgyalások, lako
nikus, de eseményszerű felsorolások hát
terében. A fordító érti az embert s övé a
szöveg. Mindezt talán már bevezetöjéből

megérezhetjük, mely egyike a legtömö
rebb s legjobban sikerült rövid Rákóczi
tanulmányoknak.

Barokkos szobor ágaskodik szűk párká
nyán. A grosboisi ember feláll. "Most
végre elmondom, hogyan volt ..." Talán
igy olvashatjuk a Fejedelem öngánccsal

telí emlékiratát. Passuth László

SOTÉTKAMRA. Siitér István. - (Egye
temi Nyomda.)

E kötetének novelláit, a stílusváltás éles
határoltságával, három csoportba osztja az
iró. Ez már maga mutatja, mennyire fon
tosnak tartja ezt a kérdést: Sötérnek min-



dig is az a kiművelt, szines és gazdag,
csillogó stílus volt elsősorban, erénye,
amellyel éles lélekelernzéseit, de főképen

a hangulatteremtést tartja birtokában.
A kötet első harmadának, a Patkány

verem ciklusnak novelláiban azonban a
hangulati és a tárgyi elemek között oly
laza a kapcsolat, hogy ez kikezdi ezeknek
él novelláknak a stiláris egységét is. Ide
tartozó ostromnovellái közül még a rövi
debbekben a mozgalmasság enyhit i a té
mát kiszáritó, fárasztó lélekelemzéseket. A
hosszabbak közül helyes összhanggal üte
mezett a Budai átkelés, amely a kor lég
körét igyekszik megéreztetni. Az embe
rek, ahogy kibujnak itt ostromutáni há
zaikból, jó realitással kezdenek egyé
nekké, jellemekké formálódni, idealistákká
és karrieristákká válni. De az iró ábrá
zolásmódjának megvan az a veszélye,
hogy alakjai elstilizáltakká erőtlenednek.

az önmagáig meg nem ért jócselekedet
értelmetlenné s a befejezés pesszimizmu
sával szárazzá, szikkadttá és élettelenné
válik magában a hősben is; nem válik ele
venné bennünk sem. A Fehér bot alak
jait helyénvaló lélekelemzéssel láttatja.
Mindegyik alakja sérült lélek itt és ezt
mindegyik tudja is magáról. Jó jellemzés
d főorvosé, ezé a talaját vesztett intel
lektuellé, aki szélmalomharcában is tudja,
hogy nem tartozhatik az építők közé. Mö
götte minden összeomlott; előtte olyan cél
van, amiről tudja, hogy az ő számára káp
rázat, de mégis fut utána, hogy nihiljét
önmaga előtt leplezze. Ezt a nihilfélelmét,
ennek elemeit, a nienekülést a semmitől:

a főorvosnak a vakságtól való félelmében
konkretizálja az iró. De éppen erről a
vaksági félelemről nincs semmi reális be
nyomásunk, érzékelésünk, képünk. A va
lóság és az önkábítás összeütközése '
ami egyébként lényeges eleme Sőtér

mindegyik novellájának -, itt jól és éle
sen jelentkezik; a főalak sorstragédiájá
val a novella megoldott; tárgyának teher
bírásán azonban mindenképen túlfeszít a
befejezésben jelentkező .Iúdás-szimbólum.
Az Argonauták három katonatiszt átállásí
kísérlete, ami önhibájukból kudarcba ful
lad. Az egyedül következetes szándékút
közülök kiirtja az egyik, és a megmarad
tak már az árulók és gyilkosok közé kell
tartozzanak. A novella tájleírása állókép
szerű, túlságosan tudati ahhoz, hogy lég
kört teremtsen; nem beszélve arról, hogy

a tűzvonalnak valósággal csendéletszerű

leirását kapjuk. Ezek a katonák vérsze
gény, száraz, kiagyalt világban élnek és
amikor sorsdöntő útjukon irodalomról .
vagy akármi másról - beszélnek, érez
hetöen nem a maguk emlékeiből táplál
koznak. Sorsprobléma lenne ez a novella
is, de így tulajdonképen ál-sorsprobléma.
Minden feszültségét kiszívj a az irodalmi
ság. Tisztára gondolati írás, nincs élmény
íze, a részletek hátráltatják a cselek
ményt s a novella csattanója nem élet
szerűségre, tisztán irodalmiságra van ki
élezve. inkább álomjelenet, mint valóság.
Igy -il novella kibontatlan, nem jellemek
kifejtése, aminek pedig az író nyilvánvaló
szándéka jelzi. A kötet eimét adó novella,
a Sötétkamra első részében az aprólékos
belső elemzés még egyensúlyban van a
tárgyi elemmel, 'feszültsége is jól indul. De
túlméretezetté válik, amikor már a kam
rában levő leány is elemzi önmagát s a
novellának. végső kibontakozása helyett,
törését érezzük. Mesterkedő témajátékra
van gyanúnk, s a befejezés nem ad vilá
gos képet arról, hogya leány lelki vívó
dása miért: a fordulatok körtánca, a le
hetőségek kiaknázása, vagy a jellem meg
világítása kedvéért történik-e.

Sőtért részletkidolgozásaínál általában "
szépségretörekvés aggálya vezeti. A no
vellák e csoportjának kifejezett és sajná
latos zökkenője, hogy az önmagukban
helytálló és' különben szép hangulatfesté
sek, érzelmi, lelki boncolgatások nem az
alakokra vonatkoznak. A baj ott van,
hogy ezek az alakok mintha nem is élné
nek.. De korántsem papírosalakok:
szellemlények. Elgondolt képletek. intel
lektuális benyomást adnak átéltető emberi
alakok helyett.

A rájukkényszerített és önmagukban
helytálló, szépen megírt elemzéseknek.
hangulati képeknek a ruhájában mozog
nak, felvillantják a jó író ábrázolókészsé
gének jelenvoltát. de pontosan az a köz
vetlenség hiányzik belőlük, amivel isme
rősen közelivé. emberré válnának. Nem
a való világ az, amibe bele tudnának il
leszkedni. Nem tudják, hová tartozzanak:
bele az íróba, mint zárt világának szellemi
teremtményei, vagy pedig tőle független
Iétezésű, tárgyilagosan ábrázolt alakok-e.
Kötéltáncot lejtenek e kettő között és sze
renesés megoldás. ha nem úgy buknak le,
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hogy a novellát is magukkal rántják. Lé
nyeges sajátosságuk, hogy bizonyos idő

mulva elbúcsúznak az író érezhető szándé
kától és megtörténik, hogy kilebegnek a
tárgyilagos novellából egy szubjektív te
rületre.

Jól megfogott, élő és hiteles figurái közé
tartozik A tenyérjós orvosa, de a novella
a poentírozással kigondolttá válik s a nő

háttér nélküli, elmosódó alakja miatt a
tragédiából semmit sem érzünk. Elevenen
élnek az Oregség alakjai. A hangulat- és
jellemfestés itt arányos, az elemzés nem
túltengő tehertétel, nem száritja ki a két
fél eleven kapcsolatát, s a mozzanat, ami
vel az író a csodálatosságra exponál, nem
hat spekulatívnak. Biztosan vezeti az ol
vasót ott is, ahol a történetet a realizmu
son felülibe átemelí, s itt a valószínűtlen

is csak a novella hitelét növeli. Azzal,
hogy alakja a tárgyiasított merevség vilá
gából kisiklott: azzal emelkedett át az író
világába, ettől kap igazi életet.

Sajátos jelenség Sőtérnél, hogya való
színűtlen síkján lejátszódó novellái hatnak
kevésbbé kigondoltaknak és legerősebben

életszerűeknek. A kötet Kísértetek és tün
dérek ciklusában minden, ami a másik két
ciklusban szétzilált s csak felvillanásokban
jelentkezik az író értéketből. itt egységes,
arányos, kiegyensúlyozott. Ami másutt
szabálytalan, itt szabályos. Ami fogyaté
kos, itt érték. Ami üreges, szakadékos, itt
harrnónikus, szervezett. E lirából és ösz
tönös igazságokból, szabad képzetekből,

csupa-Iebegésből összeszőttnovennál közül
legkifejezöbb lirájú a Delphine, a bútorok
és a bíívész, legjellemzőbb az Olymposzi
színház, legerőteljesebb A macska. Egy be
teges, sérült lelkű művész finom analizise
ez, megtisztulásának története; voltakép
pen erők és indulatok ennek a novelIá
nak a hősei, s a novella az erőviszonyok

rendeződésében hibátlanul megoldott. Eb
ben a csoportban van a kötet legszebb és
legjobb novellája, a Kaland a kastélyban.
A hangulati elemek itt pontosan a helyü
kön vannak, szerkesztése zárt egység, tö
kéletes hangulatteremtésével meghitt va
rázslat. Ez a hangulatteremtés az, amiben
Sőtér otthon van, eszközei erre vannak
kiművelve. Intellektuális élményei, erre
való érzékenysége és szépértrajongása
erősebb benne minden más élménynél.
"Könyvekben és folyóiratokban látott ké
pek nyomán épülnek majd házaink" -
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írja egyhelyütt ifjúkorának papírból épí
tett városról. Képzeletvilágának élmé
nyeihez való hűsége adja meg e lebegő

műveinek realitását s ennek hiánya teszi
erőszakolttá másutt ábrázolásmódját. E kor
és e nemzedék fiatalságára éppen ez a köd
járás, ez a lebegés jellemző s ennek az
érzékeny és létetkutató jelenségnek alig
van reálisabb megfogottsága Sőtér kifeje
zésmódjánál.

Kérdés, hogy ehhez az irányhoz jelent-e
visszatérést a kötet harmadik ciklusába
iktatott két legújabb novellája, a Szőlő

míívesek és a Bakator, - vagy pedig kí
sérletek-e ezek egyarányosabb, több ágat
összefogó irány felé. Ami ebben a két no
veli ában van, se álom, se valóság, se va
rázslat, se misztika, se kabala, se felsőbb,

se alsóbb valóság; mindezek vitázó
keveréke. Ami addigi műveibe beleját
szott: szabad képzetek, költői ízlés, emlé
kek, álmok, formaszépség s velük astilus
kiművelése és finomsága, mindez együtt
alkotva élményét s a művet, - most ezek
ben megzavarosodott, keserű lett. eleven
képérzékelés, ennek felindítása és meg
ragadása a nélkül, hogy a képek látomás
szerűségét magasabbrendűvé, törvényessé
rendezte volna a müvészí értelem. Ezek
nek a műveknek a hangja azt követelné a
bírálattól, hogy a lélekanalizisbe hangol
jon át, veszélyeztetve, hogy önkényessé
válik, hogy belemagyaráz; s végeredmény
ben is csak azt jelenthetné, hogy ezek a
művek csak az íróban felelnek magukért.

Ez a magas igényekkel jelentkező no
velláskötet elsősorban írója aggályosan
lelkiismeretes, de bátor kísérletezésének is
bizonyítéka. Elszánt küzdelmet folytat az
Irásért. az írásnak azért az egységessé
géért, amelyben erényei és szándékai egy
mást kiegészítve kapják meg teljességüket
a nélkül, hogy ábrázoló lehetőségeinek

gazdagságából, kifejezőkészségéből bármit
is fel kelljen adnia.

Soós László

A VARÁZSLO ELTORI PÁLCAJÁT.
Szerb Antal. - (Révai.)

Az irodalomtörténetíró és essayista
Szerb Antal műveiben mindig találkoz
tunk a nagy korok, művek, alkotok tudo
mányos jellemzése és értékkutatása mel
lett azokkal a sajátos fintorokkal, komoly
talannak ható félmondatokkal, melyekre
a filológus kedvetlenüI húzta el száját, az



olvasóközönség azonban alighanem éppen
ezekért a szellemes oldalvágásokért fo
gadta szivébe műveit, Az irodalom értője

előtt nem volt vitás, hogy anagy elméleti
művek iránt megdöbbentően közönyös
magyar közönség csakis ilyen "cukrozott"
formában hajlandó kezébe venni akár a
magyar, akár a világírodalomtörténet
vaskos köteteit. A gyakorlat Szerb Antalt
igazolta: ha az utolsó években akadt vá
ratlan könyvsiker, az ő irodalomtörténetei
voltak azok. Keveseknek adatott meg
olyan otthonosan, természetes könnyed
séggel és magától értetődő egyszerűség

gel járni-kelni az irodalom világában,
mint Szerb Antalnak. Ö értette a módját,
hogy ne érezzük szentségtörésnek azt a
könnyedséget, mellyel mély emberi és
művészí problémákról beszél. A való élet
nél elevenebben hatott szellemére az a
másik, mely kötetekbe és fólíánsokba me
revedve a könyvtárak polcain őriz meg
elszállt korokat. És mégsem vált filoló
gussá! Egyéniségének legpregnánsabb jel
lemvonása épp e kettősségnék tökéletes
egybeforrasztása: a holt dolgokba dermedt
lélek elevenné bűvölese. Játékos bölcs ő,

a magyar szellem kedves, mozgékony és
könnyűszavú tanítómestere, aki hatalmas
tárgyi tudását varázslatos egyszerűséggel

adja át, anélkül, hogy nagyképűvé vál
nék, vagy anyagának roppant terhe ránk
nehezednék.

E roppant anyag apró morzsáit, műhely

forgácsait gyüjti egybe új, posthumus
kötete, A varázsló eltöri pálcáját. Apró
cikkecskék gyüjteménye ez a könyv, oda
vetett széljegyzeteket fog egybe Shakes
peareről, Hölderlinről, a finn-ugor nyelv
rokonság föltárásáróI, a Napkirályról,
vagy az annyira szeretett angol világról.
Csirájukban ellenőrizhetjűk az író játékos
ötletelt. melyekből összefoglaló elméleti
műveiben a kiérlelt gondolat tágas rend
szerré terebélyesedik. Az olvasó szeszé
lyes útján kiséri el ebben a könyvében
Szerb Antalt, amint a nyugati kultúrvilág,
vagy a magyar glóbusz egy-egy szikráját
lobbantja föl, s az éles fénynél, ha csak
pillanatra is, felejthetetlen képet ragyog
tat meg. Megannyi kaland a szellemtörté
net dzsungelében, csupa karakterisztikus,
emlékezetűnkbe vésődő rajz: az író váz
latkönyve, előkészületek szín- és vonal
próbák a nagy tablókhoz. Különös érde
kessége van ezeknek a cíkkeknek az 01-

vasó számára, mert fordított úton ellen
őrizheti belőlük az író munkamódszerét,
hiszen csaknem mindene gyes ítt fölbuk
kanó gondolatszilánk végigvezetett, táv
lataiban is megvalósított egészként isme
rős már akár az irodalomtörténetből, akár
a Gondolatok a könyvtárban nemesveretű

essayiből. Innen a néha előforduló önis
métlés is: az irót némely probléma erő

sebben foglalkoztatta, s több irányból is
nekiindult. Rostaalja alig-alig van a
kötetben, s ha mégis akad, ne fe
ledjük el, hogy ezek a cikkek legnagyobb
részt hevenyészve készültek egy hetilap
számára. Mindenesetre megállapíthatjuk
belőle, hogy Szerb Antal hatalmas hori
zonú érdeklődése felölelte a világíroda
Iomnak szinte minden ma is elevenen
ható kérdését. A számára is legkedveseb
bek: Goethe, Petőfi, Arany újra meg újra
előkerülnek, a százarcú egyéniség törvé
nyeinek megfelelően, amint erre is, arra
is példát mutatnak. E tárcák műfaja: cse
vegések az irodalomról. Csakhogy Szerb
Antal számára az irodalom, az igazi hu
manista eszméi szerint, az egész világot
jelenti, minden emberi megnyilvánulásá
val. 1937-től 1944-ig, a tragikus eszten
dőig, iródtak ezek a cikkek, a szellemi
szabadság fokozatos beszorulásának, majd
végső letiprásának korában. Mí lehetett
a humanista válasza ennek az embertelen
kornak? Az, hogy céltudatosan és folya
matosan másról beszél. Nyakunkon a né
met csizma, s ő a versaillesi parkba ál
modja magát, XIV. Lajos korába, vagy
Dugonics bájosan esetlen regényeinek vi
lágát idézi föl. Az igazi szabad szellem
szárnyaló kötetlenségével álmodja vissza
magát abba a multba, mely évezredeken
át fölépítette kulturánkat. S valóban az
apollói szellem derűs fénye sugárzik
Szerb Antal minden kis műhelyforgácsán,

a nyugati kultúra fölénye, mely a zsar
noksággal szemben a szellem gazdagságá
ban ragyogtatja meg az igazi szabadság
eszméjét. Ez Szerb Antal politikai' állás
foglalása a fasizmus esztendeiben.

Kardos László pompás bevezető tanul
mánya ugyanazt a stíluskultúrát fejleszti
tovább, melynek mestere éppen Szerb
Antal volt. A rokonszellem éleslátásával
világit bele Szerb Antal szellemi birodal
mának apró rejtekeibe, s elöljárójában
valóban vezetőjévé és kalauzává szegő

dik az olvasónak.
Vidor Miklós
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ÉS MEGINDULNAK A HEGYEK... Bá
rány Tamás regénye. - (Magyar Téka.)

Nagy fordulatok irányt és új tartalmat
kereső irodalmát rendszerint egy-egy szál
tartja együtt. Testesedő és terebél yesedő
válság-irodalmunkban egy ilyen szál a ki
sértő közelmult. - a háború. Sajnos, ez
a témakőr, ez a kimeríthetetlen anyag ki
meríthetőnek bizonyult. Amit nyujthatott
eddig, megkaptuk, s hogy többet mond
hasson egyének és közösségek tragédia
részleteinél. hogy összefoglalás és leszá
molás is lehessen, - más szóval: a há
ború irodalmi bonctani képe még időre

vár.
Az új háború eddigi magyar termésében

Bárány Tamás könyve: meglepetés. Egy
szabadult francia hadifogoly történetét
mondja el benne a fiatal iró. A háború
még nem ért véget, de a hadifogoly el
indul hazafelé, vállalja az út nyomorát és
szenvedését, mert hajszolja a szerelem.
Napokig nem lát embert és állatot, nem
alszik fedél alatt és fásult fáradtsága már
majdnem a végkimerülés határán van.
"Minden mindegy" - ez a lelkiállapota,
s körülötte - aláfestésként és háttérként
- a nyálkás, nyomasztó idő, az ember
telenségig üres és dermedt táj. Merev, kő

szerű minden, a miliő rajza nem elevene
dik meg. Az élettelenségben nincs élet, a
táj kihaltságából hiányzik az egykori élet
színe, Ebben az elmosódott világban lélek
és környezet összemosódnak, s a kapott
kép majdnem groteszk már. Groteszk,
mert miljő és miljő érzékeltetése között
fáziskülönbség van, s a valóban nehéz
feladatot az író nem képes némi erőlte

tettség nélkül megoldani. A kifejezések,
motiválások gyakran túlzottak, groteszkül
azok, - a nekifeszülés nagyobb, mint az
eredmény.

A kezdet tétovázása, a szándék és a
megvalósítás közti különbség, később el
tünik, az író egyre biztosabban kezeli
anyagát. Az elmosott háttérből. a jelen'
nyirkos és kietlen valóságából kitűnő jel
lemző erővel merülnek fel az elhagyott
fogság emlékképei. melyekben négy év
testi és lelki vergődése villan felénk.
Majd ahogy a mult élményeit a jelen új
élményei váltogatják, egy-egy megragadó
jelenettel a könyv egyre szuggesztivebb,
erőteljesebb lesz. Igy közeledik a hős az
emberi világ felé, s közeledőben egyre
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tömörebben súlyosodik rá a háború nagy
élménye, nem maga a háború borzalma
vagy a fogság testi-lelki szenvedése, ha
nem mindennek a következménye: a lé
lek elváltozása, az emberi elszigetelődés

és szétszóródás, a kiéleződött ellentétek.
A fogoly rádöbben a közte és az otthon
maradtak közt tátongó szakadékra, a szen
vedések különbözőségére, a szenvedés kű

lönös kaszt rendszerére. Rádöbben arra,
hogy nincs joga mártirnak neveznie ma
gát, azok talán nagyobb mártírok, akik
otthon küzdöttek egymás és önmaguk
ellen.

Három ember mondja el háborús tragé
diáját, - sajnos úgy, hogy szerepelteté
sük szerkezetileg nincs eléggé szétvá
Iasztva, túlságosan sok borzalom válta
kozik, a sorscsapások sorozata ahelyett
hogyerősítené, gyengíti és közömbösiti
egymást. Ettől a három embertől - egy
dggastyántól egy céda nőtől és egy
csonka kocsistól - ismeri meg hősünk a
szenvedés anatómiáját és az ő elbeszélé
sükben látja meg, hogy négyesztendős

gyötrődése eltörpül ezeknek az emberek
nek vajúdása mellett. - Egymásután bontja
fel Bárány Tamás a regény meséjének
alap-témáit. Sorra elénk kerül az a három
nő, akihez kapcsolata volt. Nagyon finom
e három női arc ábrázolásában az író
módszere. Anette arcvonásait a hazatért
fogoly már nem képes maga elé idézni,
ezzel jelképeződik az, hogya leány ha
lott. S különösen árnyalatos munka, ahogy
megmutatja az Anette földöntúli vonzásá
ból kikerülő és abban mégis örökre meg
maradó fogoly lélekrajzát, menekülését
két másik nő felé, akik közül az egyikben
Anette láthatóvá, ez Marie, a másikban
pedig tapinthatóvá válik, ez a kocsma
roslány. A kör - az érzelmi kör -- így
válik teljessé.

A könyv egyik legszebb értéke valami
szinte misztikusan egybefonódó tartalmi
szerkezeti metamorfózis, ahogya mese az
ür semmijéből fokozatosan alakul át
konkrétummá. Segiti ezt a hangulati fi
nomságot Bárány Tamás szép és érdekes,
legtöbbször tömör s mégis színesen
árnyalt költői stílusa. Az És megindulnak
a hegyek . . . ígéretes kezdete egy irói pá
lyának, figyelmet kelt és rokonszenvet
ébreszt az iró további munkássága iránt.

Görgey Artúr


