
KÖNYVEK
VASSZüBüR. Darázs Endre versei.

(Egyetemi Nyomda.)

Az elmúlt esztendőből aligha emlék
szünk még egy ilyen friss, varázsos hangú
kőtetre. Szinte minden képe, mindenegyes
lélegzetvétele külön meglepetés: csupa
talpraesett képtelenség, balesetből kikere
kedö mutatvány, csupa hazugságnak in
duló elemi igazmondás. De hogyan? Ennyi
valódi ellentétet végül is mi olvaszthat
egyetlen vers egyetlen sorában is hiteles
remekké?

Az irásmüvek legtöbbje stilusával és
szerkezetével, erejével és elegánciájával,
nyelvezetével és képeivel győz meg, Da
rázs költészetének természete van. Ezek
nek a verseknek nincs lejtésük és nincs
sodrásuk, nem kifejeznek és nem közveti
tenek, egyszerűen: viselkednek. Verseiben
egy rendkívülien erős, szinte állatian ta
lálékony természet játékainak, elámulá
sainak és pillanatnyi elszánásainak va
gyunk elbűvölt szemlélői.

A vízualitását, a képeit szokásos emle
getní, pedig valójában a reflexeiben él.
Sőt: a reflexeivel szerkeszt is, mielőtt még
a világ az idegeiben rnélyebben beérhetne,
érzelemmé, vagy valami állandóbb elvvé
szerveződhetne. A szemébe ötlő képektől,

érzéki fölhívás októl szinte pillanatonként
hökken meg, de ugyanakkor ösztönző Lö
kést is kap.. a meglepő élmény tovább is
repíti, valami hallatlan, szökellő aktivitást
kölcsönözve minden benyomás számára
kiszolgáltatott érzékenységének. És ez a
szép, ahogy mindcnkor kivágja magát és
egyre veszélyesebben belebonyolódik
"mondanivalójába", mint a túlfeszített
szervezet tulajdon természete megzavaró
és egyedül vezérlő útvesztőibe.

De innét költészetének hiányossága,
valamiféle embertelensége is. Mint termé
szet, varázsos, azonban túlontúl csak ter
mészet. Friss és érzékletes, de nincsenek
mély ebb élményei, mintha az elébe ke
rülő látvány, a tájékozódás minden igénye
nélkül, túlontúl kielégítené, s a világ fönn
akadna a rendkívüli idegzet szúnyogháló
ján, mielőtt bármi is a szivbe-agyba érne.
A "dolgokra" tapad, de ez a tapadás, ez
a páratlanul vitális mímikri, épp ez aka
dályozza meg a világgal és sajátmagával

való mélyebb azonosulását, ami egy szel
lemibben emberi szótárban hol bukást,
hol erkölcsöt, hol katarzist, hol pedig sor
sot jelenthetne.

Persze ez a perifériára kitolt élet, mely
a felszínen kénytelen megvalósítani mind-

. azt, .amí a mélységet illetné, érzékletesség
ben a valószinűtlenségig duzzad, s mivel
bensőségesebb igények nem zavarják,
ijesztő biztonsággal. végzi mítoszbaillő

vakkapcsolásait. Elvontabb igények nem
zavarják, de az "emberinek", vagy inkább
"szelleminek" ez az aránytalan adagolása
ugyanakkor állandó fölborulással is fe
nyegeti ezt a műk ödést, szélsőséges fe
szültséget teremtve a csak érzékletesben,
hogy a szinte merő életösztönből lereagált
világ egyszeriben izgatott, maga. alá ke
rített teremtéssé, önzetlen költészetté vál
jék. S valójában, legszebb versei szemünk
láttára kerekednek ki az egyoldalú érzé
kelésből fölényes-mitikus alkotássá, mint
a Hideg idő, Szilaj csorda, Csipkerózsa,
Cirkuszosok és a Vértes. Hibái viszont az

.úgynevezett elvi, tematikus verseiben a
legszembetűnőbbek, s a Berzsenyi-féle,
multat idéző nosztalgiákban, ahol is ős

lénytermészetét jónéhány lépéssel össze
téveszti az elődkereső poétikus ellágyu
lássaI.

Hogy hová vezet költői fejlődése? Ez
a kitűnő, maga nemében páratlan líra?
A kritikusi kíváncsiságot mindenekelőtt

paradicsomi világának magára ébredése:
a pazar vegetálásból maga és valameny
nyiünk sorsára rádöbbenő metamorfózisa
izgatná. De ki jósolná meg előre a sze
lek járását?

Pilinszky János

LE SABBAT. (Souvenirs d'une Jeunesse
orageuse.) Maurice Sachs. Editions
Corréa, 1946. Paris.

A francia hadsereg diadalmasan tért
vissza a világháborúból. A kor, mely ez
zel Franciaországban elkezdődött, tíz évíg
tartó győzelmi ünnep volt. A gazdag és
megelégedett polgárok gondolkodás nél
kül költekeztek, az üzletek tömve a leg
különbözőbb árukkal, a színházakba tíz
nappal előbb kellett jegyet venni, az éj
szakai mulatókban nem lehetett üres asz-
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talt találni, a festők alig tudtak eleget
tenni a megrendeléseknek, a kiadók pe
dig gondolkodás nélkül, mindent kiadtak.
A franciák minden érdeklődése a művé

szet, a szerelem, az élvezetek és a ké
nyelem felé fordult.

Ez időknek tipikus gyermeke Maurice
Sachs. Első könyve, mely évekkel ezelőtt

jelent meg Amerikában: "The Decade of
lllusioti, Paris 1918-28." Ez a cím jelőli

tehát azt akorszakot, mellyel az irá neve
egyszersmindenkorra össze van kötve. Az
illúzióknak ez az évtizede a legteljesebb
mértékben érdekelte és izgatta, és nagy
részt ennek az érdeklődésnek köszönhet
jük, hogy művei valóban létrejöttek.
Később Franciaországban is feldolgozta

ugyanezt a témát "An temps du Boeuf sur
le Tolt" címmel. A Boeuf sur le Toit volt
az akkori fiatal író- és művésznemzedék

kedvenc találkozóhelye. Ez a naplósze
rűen megírt könyv rövid, odavetett leírá
sokban örökíti meg a korszak állandó pa
roxizmusát. Csak a külső életmegnyilvá
nulások rőgzítésére törekszik, következő

munkája, az "Alias" azonban már intro
spektív és sokkal inkább önéletrajznak.
mint regénynek tekinthetjük.

Az előbb emlitett művek azonban mind
háttérbe szorulnak "Le Sabbat" mögött,
melyet' hagyatékából adtak ki 1946-ban.
Itt Maurice Sachs előbbi munkálkodásá
nak különböző szempontjait közös per
spektívába foglalta össze. Igy a Sabbat
mind a kultúrtörténész, mind a pszicholó
gus szemében érdekes keresztmetszete
marad a háború utáni forrongó életnek.
Maurice Sachs- harmincéves korában írta
ezt a könyvet, egy viharos, különös, sok
érdekességgel teli ifjúság emlékeit. Har
minc év alatt - mondja - az ember
annyi mindent megtudott és tapasztalt,
hogy az élet újabbat már nem igen ad
hat, ami, azután következik, csak kegyes
és jóságos ráadás. Sachs a századforduló
után született egy polgári, de a legzava
rosabb helyzetekbe jutott, minden gátlás
nélküli zsidó családból. A válás és csőd

kettős átkával sujtott család megátkozott
ágának legátkozottabb sarja volt - sa
ját bevallása szerint. Igy származésa is
viharos életre predesztinálta. Egy angol
nevelőotthonban fedezte fel már gyer
mekkorában azokat az elferdült sexualis
hajlandóságokat, melyeknek leirásával a
regény minduntalan nagy előszeretettel

foglalkozik.. Mivel korán kenyérkeresetre
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szorult, mint hoteltitkár bepillanthatott
abba a mondain világba, melynek később

saját maga is tagjává vált. Legnagyobb
hatással .mint az akkori ifjúságra általá
ban, Cocteau volt rá. Ez, a dicsfényéből

ma már kissé veszített író, szinte mágikus
erővel gyüjtötte maga köré a kor ámuló
fiatal nemzedékét. Az ő révén ismerte meg
Maurice Sachs Jacques Maritaint és kör
nyezetét. E két íróval, majd később

André Gide-del való barátságának, illetve
ismeretségének leirása a könyv legértéke
sebb és legérdekesebb részét alkotja. A
katolicizmus oly nagy hatással volt rá,
hogy nemcsak katolikussá lett, hanem egy

. papnevelő intézetbe is belépett, hogy mi
nél aszkétikusabb és tisztább életet élhes
sen. Egy vakáció alkalmából azonban a
szabad élet után való sóvárgása áttörte az
erőszakkal magára kényszerített lelki nyu
galmat. A 'katonaság, majd a párizsi élet
lüktetése ismét visszaterelték a viharos
ősszevisszaságba. A gazdasági válsdg ele
jén Amerika legkülönbözőbb részeit ba
rangoIta be előadásokat tartva. Egy lát
szatházasság kedvéért protestánssá lett, de
ekkor a hit és a vallás, már nem sokat
jelentett számára, nem törődött vele. Leg
nagyobb szegénységben tért vissza Pá
rizsba.

Különös végrendelet ez a könyv, egy
valóban nagyon nyomorult hősről mesél.
0, bár más embert írhattam volna meg
- kiált fel Maurice Sachs -, aki kőve

tendő példa lett volna inkább, mint ily
visszataszító egyén. Ezek az emlékek és
vallomások, melyek mindent- ki mernek
mondani, alapjában mégis kevéssé bot
ránkoztatják meg az olvasót. Mivel az irót
semmiféle morális gátlás sem tartja vissza,
semmiféle csábításnak nem áll ellen,
szinte médiumm á vált, akiben a kor tel
jesen kifejezhette magát. Igy a Sabbat ér
tékes dokumentuma a háború utáni francia
életnek. Az ilyen kőnyv csodálatos mó
don feloldozza iróját sok bűn és vétek
alól, melyet egy egész életen át elköve
tett. Olyan, mint egy őszinte gyónás. Mert
ez a Sabbat a mult - mondja Maurice
Sachs - és az út végén csendes erdei
tisztást vél felfedezni a reggeli napfény
ben, míután az éj démonai mind elmene
kültek. Ez már a jövő, a kor nélküli jövő,

ahol mindig lehet építeni egy más, nem
ily sötét viszontagságokkal teli, szebb
életet.

Herczegh Klára
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Mi az Ul EMBER lókönyv Szolgálata?

Azórt. szorvoztük az Új Ember Jókönyv Szolgálatát, hogy segítsünk
<1 katolikus könyvkedvelő közönségnek a könyvek kiválasztásában és a C~()

portos vétel előnyeinek kihasználásával jelentős kedvezményt .bíztosítsunk.
Irodalmilag képzett és katolikus szempontból teljesen megbízható lektorok
által kiválasztott művek kerülhetnek ajánlott rnűveink közé. Csak így érhet
jük el azt a célt, hogy megkíméljük a könyvvásárlót a csalódástól, hiszen
helyett», nevében keresünk, válogatunk és bírálunk az -egész világ könyv
piu.án. Ketéves müködésünk után máris komoly tényezőként jelentkezünk
II köuyvpiaeon.

A .1 ókönyv Szolgálat módszere valójában elöfizetés és részletrendszer .
;\ ki résztvcvőkónt bclép, évi 120 forint fizetésére vállal kötelezettséget,
ennek ellenében legalább 144.- forint bolti árú könyvet adunk. A részvételi
díj tetszés szerint havi 10.- forintos, negyedévi 30.~ forintos, félévi
60.- forintos, vagy évi 120.- forintos részletben teljesíthető. 10.- forint
ellenében 110 illetménypontot, évi 120.- forint után 1320 illetmény
pontot írunk résztvevőink javára, ami lényegében azt jelenti, ho.gy tizenhét
százalékkalolcsóbban jutnali a kért könyvhöz.

A besorozott könyveink közül szabad választással lehet felhasználni
az évi illetménypontok háromnegyed részét. Szépirodalmi műveken kívül
ismeretterjesztő müvek is szerepelnek választható könyveink között. Utób
biak a modern tudomány minden ágát (atómkutatás, lélektan, etnológia)
felölelik. l .

Vannak illetményköteteink, ide olyan mű~eket sorozunk, melyek fel
tétlenül értékesek és, érdekesek, valamint nélkülözhetetlenek velünk egy
világnézetű résztvevőink számára. Illetményköteteink pontértéke azonban
nom haladja meg az évi 350 illetménypontot, azaz teljes pontértékének
legfeljebb az egynegyedét. A legutóbbi Il letménykötetünk FapiíiT új műve

volt, 200 illetményponttal.
A kért könyvek szétküldését postai úton központilag intézzük, portó

és esomagolási költséget nem számítunk fel. Ezenkívül résztvevőink díj
mentesen kapják negyedévenként megjelenő irodalmi tájékoztatónkat is.

Az Új Ember J ókönyv Szolgálata azon igyekszik, hogy szoros, kap
csolatot teremtsen az egyetlen katolíkus folyóirattal, a Vigíliával. Éppen
ezért besorozott és szabadon választható könyvek közé iktatta a Vigilia
egyesztendős előfizetését. Bizonyosak vagyunk benne, hogy az Új Ember
Jókönyv Szolgálatában résztvevők köztil nagyon sokan fognak élni azzal
a lehetőséggel, hogy a könyvek között a Vigilia tartalmas példányait is
mogszerozzék. De hasonló kedvezményt ezeretnénk nyujtahi a Vigilia elií
fizetőinek is akkor, ha, résztvevőnekjelentkeznekaz Új Ernber Jókönyv
Szolgálatában. Ez a kedvezmény abból áll, hogya· Vigilia elöfizetőinek

a folyóirat járatása, ha a Jókönyv Szolgálatának is tagja, 1 évre nem 50,
hanem 40 forintba kerül és az évi 1320 illetménypontból a Vigilia jára
tása 440 il letmónypontct vesz igénybe. A fennmaradó illetménypontok felett
oly értelemben rendelkeznek, ahogy azt elöljáróban írtuk,

Választható könyvek jegyzékét készséggel megküldi az

új Ember Jókönyv Szolgálata
Budapest, IV., Ferenciek-tere 7. I. lépcső, I. em.
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Isten-szeretet van irásba foglalva az Újszövetség könyveiben
és az egyetlen prófétai c könyvben : a J e I e n é s e k k ö n y
v é b e n. Innen árad szét a szeretet az emberek szívébe, ha
azt kézbe veszik és olvassák. Ez a tartalma Kosztolányi István:

Igy szeretett az lsten
című könyvének, melynek II. kötete most jelent meg, sok
íllusztrácíöval. Ára Ft 40.-

Új ifjúsági mfi: Csaby Márton :

••• é~ újr. 'elgördül a függiJny•••
Ára Ft 9.-


