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Sík Sándor

A REALIZMUS PROBLÉMÁJA
A magyar irodai mi életnek az utolsó négy évben aligha van [elentösebb, érdekesebb és. tanulságosabb jelensége. mint Lukács György
irodalombölcseleti és kritikai munkássága. A szerző az irodalom figyelemmel kisérőinek régi és tisztelt ismerőse. A régi Nyugat idején írt
fiatalkori írásaíból, de elsősorban két nevezefes elméleti művéből, a
Kisfaludy Társaság megkoszorúzta Modern dráma fejlődésének történetéből (1911) és a Die Theorie des Romans-ból (1920) sokat tanultunk,
olyanok is. akik szempontjaival sohasem tudtunk mindenestül egyetérteni; akik a nagy műfajok problémáival foglalkoznak. ma sem mellözhetik ezt a két könyvet, még akkor sem, ha a szerzővel tartanak, aki
mai meggyőződése alapján tiszteletreméltó elvi könyörtelenséggel ítéli el
bennük mult jának tévedéseit. Lukács ma a dialektikus materializmus
állaspontjáról nézi régi problémáit és az irodalmi élet új fejlödését, és
mint a marxista művelödésbölcseletnek és esztetikának egyik legnagyobb
hatású képviselője. európai tekintélyre tett szert. Elméleti munkássága
mellett az irodalmi élet gyakorlatára is elhatározó befolyása van. cikkeivel, kritíkáíval, előadásaival aktivan nyúl bele a magyar irodalom élő
problérnáíba és annak gyakorlati irányításában ma míndenkíénél súlyosabb szava van.
Erre az irányító tekintélyre rá is szolgál mind alapos és gazdag
filozófiai. esztétikai. társadalmi-politikai tudásával. mind írói és előadói
kvalitásaíval. Műveinek már számukkal is imponáló sokaságából ezúttal csak irodalomfelfogásának alapvető gondolatait óhajtanám ismertetni.'
Olyan kérdéseket vetnek fel ezek a gondolatok, amelyekkel míndenkinek szembe kell néznie. ha csak nem közömbös a magyar szellemi
élet Iejlödése iránt. - akár egyetért velük, akár nem.

1.
E gondolatoknak - és az utóbbi évek irodalmi vitáinak - középpontjában a realizmus fogalma áll. Épen azért mindenekelőtt szükséqesnek látszik ennek a kissé tágértelmű szónak a tisztázása.
Minden realizmus alapja az ismeretelméleti realizmus: van és meg~
ismerhető a tudutonkiuiili valóság. Ezzel szemben áll az ismeretelméleti
1 Idevágó
művei a következők. Mindenekelőtt két alapvető elméleti rnű : a 30-as
-években né metül Trott A realiern us protrtemái e. tanulmányok, amelyeket 1948-ban Gáspár Endre fordított magyarra, és az 1936-ban oroszul megjelent A törrénelmi retrenu,
amely 1947-ben jelent meg magyarul. Régebben irt tanulmányokat tartalmaz a Batznc,
Stendhal, Zala (1945), az Irástudók felelösséR"" (1945) és a Nagyorosz realisták (1946)
is. A magyar irodalmi élet problémáival foglalkozik az Irodatom PS demobrácia (]948)
és az U/ masruar tnütúráert (1948) is. Idetartozik a Fórum IV. évfolyamának 4. számában megjelent nagyobb tanulmánya is: A marxista kritika feladatai. Többi írásai túlmennek e cikk problémakörén.

353

idealizmus, amely tagadja a tudattól függetlenül létező valóságot. Lukács
is ezzel az alapgondolattal kezdi a Realizmus Problémái-t:
..A valóság minden adekvát megismerésének alapja akár a természetről,
akár a társadalomról van szó, a külvilág objektiv mivoltának, tehát az emberi
tudattól független létének elismerese. A külviláq minden felfogása csupán a
tudattól függetlenül létezö világ tükrözése az emberi tudatban. A tudat és lét
viszonyának ez az alapvető ténye természetesen a valóság művészi tükrözéséröl is áll." (A realizmus problémái 19. 1.)
Ez a tétel voltaképen a realista ismeretelméleti elv, amely mint
ilyen az aristotelesi-szenttamási realizmusnak is alapvető elve. (A
marxista terminológia ezt nem realizmusnak, hanem materializmusnak
nevezi, mert az emberi tudattól független valóságot azonosítja az anyaggal.) A marxizmus tehát élesen szembehelyezkedik az ismeretelméleti
ídealízmussal, amely a valóságot az emberi tudat függvényének tartja,
(ezt a marxizmus a társadalmi dekadencia ideológiai tünetének tekinti)
de Lenínre és a képzelőerőnek a megismerésben való tőle hangsúlyozott
szerepére hivatkozva elutasitja Lukács "az objektivitás mínden mereven
Iatalísztíkus, nem konkrét és nem dialektikus felfogását", vagyis a naiv
realizmust is. Így ísmeretelméletíleq, ha más müszóval is, a kittiket realizmust veszi alapul.
.
Igy tisztázván a realizmus filozófiai alapját (a szónak mínket most
nem érdeklő etikai és közéleti jelentését félrehárítva ) meg kell vizsgálnunk a realizmus-fogalom esztétikai értelmét.
2.

Az esztétikum, az "esztétikai tárgy", tehát bármely irodalmi mu is,
mindenfajta művészí alkotás és alkotó vagy befogadó esztétikai élmény elemzésének egybehangzó eredménye szerínt - három szervesen
összetartozó, de egymástól mégis határozottan megkülönböztethető szempontból vizsgálható, amit úgy is ki lehet fejezni, hogy az esztétikat tartalomnak három rétege van," Az eqyíkl a benne tükröződő külső valóság
képe; ezt az esztétikai terminológia ábrázolásnak nevezi. A másik a
benne megnyilatkozó emberi egyéniség, a kifejeZéS. A harmadik, amit a
külsö világkép hordoz és a belső megnyilatkozás éreztet, amíben valami
(nem mereven, hanem dínamíkusan, dialektikusan) állandó világkép, életérzés, törekvés - a megszokott szóval: világnézet - jelenik meg; ezt a
mozzanatot nevezem jelentésnek. E háromhoz járul a negyedik, mindhármat érintő szempont: az alakítás, amely az ábrázolás, kifejezés, jelentés míkéntjét vizsgálja; hogyan ábrázol, hogyan fejez ki, hogyan mond
valamit a mű?
A realizmus esztétikai értelme erre a hogyanra vonatkozik. Éppen
ezért lényege szerint összefügg valamennyivel. Közvétlenül mégis az ábrázolás (Lukas termínolóqíájában: tükrözés) bizonyos formáját jelenti.
A kűlső valóság ábrázolása u. i. a szó teljes értelmében lehetetlen:
a valóság oly gazdag. hogy azt míndenestűl visszaadni a művészet esz• Legyen szabad ezekre és a

közvétlenül

következőkre

Esztétikum IV. és VI. részére utalnom. (II. kiadás, 1943.)
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nézve

az

érdeklődöt

közei elégtelenek. E paradoxon feloldására háromféle elgondolás képzelhető és csakugyan az ábrázolás terén három irányzat jelentkezik a
művészetek történetében. Az egyik szélsőség a lehetetlent meqvalósítaní,
lehetőleg semmit elhagyni nem akaró, csak utánzó másolás (relatíve leqszéIsőbb példája a "következetes naturalizmus"); a másik a valóságtól el-

vileg elszakadó. abból csak a minimumot megtartó jelzés (amely legutóbb az úgynevezett absztrakt művészetben jelentkezett). A dolog természetének egyedül megfelelő, tehát egyedül igazán művészi mód: ragaszkodni a valósághoz, de számolni a másolás lehetetlenségével: sűrí
teni a valóságot, azaz a nem fontosat elhagyva, a fontosat kiemelve.
az egészet rendezve, mégpedig - e rendezéshez rendező szempont lévén szükséges -- bizonyos szempont (az esztétikai terminológiában:
eszme) szerint rendezve, mert csak így érhető el. hogya megmaradt
relatíve kevés mozzanatból felépült tükrözés az egész valóság képét adja.
Ezt az eljárást eszményítésnek szokás nevezni.
Már most a sűrítés, eszményítés foka szerínt kétféle tendencia húzódik Végig a művészetek törtenetén. ez az ídealizmus és a realizmus.
Idealizmus annyit jelent, mint viszonylag erős eszményítés: realizmus:
viszonylag kevés eszményités. Az idealista rnűvész keveset lát lényegesnek, sokat hagy el, erősen kiemel és rendez, eszményitési szempontja
erőteljesen érvényesül. A realista sokat lát lényegesnek, mínél kevesebbet igyekszik elhagyni, keveset és kevéssé emel ki, keveset ad hozzá,
eszméit iparkodik elrejteni. Az idealistának az egész a fontos, a realistának a részletek. Az idealista az "általános emberi" felé hajlik, a realista minél jobban egyéníteni szerét (a típust egyik sem nélkülözheti).
Az idealista erősen "szerkeszt", kényes az arányokra, szereti a kerek
ídomot, a realista könnyen elhanyagolja a kompozíciót, egy-egy részlettel szívesen elidőzik a szükséqesnél tovább is, más részleteket esetleg elnagyol, nincs ellenére az élet zűr-zavarára emlékeztető girbe~
gurbaság. Az idealista a világosat és az egyszerűt szeretí, a realista a
gazdagot és a bonyolultat. Idealista a görög szobrászat, a dór templom,
a cinquecento olasz festészete, Sophokles drámája, Berzsenyi lírája,
C. F. Meyer regénye. Realista Goya, Holbein és Millet, Donatello és
Meumier, Balzac és Tolsztoj, Petőfi és Mórícz Zsigmond.

3.
Ezek után vizsgálhat juk, mit jelent a realizmus Lukács elméletében.
Számára "a müvészi alkotás, mint a külvílág egyik fajta tükröződése az
emberi öntudatban, része a dialektikus materializmus általános ismeretelméletének", -- tehát "az alapvető esztétikai kérdés a művészet viszonya
az objektív valósághoz". Az ebből kiinduló eszétikának természeteseh
a művészi tükrözés, vagyis a valóság esztétikai ábrázolása lesz a fő
problémája:
"arra irányul-e a művészi tevékenység, hogy az objektív valóságot a
vészet sajátos visszatükrözésí és ábrázolási eszközei segitségével lényeges
násaiban hiven akarja és tudja meqközeliteni' .

mű
VO~
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A valóság

művészí

tükrözésének ez a sajátos jellege:

"olyan képét adni a valóságnak, amelyben... az általános az eqycs és il
különös tulajdonságaként jelenik meg, a lényeg látható és átélhető lesz a jelenségben, a törvény az ábrázolt egyes eset sajátos mozgató okaként mutatkozik meg". (R. Pr. 28-29. 1.)
Így a művészi ábrázolásban is elveti a naturalízrnust, a "közvetlen
valóságban való meqrekedést" éppúgy, mínt a "formalizmust", a "hazug
elvontsáqnak" minden Iaját, akár a csonka valósáqlátás, akár a valóság
szürrealísta lenézése, akár önkényes tendencia az oka, - igy másodrendű,
dekadens művészetet lát a szimbolizmusban is, általában minden "misztíkaí" tendenciában. (Ezt a szót persze nem a szokásos határozott értelemben használja, hanem kb. mínden olyan felfogást alája foglal, amely
elfogad meqismerhetetlen, vagy titokzatos valóságot.) Ha ezt az utóbbi
kíélezést leszámítjuk, akkor ez az ábrázolás-elmélet lényegében fedi az
esztétikai eszményítés fogalmát:
"A forma nem más, mint a legmagasabb absztrakció, a tartalom sűrité
sének legmagasabb formája, meghatározásainak kíélezése, az egyes meghatározások közötti helyes arány helyreállitása, az élet egyes ellentmondásai közöttí fontosság-hierarchia, amelyeket a müalkotás tükröztet.' (R. Pr. 45. 1.)
Míndez lényegileg aZ0110S az Arany-féle klasszikus formulával a
"való égi másá'i-ról. csak a gyakorlati alkalmazásban, - mind a való,
mind az égi más értelmezésében - jár más utakon.
Lukácsnak az ábrázolásról. illetőleg az eszményítésről vallott e felfogása nem utasítja el kifejezetten az eszményitésnek azt a módját, amelyet idealizmusnak neveznek. (Az "idealizmus"-t természetesen kíméletlenül és számtalanszor elveti, de soha nem a fenti esztétikai értelemben.)
Az ő szempontjai ezt a kétféle formálási eljárást nem különítík el egymástól; az ő terminológiája szerint Sophokles, Dante és Ady is realista.
Ebből világos, hogy formai oldalról nézve: a realízmuson általában jó
ábrázolást, tehát művészi eszményítest ért. A realizmus-fogalmat nála
nem elsősorban az általános esztétikai nyelvhasználat szerint kell tehát
értenünk; ennek nála más, elsődleges en tartalmi kritériumai vannak.
Ilyen míndcnekelött az a követclés. hogya művész a valóságot
embereknek emberekhez való konkrét viszonyában tüntesse fel. Minthogy
pedig a marxi sta tétel szerint az ember szellemi élete a kellő fenntartásokkal ugyan, de valójában a gazdasági-társadalmi lét produktuma, az
embert csak a társadalomból és a társadalomban lehet ábrázolni.
A művészet célja és értelme tehát "a teljes ember és a teljes tárHidalom ábrázolása". mégpedig nem a nyugvó emberé (aIkatot a szónak
ma használatos értelmében nem ismer el), hanem az alakuló, fejlődő emberé, azé a Folyamaté, amelynek során a társadalmi viszonyok. azok
mozgása és e mozgásnak rá gyakorolt, közvetlen és közvetett. mindcnirányú hatása, illetve ember és emberek, ember és társadalom (elsősor
ban osztálylét ) kölcsönhatása az embert ilyenné vagy olyanná alakítja.
Ebből a szempontból. megint élesen elítéli, mert úgy látja, hogy erőszakot
tesz a valósáqon, a naturalízruust is, mely elszigetelten és felszínesen
fotografálja a valóság egyes darabjait, és a nyers tendenciát is (Upton
Sinclair), amely szubjektív, külsö, nem magából a valóságból kielemzett
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eszmék szerínt meghamisítja a valóságot. Még radikálisabban elveti azt
a művészetet, amely nem a társadalmi valóságot, hanem a maqába-zárt,
a társadalmi kapcsolataiból kiemélt egyént vagy egy minden valóságtól
elvileg elszakadó képzelet- vagy álomvilágot akar ábrázolni.

4.
A teljes ember a teljes társadalomban: ez Lukács felfogása szerint
a valóság, és ennek az ábrázolása az igazi - Lukács kedvenc kifejezésével - a nagy realizmus. Nagy író és nagy realista Lukács szemében
jóformán egyet jelent: a nagy író épen ilyen mívoltánál fogva eredendően realista. Az igazán realisztikus ábrázolás azonban szerínte nem
minden jelentős írónak sikerül, és nem is mindig sikerülhet. Annak, hogy
az igazi nagy realizmus létrejöjjön, nemcsak szubjektiv előfeltételei vannak; míndenesetre vannak ilyenek is: a tehetségen kívül, mint a Balzacról író Enqelst idézi: "a nagy író valósáqéhséqe, valósáqíanatízmusa,
amelynek morálís oldala az írói becsületesség", - de szükséges hozzá a
társadalmi mozgásnak bizonyos fázisa is, amely a kortársak számára
egyáltalán lehetővé teszi az így értelmezett teljes látást. De szükséqes
az is, hogy a nagy író maga is benne éljen a társadalmi életben és magán élje át, mégpedig cselekvőleg, a kor népi problémáit, de legalább is,
hogy törekvései (ha nem is tudatosan). de legalább tudattalanul, a műv észíek, egybeessenek a kor haladó tendenciájával. Így jött létre az újkor
nagy realista regénye Ang:iában és Franciaországban a nagy polgári
forradalmak után, a XVIII. században, illetve a XIX. század első felében, az európai forradalmak hanyatlásának korában azonban, 48 után
a nagy realizmus öröksége Omszországra szállt át. 18 után tudniillik a
marxista történelemszemlélet értelmében a polgárság hanyatló korszaka
következik: a polgári osztály, amely eddig a demokráciának és a forradalomnak előharcosa volt, uralomra jutván, a kapitalizmus fejlődese során megszűnik haladó lenni és egész szellemi világával a maga hatalmának és érdekeinek védelmére rendezkedik be. Ezt a védelmet szolqálja
szerínte a következő század átlagos irodalma. A jelentős író azonban
ebbe a megalkuvó és megaiázó helyzetbe nem tud beletörődni és, mínthogy akor elsívárító munkamegosztása következtében amúgyis egyre
jobban magára marad, szembefordul korának elembertelenítő életével.
Így választani kénytelen a számára megmaradó két lehetőség !közül: vagy
azonosítja korának társadalmi valóságát a valósággal. és kiábrándulásában
elvetvén az egész valósáqot, valamilyen valósáq-ellenes művészi irányban .
az "idealizmus" vagy .anísztlcizmus" valamelyik formájában (impresszionizmus, expresszionizmus, szímbolizmus, szürrealízmus- stb.}: dekadensen
érvényesíti tehetséget, vagy valósáq-váqya és, érzéke marad erősebb: ebből jön létre a század második felének európai realizmusa, amely becsületes törekvésben és írói erőben az igazán nagy iróknál nem marad az
előző korszak nagy realístáí mögött, de az elért eredmények azokéihoz
képest emberi és irodalmi érték szempontjából egyaránt másodrendűek.
Ennek a hanyatlásnak tüneteit: a 48 utáni nyugateurópai realizmus lényeges negatív vonásait így állítja össze Lukács:

357

"Elöszöl': a társadalmi történés igazi, drámai és epikus mozgása eltünik.
tisztára maqánérdekü, vonatkozástalan. kevés vonásra redukált alakok állnak
virtuóz módon leirt. halott színíalak között.
Másodszor: az emberek valóságos vonatkozásai egymáshoz. cselekvésük,
qondolkozásuk. érzésük saját maguk számára is ismeretlen társadalmi rugói
egyszerre szegényesebbekké válnak. S az iró az életnek ezt a szegényes voltát
haragos vagy szentimentálís iróniával helyezi előtérbe, vagy a hiányzó emberi
és szocíálís vonatkozásokat halott. merev, lírával felfujt szimbolumokkal helyettesítí.
Harmadszor (és szoros összefüggésben az eddig jellemzett vonásokkal):
az aprólékosan megfigyelt és virtuóz módon megrajzolt részletek lépnek a
társadalmi valóság lényeges vonásainak. az emberi személyiség társadalom
okozta változásainak kídomborítása helyébe." (Nagyorosz realisták. 51. 1.)

A kor irodalmával együtt természetszerűleg elveti Lukács az ezt
igazoló. illetve ebből kinövö esztétíkát is:
..E kor esztétikai elméletei möqött, amelyek ezt a szubjektívisztikus szétesést vagy a formák nem kevésbbé szubjektivisztikus megcsontosodását felmagasztalják, a monopolkapitalizrnus korában a burzsoáziának ugyanaz a rothadási folyamata jut kifejezésre, mint más ideológiai területeken." (R. Pr. 53. 1.)

A nagy realizmus és a helyes esztétika társadalmi lehetőségeit ebben a korban - Európáétól különbözö társadalmi fejlődésük következtében - Oroszország és részben a skandináv államok képviselik: innen
a nagyorosz és skandináv regény és dráma nagy európai sikere a század vége felé.

5.
Körülbelül ez Lukács gondolatmenete, amely az irodalmi fejlődés és
értékelés középpontjába a' nagy realizmust állítja. Ez a gondolatmenet
azonban nemcsak a multra tartalmaz értelmezést, hanem célkitűzést, sőt
irányítást akar adni a mának is. Azokban az orszáqokban, amelyekben a
népi demokrácia diadalmaskodott, felfogása szerint megszűnőben vannak
azok az egészségtelen társadalmi jelenségek, amelyekböl a dekadencia,
"a magábazárt én" művészete fakad. és újra itt a lehetőség az igazi
nagy irodalom, a realizmus kibontakozására. Realizmus és demokrácia
ugyanis összetartozó jelenségek. "A nagy realisták - műveikben, ábrázolásukban - mindig a demokrácia szövetséqeseí, akár tudják ezt, akár
nem, akár akarják, akár nem, feltéve. hogy igazán nagy realisták."
Ebből a két meggondolásból magától adódik a következtetés:
"Az új demokrácia adekvát irodalma: a realizmus. Persze abban a széles
és mély értelemben. amely szerint Shakespeare és Goethe, Balzac és Stendhal.
Dickens és Tolsztoj az igazi realisták. Ha ezt a követelést támasztjuk az irodalommal szemben. úgy az semmiképen nem jelent pártpolitikát. Amikor Sztálin
1934-ben az irókhoz fordult, hogy müködésüknek társadalmi iránymutatást adjon. nem azt mondta, hogy támoqassátok, vagy támadjátok ezt vagy amazt, hanem csak ennyit mondott: .Jrjatok az igazat," De természetesen: az egész igazat. a kor egész mélyséqét átjáró és átfogó igazat." (Irodalom és demokrácia. 66. 1.)

Ezeket a sorokat 1946 elején írta. Azóta a marxista irodalom-politika szempontjából a helyzet némileg megváltozott. A magyar népi de-
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mokrácia nagy léptekkel halad előre a szocializmus felé, az akadályokat,
amelyekkel számolnie kell, egyre kevésbbé érzi jelentősnek. az a valóság tehát. amelyet a marxista ideológiájú írónak ma ábrázolnia kell. és
azok a tendenciák, melyeket ebből a valóságból ki kell olvasnia, egyre
inkább a szocialista valóságot és a szocializmus tendenciáit jelentik.
Ennek a fejlődési foknak most már nem a klasszikus nagy-realizmus,
hanem annak szocialista továbbfejlesztése. a szocieliste realizmus felel
meg: immár nem Balzac vagy Tolsztoj. hanem Gorkij az ideál. A szocialista realizmusnak az a legfőbb új vonása, hogy az új társadalomban kialakuló új, pozitiv, cselekvő embert: az embert pozitiv oldaláról mutassa
meg. A szocialista realizmus az új ember keletkezésének és fejlődésének
ábrázolását tekinti alapfeladatának. HA szocialista író mutassa meg. hogyan lettek az új élet példaadó hősei visszamaradott parasztokból. elhagyott, elzüllött gyerekekből stb. ilyen példaadó hősökké." Ennek az
új mondanivalónak természetesen új forma is felel meg.
HA szecialista realizmus elméletének az a konkrét kérdés áll a homlokterében, hogyan módositja vagy változtatja meg a szocializmusban létrejövő aj
társadalmí szerkezet, új társadalmí tartalom a formákat, rnennyíben fejleszt ki
új müfajokat, mcnnyíben módosít vagy újít fel régieket s hogyan fejleszti ezáltal
az irodalmat." (A marxista kritika Ieladataí.)

6.
Legfőbb és leqírányadóbb tételeiben körülbelül ez a realizmus Lu-

kács-féle elmélete. A katolikus módon gondolkozó irodalom-bölcselő e
gondolatok tekintélyes. részével együtt-érezhet; Ilyen míndeneke'ött az
alapul szolgáló ismeretelméleti tétel. amely -- mint láttuk -- lényegében
egyezik a szenttamási kritikai realizmus alapjával. Igen közelállónak érzem magamhoz azt az irodalmi ízlést és értékelő érzéket is, amely elemzéseiben megmutatkozik. Azt hiszem. kevés katolikus író és esztétikus
fog ellentmondani, ha a Lukács szerint egymással mereven szembenálló
kétféle esztétikai eszmény közül habozás nélkül az övét választom: nekem is Balzac és nem Flaubert jelenti a francia regény csúcsát. és a
modern regény legmagasabb fejlődési foka nem Proust, Gide és Joyce,
hanem Tolsztoj és Dosztojevszkij. Sokszor kisérem helyesléssel levccctéseít,
amelyekkel az irodalmi jelenségeket a társadalmi valóságqal való összefüggésükben magyarázza, és nem kevéssé imponálónak találom -azt a
finom érzéket és szinte hősies erőfeszítést, amellyel a társadalmi mozgás
dialektíkájából nemcsak az írói tartalmakat (ami általános és közönséges), hanem a formai [elenséqeket, mindenekelőtt a legmélyrehatóbb mű
faji problémákat is levezetni igyekszik. ami már ugyancsak ritka dolog
és nemcsak nagy tudást, hanem mély müvészi fogékonyságot is feltételez. Komolyan veszí, amit a Realizmus Problémáinak előszavában mond:
HA marxista kritika feladata éppen azt kutatni, hogyan nő ki a társadalom fejlődéséből a művészíleq új, az új müvészí forma." (R. Pr. 15. L)
Egyáltalán ritka határozottsággal és finomsággal látja meg és fejti ki a
müfajok világnézeti és esztétikai jelentőségét. a forma konkrétsáqát,
forma és technika egymáshoz való viszonyát, a tendencia művcszi formálásának esztétikai feltételeit, a dráma és a regény egymáshoz való
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viszonyát stb. Nem tudom megállni, hogy egy fogalmazásában' is mesteri, tömör megál1apitását ne idézzem. amelyben a naqy-realízmus és a
hanyatló realizmus regényének talán legfőbb esztétikai különbséqét állapítja meg:
"Scottnál, Balzacnál vagy Tolsztojnál olyan eseményekről értesülünk, amelyek önmagukban jelentősek a bennük szereplö egyének sorsa által. azáltal.
amit ezek a személyek emberi életük gazdag kibontakozásával a társadalom
élete számára jelentenek. Közönséqévé válunk olyan eseményeknek. amelyekben
a regények szereplöi cselekvő részt vesznek. Átéljük ezeket az eseményeket.
Fiaubert-nél és Zolánál a személyek maguk csak többé-kevésbbé érdekelt
r:ézői bizonyos eseményeknek. Ezért az utóbbiak képpé. helyesebben képek sorozatává válnak az olvasó számára. Mi ezeket a képeket csak megfigyeljük."
(R. Pr. 242. 1.)

Egész terjedelmében és határozottságában a magunkénak érezzük
harcát egyfelől a naturalizmus, másfelől a formalizmus, - egyfelől az elefántcsonttorony, másfelől a giccs ellen; ezeknek nemcsak művészí hiányaira, hanem ellentétük ellenére is, közös gyökereikre is rámutat.
Egyáltalán, amivel nem tudunk eqyetértení gondolatainak orqanízmusában, az nem is annyira az, ami bennük van, mint inkább az, ami hiány_o
zik belőlük. A katolikus világ- és Irodalom-szemlelet a legtöbbször nem
is annyira mást, mint többet vall míndezekröl. Ami pozitiven tévesnek
érzik, voltaképen az is mind valamiféle hiányból fakad.

7.
Ilyen míndenekelőtt az esztétikai kozrnosz jelentős leszűkítése. Lukács írodalom-elmélete elvileg jóformán csak az ábrázolás követelményére épül. Az irodalom ebben az értelemben alig egyéb" mint társadalmi
világ-kép. Nem mintha Lukács szemct hunyna a kífejezés-motívumok
előtt, vagy a világnézet, élethangulat és törekvés amaz egységes mozzanata előtt, amit jelentésnek neveztem, a formáló motívumok iránt pedig
egyenesen kivételes érzékröl tesz bizonyságot, - de míndezt is jóformán csak az ábrázolás oldaláról vizsqálja, mínt az ábrázoló szándéktól
függő, tehát másodlagos motívumokat, holott az esztétikai elmélet és
tapasztalat eqyaránt azt mutatja, hogy ezek, bár egymástól el nem választható és szervesen összefüqqö, - de alapjában egyenlő rangú alkotó
elvek, és számos jelentős írónál megállapítható, hogy elsősorban nem az
ábrázolás, hanem a kifejezés, a jelentés vagy épen a formálás motívumaa döntő náluk, - amiből persze nem következik, hogy ne lehetnének tökéletes és monumentális ábrázolók, Igy míndenekelőtt az egész - vagv
majdnem az egész -- lírában kell elégtelennek bizonyulni az ilyen természetű vizsgálódásnak. és éppen a legnagyobb lírában a leginkább. Nem,
mintha a líra nem ábrázolna, de másképpen ábrázol, mint az ábrázolásban élő epika és éppen abban van líra-mívolta, amiben másként tükröz:
az egyéniségen átszűrve. Ez éppen a kife;ezes értelme. Amit egy tiszta
lírai versről a puszta ábrázolás szemszögéből mondaní lehet, abban mind~g lesz valami a költeményekről szóló gyászos emlékű iskolai "tartalmi
kdvonatok" dohából. Bizonyító anyaqqal bőven szolgál pl. az Ady-íro-

360

dalom. Újabban kitűnő tanulmányok világították meg művének politikai,
társadalmi tartalmát , értelmét, értékét. de mindezek a vizsgálatok rögtönelakadnak (vagy mellébeszélnek) , mihelyt tulajdonképpeni művéseetét,
Iíraiságát (pl. szirnbolízmusát ] keltene megmagyarázni, tehát azt, amitől
Ady több, mint egy ugyanilyen meggyőződésű és szándékú átlaqköltövolna. De alig is hiszem, hogy még egy olyan erősen tárgyias -költöt is.
mint Petőfi, igazán meg lehetne érteni a kífejezésmotívum elsődleges szerepe nélkül. Ez persze gyakorlatilag éppen Lukács írásaiban kevésbbé
feltűnő, mert épen a regényirók közt, főleg a nagy realisták közt,
akiket Luikács vizsgál - müfajuk ernínenter ábrázoló természete szerint
csak kivételesen akad nem elsősorban ábrázoló típus, - bár hogy ez
sem egészen lehetetlen, eléggé bizonyítja Dosztojevszkij példája,
Az ábrázolási szempontnak ez az egyedül döntő szerepe bizonyos
egyoldalúságot hoz magával, amely olykor feltűnő túlzásokban jut ki, fejezesre. Ilyen míndjárt a (Lukács értelmében vett) realizmusnak. ennek
a kétségtelenül óriási jelentőségű követelésnek jóformán egyedüli alapelvként való hanqsúlyozása, Egy fiatal magyar író (aki különben azóta
megváltoztatta ezt a nézetet}, a közelmultban így adott kifejezést ennek
Lukács Bolzec, Stendhal, Zalá-jának bírálatában.
"Vajjon a teljes emberhez jutunk-e közelebb, ha az embert teljes története
folyamán ... a reakciós és progressziv állat kettős csoportjára szűkítjük? ... Hogy
a realizmus (helyesbitésül hozzátenném: a lukácsi értelemben vett realizmus}
a teljes embernek egyedüli formája, azt csak az mondhatná, aki nem élte át
magában mindazt, ami minden realista (helyesbíteném: csak-realista) ábrázolásból szükséqképen kimarad:'

Természetesen tisztában vagyok ennek a kifogásnak igazságtalan
kihegyezettségével, - Lukácstól nyílván távol van az emberiséget ilyen
két tipusba erőszakolni, - ez az egyoldalú túlzás mégis kétségtelenűl
egy ugyancsak egyoldalú túlzást túloz el a karikaturáíq, a mondat másik
felét pedig, - a, csak realísztíkusan nem ábrázolható élményekről valóban alig vonhatja kétségbe más, mínt aki nem élt meg ilyen elményeket. Ugyanilyen kategórikus túlzással kiélezett tétel pl. a következő:
"A polgári írónak, sem gondolatilag helyes világnézet nem áll rendelkezésére. sem olyan olvasókörrel níncs dolga, amelynek érzelmi és politikai-társadalmi ereje az érzések igazi kultúrájának irányában továbbfejleszthetné és
hajthatná." (R. Pr. 159. 1.)

Holott Lukács néhány lappal előbb maga is rámutat, hogy "minden
ideológus, akármilyen osztályból származik, csak a vulgáris szocíolóqia
szerint van hermetikusan és szolipszisztikusan bezárva osztálya létébe
és tudatába" a valóságban azonban mindíg az egész társadalommal áll
szemben." (R. Pr. 149. 1.) Marx mondását is idézi, hogy az egyének
"csak mint átlagegyének" tartoznak osztályukhoz: mi tiltja tehát megengedni annak lehetőséqét, hogy átlaqonfelülí szellemek osztályukból kiemelkedve helyes világnézetre jussanak, - ha csak az nem, hogy ha bárminő világnézetre jutnak is el, a mienken kívül, azt eleve, "helytelennek"
bélyegezzük.
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8.
És itt jutottunk el a döntő pontra, ahol utunk elhagyja Lukácset. itt sem úgy, hogy más irányba térünk, hanem úgy, hogy onnan, ahol ő
horgonyt vet, kénytelenek vagyunk tovább menni. Ez a pont a világnézet foqalma. A művészi alakok szellemi arca c. tanulmányában írja a
következő kitűnő sorokat:
"Az a jellemzés, amely nem foglalja magában az ábrázolt emberek világnézetét. nem lehet teljes. A világnézet a tudat legmagasabb formája: ha tehát az
író elmegy mellette, a legfontosabbat mossa el a szeme előtt lebegő alakon.
A világnézet az egyes ember mély személyes élménye, belső lényének nagyon
is jellemző kifejezése, egyben pedig jelentős módon tükrözi a kor általános
problémáit." (R. Pr. 82. 1.)

Olyan igaz és szabatos fogalmazás ez, amelyhez nincs hozzátenni
való. Tételének mintegy visszájaként idézi Flaubert megrenditő jajkiáltását, a nagy francia írónak egy George Sand-hoz irt leveléből:
"Hiányzik nekem az .életröl való megalapozott és átfogó nézet'. (Ezt Sand
írta neki!) Ezerszer is igaza van. de hol találja meg az eszközöket, hogy meqváltozzék a dolog? Önt kérdezem. Ön nem metaftzikával világítja meg sötétségemet, az enyémet éppoly kevéssé, mint másokét. A vallás vagy katolicizmus
szó eqyfelöl, a haladás, testvériség. demokrácia másfelől nem felel meg többe
a kor szellemi követelményeinek." Az egyenlőség új dogmája, amelyet a radikalizmus prédikál, kisérleti cáfolatát találja a fiziológiában és a történelemben.
nem látom ma lehetöséqét, hogy új principiumot találjunk, vagy hogy tiszteljük
a régieket. Szóval, ezt az eszmét keresem, amelytől minden más függ. de nem
tudom rneqtalální." (R. Pr, 270. 1.)

Ha azonban szemügyre vesszük a tétel alkalmazását. megütődve tapasztaljuk. hogy Lukács valami mást, sokkal soványabb valamit ért viláqnézeten, mint amit ez a szó az általános használatban jelent. Babitsrói szóló tanulmányának van egy fejezete, amely a Babits világnézete
cimet viseli. Az egész (egylapos) fejezet kizárólag Babitsnak a háború
utáni liberális politikai magatartásáról szól. Megintcsak jól tudom. hogy
Lukács nem akarja igy szimplífíkálni a világnézet fogalmát. Mégis,
a gyakorlatban ez alatt a címke alatt alig ad mást, mint a társadalmi
rnozqás dialektikajának az író politikai magatartásában való vetületét.
Pedig Lenin egy mondatából azt a követelést vonja le, hogy "a munkásosztály forradalmi világnézete nem szükíthetö le a tőkés és munkás egyszerű ellentétére. hanem átfogja az egész társadalom fejlődésének összes
problémáit." (Irod. és demokr. 42. 1.) Más helyen ugyancsak Leninből
idézi, hogy:
"a marxizmus. mint a forradalmi proletariátus ideológiája azáltal viV:ta
ki világtörténelmi jelentösé qét, hogya polgári kor le-rertékesebb vívmányait
egyáltalában nem utasitotta el, hanem ellenkezőleg. az emberi gondolkodás és az
emberi kultúra tebb, mint kétezer éves fejlődéséből minden értékest magáévá
tett és feldolgozott." (R. Pl'. 61. 1.)
3 Van valami egysz~rre groteszk és
tragikus abban az
rz e sb cu , amellyel ma e
sorokat olvassuk, ma, amikor bőr ünkön tapasztaljuk meg, h o z y épen csak ez a kettő
felel meg ma is a korszellem követelményeinek.
é
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Mármost az emberiség ez alatt a kétezer éves fejlődés alatt mindig
"világnézete" alapjának vagy legalább is integráns elemének tudta azt
a valamit, amit nevezhetünk vallásnak, vagy metafizikának, mísztikának, vagy mitosznak, vagy akár babonának - azt a bizonyos élményt,
"amely a csak-realista ábrázolásból szükséqképen kimarad". Nem a hit
vagy hitetlenség kérdése ez, egyszerűen csak annyiról van szó, hogy
arról, ami volt és van, ami történetileg tény és hatóerő, arról konstatálni
kell legalább annyit, hogy van, Mert Lukács fejtegetéseiben egyszerűen
nincs, illetőleg ahol egy~egy félsoros utalásban egyszer-kétszer felmerül,
ott egyszerűen mint "reakció" vagy (egy sereg egészen mástermészetű
jelenséggel összefoglalva) "misztika", háríttatík félre. Hol van ez attól
az imponáló szabatosságtól, amely egyébként Lukács fogalmazásait [ellemezni szokta! Az óceán azonosittatik a partján poshadó kis pocsolyákkal. A történelemből itt kihagyatik az az erő, amely az ősember
emlékeitől máig a legállandóbbnak mutatkozik és ha nem tartja is valaki
a legnagyobb mozgató erőnek, de mindenesetre a legnagyobbak egyike.
Ez mindenesetre megcsonkitása a .rvalósáq'I-nak és önkéntes behunyása
legalább is egyik szemünknek. Úgy tetszik nekem, hogy ez nem következik szűkséqképen a történelmi materializmus formuláiából. Fréville
kitűnő szöveggyüjteményének előszavában (Le marxisme et le líttérature) így fogalmazza az ismert tételt:"
"Az irodalom. mint társadalmi produktum, alá van vetve különböző befolyásoknak és komplexunioknak. melyek möqött a gazdasági tényező sokszoros
áttételeken keresztül jelenik meg. Az irodalom tehát, mint müvészet, ideológiai
fölépítmény. amely adott gazdasági feltételek alapján emelkedik. de saját fejlő
dése van, és relatív autonómiája ellenére alá van vetve a többi ideológiai iölépítmény (filozófia, tudomány, jog, vallás, stb.) hatásának."

Itt ki van mondva, hogy az irodalom alá van vetve többek között
a vallás hatásának is. De ha ez igy van, lehet-e akkor mindenestül meg~
érteni olyan irodalmi jelenséget, amelynek létrejöttében ez a hatás (már
akármilyen formában - épen azt kellene megmutatni, milyen formában!)
tényleg közrehatott. Már pedig, ha a vallás fogalmát a tudományos lelkiismeretesség követelte nagyvonalúsággal értelmezzük. vajmi kevés nagy
írót fogunk találni. akiből teljességgel híányzanék ez az elem." Lehetetlen, hogy az ilyen irók világnézetének (és azon keresztül formáló mű
vészetének) elemzésénél végzetesen meg ne bosszulja magát ez a jogosulatlan szembehunyás.
Megbosszulja magát természetesen Lukács gyakorlatában is. Igazságtalanság volna, ha a legkönnyebb példát, a vázlatos Dosztojevszkijtanulmányt választanám ennek megmutatására. Beszédes példa a nagy
Tolsztoj-essay is. Lukács Lenin zseniális formulája alapján elemzi Tolsztojt. Idézi Lenin Gorkij előtt mondott szavait, amelyeken szinte érzik a
lélekátjáró együttérzés felindulása: ,,- Micsoda kolosszus, mi? Micsoda
óriási ember! Látja apám, ez aztán a művész!. .. És tudja mí még cso4 Sur
ta littérature et l'art. Les gr ands textes du ma rxisrnc . Ch o is is tr a duit et
pr ésen tés par Jean Frúvi ll e . Paris. 1936. 9. 1.
e Legyen szabad itt utalnom a Vigiliában a köz elrnultb an megjelent józsef Atrila
istenélménye és Az örök Ady c. t anulmán yalmr a.
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dálatosabb rajta? A paraszti hangja, paraszti eszejárása! Az igazi paraszt
öltött testet benne. Amig ez a gróf nem jött, addig nem volt igazi paraszt az irodalomban ... " - Aztán rámnézett kis ázsiai szemével. úgy
kérdezte: - "Kit lehet Európában egysorba állitani vele?" -- És maga
felelt magának: "Senkit." (Nagyorosz realisták. 37. 1.)
Lukács alaposan, körűltekintőn. szellemesen végigviszi ezt a szempontot. "Tolsztoj az 1861-től 1905-ig terjedő paraszt-rebellió költője.
Életművében a kizsákmányolt paraszt az a látható-láthatatlan, mindenütt
jelenlévő szereplö." E gondolat fáklyaja valóban meq'epö zugokat világit meg a költő művében, - érdekes, mindvégig találó, lebilincselő. De
végére érünk a hetvenlapos tanulmánynak és úgy érezzük, hogy épen.
arról nem olvastunk jóformán semmit, amiért a Háború és béké-t vagy
a Kecentnei olyan minden mással összehasonlíthatatlan, a regény mily bitang ez a név! mondanám Arannyal! - megszokott fogalmával
alig is mérhetö, sui juris remekműnek érezzük. .Bezuchov és Bolkonszkí]
szellemi válsága: reflexe annak a nagy áramlatnak, mely politikailag a
dekabrista Iölkelésbe torkolt" - írja Lukács a Háború és béke két fő
alakjáról. Később határozottabban: "A Bezuchovok és Bolkonszkijak
életük emberi összhangját, nézeteik és életmódjuk összeegyeztetését keresik, a társadalmi kereteken belül kielégülést nyujtó tevékenységre
áhítoznak. s ezzel leplezik az ellentmondást életük társadalmi alapja és
a harmónia, a kielégítő tevékenység utáni sóvárgásuk között." (Nagy
orosz realisták. 80. 1.) Találó megjegyzés, mélyenjáró, elgondolkoztató..
De vajjon ez az egész? Pierre és Andrej bonyolult külső és belső élete,
problémákkal való viaskódása és folytonos megúju!ása, magukra döb-benéseik és maguk fölé növéseik, ~ Pierre hadifogsága és Andrej herceg csatatéri égboltja - mindössze ennyi volna? Úgy érzem, hogy itt a
beethoveni, wagneri hangorkán helyett csak a kottájáról, legföllebb, ha
zongorakivonatáról beszélnek hozzánk. Vajjon olvashatja-e fejcsóválás
nélkül Tolsztoj egyetlen ismerője is, hogy "Tolsztoj minden alakjánál
az ábrázolás költői kiinduló pontja ez a kérdés: milyen módon alapul
az illető élete a földjáradék haszonélvezetén, a parasztság kizsákmányolásán?" (Nagy omsz real. 80. 1.)
A vallási élményre - Tolsztoj életének vitán felül legdöntőbb élményére - csak mint reakciós "zagyvaság"-ra, társadalmi helyzetéből
következő tévedesre történik egy-két elejtett utalás. Bizonyos, hogy Tolsztoj vallásos felfogása tele van tévedésekkel és nincs híjján olyan mozzanatoknak sem, amelyeket, ha jóakarat nélkül nézzük, zagyvaságnak
is minősíthetűnk, - de hát éppen ez a vallási élmény, mely olyan döntően hatott életére, lehetséges, hogy elhatározón ne érvényesült volna írásában is? A "realizmus győzelme", mint Lukács meggyőzően kimutatja,
realista becsületességén át, elméleti meqqyőződései ellenére is helyes
világképet rajzoltat vele. De a vallási élmény mérhetetlenül több, mint
elméleti felfogás, az egész embert átható élmény-állandó az - logikusan vagy illoqíkusan, világosan vagy leplezetten. de ott van, éspedig
formálóan, tehát esztétikailag mellözhetetlenül ott van minden alkotásában - csak be ne hunyjuk a szemünket, nem lehet meg nem látni. Alakulhatott volna-e nélküle éppen így Pierre és Andrej, Levin és Nehlyu-
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dov élete? Keresnék-e igy "életük összhangját"? Mínderröl tudomást nem
venni, - valamí olyanféle, mint amit Lukács más vonatkozásban per.spektivátlanságnak nevez.

9.
A .Lukács-féle realizmus legsúlyosabb hiánya ez a perspektívátlanság. Bármilyen nagy lépés előre ez a realista koncepció az előtte járt
pszichológizmushoz és irracionalizmushoz képest, az egészre beállitott
szemnek - a katolikus Irodalomszemleletnek - kevés, - épen realitástartalmának elégtelensége miatt. Mert a valóságfogalom és a reá épülő
realizmus többféle dimenziójú lehet. Realitást adott a maga módján Gide
is, de ez a csak-pszichológiai valóság sekély, szegényes, egydimenziójú
volt; megcsonkitotta az embert, míkor elvágta vagy észre sem vette az
-egyéniségnek a társadalmi valóságba mélyedö gyökereit. A Lukács elemezte realizmus két dimenzióban épit: Balzac, Gorkij sem ábrázolja kevésbbé elevenen, sőt teljes plasztikával állitja elénk az egyént, de meg
tudja mutatni az egyén társadalmi gyökérzetét is, a hajszálerek legfinomabb csövecskéiig; eleven kölcsönhatásban érezteti meg a két élet-dimenzió egységét, élő dialektikáját. Ám van mégegy harmadik foka is (l
realizmusnak: a háromdimenziójú valósáq megérzése és megéreztetése. a
1cgnagyobbaké: a Tolsztoj és Dosztojevszkij, a Shakespeare és Goethe,
Dante és Ady valósága, amely - ha szabad igy mondaní - a mélysegen túl még a magasságot is, a lélektani és társadalmi mozgáson túl azt
.a bizonyos többletet is látja és láttatja, amit Huxley (és vele együtt az
évezredek ) isteni valÓSágnak nevez: a fát ábrázolva nemcsak a gyökereket és humuszt mutatja meg alatta, hanem az atmoszférát és az égboltot
is fölötte. Feljebb úgy beszéltem erről, mint ami a puszta realizmus eszközeivel nem ábrázolható; szabatosabban igy kell mondanorn: aminek ábrázolása nélkül a realizmus nem teljes realizmus. Kétségtelen, hogy ez a
teljesség nem a dii minorum gentiumnak való. A közepes tehetség ü író.
ha erre a legnagyobbra akar vállalkozni, könnyen beleesik az elmosódott
sztmbolízálás, a (rossz értelemben vett) "llÚsztikus" köd vagy a sivár
moralizálás csapdájába, - épen úgy, mint ahogyan a másodrendű pszi-choloqístára leskelődnek a dekadencia és az ezoterikus formalizmus kisértetei. vagy a gyengébb tehetségű marxistára a naturalizmus és a vulgár-marxista tendencia zsákutcát. A teljesség - a nagy realizmus is _..
a nagyoké: az emberileg és művészileg tárt szellemeké. De hogy ez a
háromdimenziós realizmus mennyire megfér az értelemnek, a világosságnak, a szinte mértani szabatossáqnak. a szervező-konstruáló építőaka
ratnak és a derüs optimizmusnak teljesséqével is, azt ágostoni és pascali, dantei és pázmányi tipusok bizonyitják.
Nekünk katolikusoknak épen nem idegen az a "kemény és hideg
világosság", amelyet Lukács a marxizmusnak köszön meg. Mi a nagy
teológusoktól tanultuk az értelem dialektikus fegyelmét és a liturgiából az
értelmi elem primátusát, - sobríam ebrietatern spirítus. A szellemnek ezt
a józan mámorát érzem magam felé meleqítení Lukács megkapó soraiból.
amelyekkel első idehaza megjelent könyvének előszavában új, marxista
'útjának hitvallását adja elénk. A következő sorokat betű szerint elmond-
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hatj uk mi is, csak éppen azzal a kűlönbséqqel. hogy bár a marxizmusból
mi is sokat tanultunk, ezt a megismerést a katolicizmusból kaptuk és
benne éljük. Mély meggyözödéssel írja, hogy "az, amit ma hirdet, nemcsak jobb és igazabb a réginé!. hanem egyúttal mélyebben megalapozott
és az élet számára termékenyebb. Sötétség most is van mindenfelé éppen
eléq. Aki kétséqbe akar esni, mindennapi életében játszva talál erre elegendő okot. A marxizmus nem vígasztal meg senkít azzal. hogy lekicsinyli a nehézséqeket, az embereket körülvevő anyagí és szellemi sötétséget. A különbséq csak annyi - de ez a "csak" egy egész világ, hogyamarxizmus látja, törvényszerűségében felismeri az emberiség fejlödésének fő útvonalait. Aki ehhez a megismeréshez eljutott, az tudja
minden pillanatnyi sötétség ellenére, hogy honnan jöttünk és hogy hova
megyünk. És aki ezt tudja, annak látásában megváltozik a környező világ:
értelmes fejlődést lát ott, ahol az előbb még vak, értelmetlen zűr-zavar
nyomult érzékeibe. Ahol a kétségbeesés filozófiája viláqösszeomlást, kultúra-bomlást sirat, ott ő egy új világ vajúdását látja és a szülési fájdalmakat igyekszik enyhíteni." (Balzac, Stendal, Zola 8. 1.)

ASCENSlü
Ahogy felért a hegyre a szótlan kis csapattal
végignézett a tájon még egyszer és utolszor;
szánakozó szemébe ölelte még a várost,
a fényben fürdőt, melyböl kö kövön nem marad majd sok-sok álmodó fáját a Getsemaneh kertnek,
a Golqothát, az utat, amelyen halni vitték
és szemén könny borongott és hangja fátyolos volt,
amint szólt halkan: Atyámhoz meqyek.
És míg áldotta őket búcsúzó, tört szavakkal.
két karja ifjú szárnyként az égre szegeződött,
sugárzó felhők fénye ölelte át a testét,
fényleni kezdtek rajta a sebek S amint nézték ámulva a döbbent, néma csöndben
és csodálkozó szívvel tünődtek és remegtek,
mint kiket földrevertek villámló látomások.
fölemelkedett közűlük az Or.
S hogy elsírták a könnyük, hazaindultak lassan,
de fáradt szemük titkon míndeqyre őt kereste,
szótlan szívvel ballagtak árnyán a barna estnek.
de lelkükben már éber, forró vágyak feszültek,
csodát váró szemükre sejtések árnya hullott,
ott világolt már bennük a Lélek ihletése
s dalolta már a szív ük harsan, bátran, merészen
a győzelemnek ujjongó dalát.

Gaál Béla
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Eckhardt Sándor

CLAUDEL
"De Uram, nem olyan köanyü megszökni Előled. és ha nem a világosság által jut el Hozzád, hát menjen azon által, ami csak homály,
az egyenes helyett a ferde úton, az egyszerű helyett a gyötrelmes, bonyolult tömkelegen keresztül ... "
Igy imádkozik Claudel jezsuitája a Selyemcipő bevezető jelenetében
öccséért. meghúzva ezzel a hős drámai történetének alapvonalát.
Evvel a mondattal Claudel saját életpályáját is jellemezhétte volna.
Az ő belső élete sem az egyenes vonalon jutott el Isten szolgálatához,
hanem kerülön át és mióta a hitetlenséq sürűjéböl kikerült, egyszersmindenkorra ruhájához tapadva hordja magával a ráakasztott ágasbogas galyIyakat, tarka leveleket, különös, exotikus tüskés gyümölcsöket.
Nemcsak ismert megtérésére célzok itt: hisz a notre-damel vesperáson kapott mennyei szélütés egyszerű természetességgel, hirtelen ragadta ki korábbi világnézetéből és sodorta magával a most már egyenes úton, melyről onnantól fogva soha egy percre le nem tért többé.
De gondolok itt egész esztétíkájára, stílusára, kifejezésmódjára.
Claudel nem Asszizi Szent Ferenc egyszerűségével, nem Francis Jammes idillikus dadogásával fejezi ki magát; opusa olyan, mint a gót katedrálís, melynek sokszor csak nagy vonásait lehet felismerni a bonyolult ornamentika alatt, ahol szentek, angyalok és groteszk figurák nyüzsögnek szeszélyes elosztással a vonalak és erneletek szédítő és mégis
megnyugtató harmóniájában.
A pozitívizmus lapos, poros országútjáról Rimbaud vezette le
Claudelt a "pokol" tájaira (Llne saison en Enter), a démoni szózsení
volt az ő Vergiliusa, ö mutatta meg neki, hogy az abszolutum keresése
az egyetlen költöhöz méltó feladat:
Elle est retrouvée,
Quoi? l'éternité ...

S bár a homályban hagyta, a nagy titok sejtéseinek előtornácá
ban, nagyszerű ritmusa, szóvarázslataí, villanás.szerű látomásai és tragikus pauzáí egyszerre felkeltették Claudelben a szunnyadó líríkust és
felszabadította roppant energiáit, nekílódítva, mint egy nap a belőle kiszakadt üstököst a végtelemség tereire ...
Rimbaud és isteni kegyelem? Különös igazolása a Fiat ubi vult
magasztos tételének (a quamodo itt ugyan még meglepőbb, mínt az ubi):
az istenkáromló zsení, aki gőgösen, a maga tizenhat éves gyermeki
izmait feszitve indult el a dolgok valóságának felfedezésére, vezeti
táncba Claudelt, s az isteni malaszt (La Muse qui est la Gréce] dobbantja hozzá az indulót.
Claudel az emberi be- és kilégzéshez szabott mondattaktusai között pauzákat szekott hagyni; rímbaudí értelemben ezek a csöndek a
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legjelentősebbek, bennük fejeződik ki a nagy valóság sejtése. De ugyan
míért is tesz az ember minden mondat után pontot, ha nem azért, hogy
jelezze: itt az összefogás, a meglátás pillanata? A betű a valóság vagy
ami mögötte van? A költő nem disszertál, nem banális gondolatokat
fogalmaz meg takarosan, hanem sejteti azt, ami megmagyarázhatatlan,
szuqqerál, zenél. Ez volt Rimbaud nagy tanusága Claudel számára.
A ma nyolcvanadik évén túl levő Claudel csak lassan emelkedett
a nagy francia klasszikusok sorába. Olyan, akit előbb egy kiművelt
elit fedez fel magának, majd később szélesebb olvasórétegek is beletörnek stílusába, magukévá hasonítják. Ma már Claudel "közérthető"
író és nemcsak a Pléiade bibliapapirosán jelennek meg összes művei,
hanem az Eluard-t, Aragon-t népszerűsítő Seqhers is sokezres példányszámú antolóqiában közvetíti a nagy tömegek felé.
Mutatja ez a fejlődés azt is, hogy a francia közízlés mennyire komolyodott, mélyült a kilencszázas évek óta. De az sem csodálatos, ha
ennyi időbe telt, míg a francia közönség befogadta legnagyobb újkori
költőjét. (A nagyságot mérhetjük különféleképen: Claudelt az egyetemesség, a szintetikus látás és kifejező erő alapján.) Claudel ugyanis
egyszerűen kilépett a francia irodalom haqyományaíból. Kinos volt
számára az elemző tragédia racíneí belső feszülése, mely még a modern
francia drámán is felismerhető, atléta izmai szétrcpesztették a realizmus tapadós zubbonyát, tele tüdővel lélekző líraja pedig nem fért bele
a parnasszisták márványmerev alexandrínusaíba, fínoman ötvözőtt szonettjeibe, sőt még a szimbolisták nuance-költeszete, művelten ízléses,
tiszta zeneisége sem volt az a forma, ahol kiszavalhatta, kítombolhatta
volna magát. E helyett hozott új verset, sajátos c1audeli módon lélekző
szabad, oh végtelenül szabad - lírikus prózát, melynek maximális
raffinériája az asszonánc ...

Rá is áll, amit ő maga mond Dantéról: "Valamennyi költő között
egyedül Dante festette a dolgokat és lelkeket nem a szemlélödö, hanem
Az Alkotó szempontjába helyezkedve". Claudel is hátat fordított a francia irók töméntelen sok tagot számláló pszichológiai társaságának. me/y
sao év óta szernléli, osztályozza, meqhatározza, elemzi, átéli az emberi
jellemvonásokat és érzéseket. Claudel felülről. angyali távlatból ragadta
meg az emberi életet. Drámáiban a tragikus cselekmény nem nüanszokon
csúszik, zökken, esetleg robban a végső kifejlet felé; minden alakja egyegy emberi életforma hordozója: a hű asszony, a démon, a földműves,
a míllíomos, az übermensch, a szent...
Ezért áll Claudel drámája, sőt eqé.sz költészete bizonyos nemzetfölötti magasságban a francia írók között. Ö az egyetlen fr,ancia költő.
aki nemcsak filozófiai, hanem metafizikai egységben fogja fel az egész
emberi életet s aki hatalmas lendülettel tanit ja kortársait és a jövendő
nemzedékeket az emberi sors és Isten viszonyának titkaira.
Mindezt nemcsak ösztönösen, hanem tudatosan, apostoli hivatásérzéssel. Nehéz is nála a költészetet a homíletíkától és apoloqetikától
elválasztani. De ő nem is akarja, hogy megtegyük. Art poétioue-ie nem
művészi elvek egyszerű formulázás a, hanem egy igen bonyolult, nehéz,
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főleg

szenttamási alapra épitett Hlozófiai esztétika, ahol az

ő

egyéni

poétikája, az élet teljességére irányuló látása is kifejezésre jut:
Vajamikor Japánban, mikor Níkkóból Csuzenzsi felé kapaszkodtam, láttam, bár igen messze voltak egymástól, amint egy juharfa kieqészítette azt az
akkordot, amit egy fenyő javasolt, inert szemern egymás mellé egy vonalba
helyezte őket. Ezek a lapok ezt az erdei szöveqet kommentálják. a világegyetem új Ars poeticajának (poiein
csinálni), egy új Logikának fába szökkenő
kijelentését, június havában. A réginek a szílloqízmus volt a szerve, ennek a
mctafora, az új szó: az a müvelet, mely két különbözö dolognak összekapcsolt
és egyidejű egyetlen létezéséből ered. Az elsőnek kiinduló pontja egy általanos és abszolút érvényű állítás, egy minőséqnek, egy jellegnek az alanyhoz
való egyszersmindenkori hozzácsatolása. Idő és hely megjelölése nélkül: a nal'
süt, egy háromszög szöqeínek összege 180 fokkal egyenlö. Azzal. hogy meghatározza, elvont egyedeket alkot, közöttük változatlan sorokat állapít meg.
Eljárása a megnevezés... Ezt a logikát a nyelvtan első részéhez hasonlítom,
mely az egyes szavak természetét és funkcióját határozza meg. A második
Logika olyan. mint a szintaxis, mely összekapcsolásuk müvészetét tanit ja és
és ezt szemünk előtt maga a természet végzi. Csak az általánosnak van
tudománya, csak az egyesnek van teremtése. A metafora, az alapjambus.
vagyis a rövid-hosszú viszonya nemcsak könyveink lapjain játszódik le:
autochton müvészet, melyet minden rneqszületö használ. És ne beszéljünk véletlenről. Ennek a fenyőcsoportnak az ültetése. ennek a hegynek a formája ép
úgy nem a véletlen hatása. mint a Parthenon, 'vagy az a gyémánt. melyet a
gyémántköszörűs addig csiszol. míg beleőreqszik, hanem egy nagyon is gazdagabb és bölcsebb szándékkincsnek a terméke.
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így értjük meg, ha költőket sokszor jellemző naiv etimolóqizálással
felfedezi, hogy az emberi ismeret az életbe születéssel egyenlő (conneitte = co-neitte ), rnert hiszen az ember a semmiből halad a tel jes ismeret, az Isten felé azzal, hogy világra jön és birtokába veszi a mindenséget.
De nekünk is könyvet kellene írnunk, ha Claudel metafizikus esztétikáját csak lényegesebb pontjaín is akarnók elemezni. Mindaz, amit
mondottunk, elég ahhoz, hogy meqértessük, milyen kettős arculata van
míndannak. amit Claudel énekel vagy alakjaival mondat. Egyik a földi
lét, a másik az ígazi lét felé fordul. Jobban mondva: drámáinek lényege
éppen ez a fordulat, amit emberei saját tengelyük körül megtesznek. míg
szembe nem kerülnek az isteni képpel.
Ebből sok minden következik. Claudelben annyira él az Isten felé
forduló, Kegyelemből táplálkozó keresztény és az anyagías gondolkozás
ellentétének tudata. hogy szinte állandóan paradoxonokban beszél: meglepő fordulatai, gúnyja, sokszor nehézkes humorizálása. de egyúttal
legfelségesebb ötletel. képei ezekből, az első pillanatra meghökkenő
kapcsolásokból erednek.
A keresztény hit valóban tele van látszólagos paradoxonokkal.
a racionalista szemében szörnyü botránykövekkel. "ha tökéletes akarsz
lenni, add el mindenedet. vedd fel a keresztedet és kövess engem!" "Aki
megtalálja életét. elveszti azt: és aki elveszti életét énérettem, megtalálja
azt" stb., s valamennyi között a legnagyobb: az ember Isten fia és
'Isten emberré lett, hogy meghaljon érte a kereszten!
Ha egy mindent látó, halló, tapintó művész magáévá teszi ezt a
o
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világnézetet, rabjáva lesz s nem valósíthat meg mást müveíben, mint a
kereszténység egyetlen nagy paradoxonát, az isteni és földi cél ellentétet. Claudel fenséges kép- és gondolatkapcsolásokat kovácsol belőle.
Seiyemclpője bevezető monológjában a kalózoktól a süllyedő hajó árbocához kötött hittérítő ilyen imádságban foglalja össze hitvallását:
Uram, köszönöm, hogy igy meqkötöztél. Megtörtént néha, hogy nehezemre estek parancsaid
és akaratom végzésed ellenében megdöbbent és vonakodó maradt.
De ma nem is tudnék szorosabban simuini hozzád és hiába nézem tagjaimat, egyetlen egy sincs, amely paranyit is el tudna tőled távolodní.
Csakugyan a kereszthez vagyok kötözve, de a kereszt, amely így megfeszít. nincs kötve semmihez. A tengeren lebeg.
Azon a szabad tengeren, amelyen az ég határa elmosódik s amely egyenlő
távolságra van az óviláqtól, melyböl útra keltem és a másik újtól.

De ugyanilyen beszédet
jában is:

hallunk szellemesen áhítatos

Keresztút-

De ime, Isten már nincs velünk, Ő a földön hever.
A rajzó faJka torkon kapta, mint egy szarvast.
Hát eljöttél! Igazán velünk vagy, Uram!
Rád ültek, rátérdeltek szívedre.
Az a kéz, melyet most a hóhér teker, az a Mindenható jobb keze.
Megkötözték a Bárányt lábánál fogva, odaerösítik a Míndenütt-jelen-levöt.
Krétával kimérték a kereszten maqassáqát és szélességét.
És majd ha megízleli szegeinket, majd meglátjuk, mílyen képet csinál hozzá.
Őrök Fíú, kinek határköve egyetlen Végtelenséged,
Itt vagy hát velünk, ezen a szük helyen, melyet megkivántál.
Itt van Illés a hullán, végigfeküdve rajta,
Itt Dávid trónusa és Salamon dicsősége,
Itt szerelmünk ágya veled, a hatalmas és kemény!
Nehéz egy Istennek a mi mértékünkhöz igazodni.
Húzzák és a már-már széteső test ropog-recseg.
Megfeszül mint egy sajtó, borzalmasan kinagyolták az ácsok.
H?gy a Prófétának igaza legyen, ki elöre megmondta e szavakkal:
"Atlyuggatták kezemet és lábamat. Megszámlálták minden csontomat,"
Meg vagy fogva, Uram, és nem tudsz menekülni.
Oda vagy szegezve a keresztre kezeddel és lábaddal.
Már nincs mit keresnem az égen az eretnekkel és a bolonddal.
Ez az Isten elég nekem, aki négy szeg között elfér.
(Keresztút, Tizenegyedik stáciö. )'

A Passió történeti valósága, a végrehajtók cinikus magatartásának.
ábrázolása vegyül itt a bünbánó áhítatával és a modern kor bűnösének
vaskos hangjával. Az olvasó érzi a magasztos iróniát, mely ebből a különös nyelvből feléje árad és télrdre kényszeríti. (Az eredeti asszonáncait nem tudtam visszaadni. )
Minden katolicizrnusa mellett Claudeltől mí sem áll messzebb, mint
az aszkézis. Vérbő temperamentumával sehogysem fér össze a földi léttől való teljes elfordulás. S ez a tárgyias dualizmusa, melyet talán "metafizíkus realízrnusnak" lehetne nevezni, ad művészetének egészen sajátos ízt a katolikus ihletű írodalomban. Mínt ősei, a Szalézi Szerit Ferenc
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körül csoportosuló francia mísztíkus írók, ő is mind az öt érzékével ragadja meg a világot: "un catholique il gIobules rouqes", mondták róla:
egy katolíkus, akinek vörös vérsejtjei vannak.
A champaqne-í gyermekkor [Villeneuve-sur-Fere-en-Tardenoísban
született), a mezőn, erdőn töltött boldog évek, majd a diplomáciai foglalkozással együtt járó viláqlátás, főleg kínai és japán élményei - itt a
keleti vallás fílozófíákba és a keletiek szimbolikus müvészetébe merült
el - ' színte kozmíkus szélességűvé tágitották szemléletét. Megadatott
neki az a ritka tehetség, hogya partikulárisban. a részletben felismerje a
végtelenség összefüggéseit, s ez nemcsak metafízíkaí vagy filozófiai attitűd nála, hanem egyúttal művészi élmény, mely minden alkotására egyéni
bélyeget nyom.
Műveí közül a leqjelentősebbek: az Öt nagy' óda, hol saját zsenijének belső vivódásait. majd újjonqó" felszabadulását zengi el szélesen
hömpölyqö ritmusokban, találkozását a Malaszt muzsájával: a Háromszoiemú kentute a latin, a szláv és a keleti emberfaj múzsáinak nagyszerűen harmonizált triója. A Corona Anni beniqnitetis-tien, mint a Keresztútban is, naiv áhitattal és a közönséges emberi gondolkozást mardosó gímnyal éli át az egyházi év minden nevezetesebb ünnepét.
Claudel világhire azonban főleg drámain nyugszik. Itt tudta legjobban érvényesíteni, tárgyias kifejezésre juttatni teljes világnézetét. Drámái
annyira szokatlanok' voltak első megjelenésük idején, hogy jósokáíq senki
sem kísérelte meg, hogy színpadra vigye őket. Nem egyszerűen tragikus,
vagy komikus bonyadalmak megoldásai ezek, hanem súlyos gondolatok
hordozói s az alakok is nem avval vannak elfoglalva, hogy az adott
pillanatban úgy beszéljenek, vagy viselkedjenek, mint te vagy én - rni
sem áll mcsszebb Claudeltől, mint a realista színpad, - hanem saját
problémáikat legtöbbször egészen valószínűtlenül, univerzális távlatban
taglalják. Ezzel a szószerínti drámaiságból sokat veszítenek, de annál
többet nyernek mélyséqben és jelentőségben. Ezért a claudeli dráma egészen közel áll az aíschylosí traqédíához. Istenközelséqben él, mint Aíschylos és rnírit ennek alakjai szárnyaló monológokban, az istenek felé fordulva tárgyalják az emberi sors egyéni tragédiáit, Claudel személyei is
egyszerre szavalnak sorstársaik és Isten felé. Ez a lelki rokonság birta
rá, hogy le is fordítsa Aíschylos két darabját. (Bevezető tanulmányaban
párhuzamosságokat keres az Eumenidák Athenéja és a Szcplötelen Foqantatás, Apolleja és az örangyal között.)
Claudel drámái lelki fejlődését is híven tükrözik. Első darabjaiban
m~ anyagával is küzködík: majdnem minden drámáját kétszer, sőt olykor háromszor is megírja és ki isi adja változataival együtt.
Legelső műve az Aranytej, az önmagán és másokon felülemelkedő
ember bukását ábrázolja, a magában bízó hős lelki és testi összeomlását.
Sajátos mitikus világban élünk itt, vérszerzödök, napimádók között:
valami egészen különös színpadon, mint Faust második részében vagy
Maeterlínck drámáíban. Claudel drámái még később is, mikor már pontosan megadja a ge09:ráHai. és történeti környezetet, valószerütlenek, valami sajátos müvészi szímbolizmus és szándékolt zavar mindíg van bennük és díszleteiben. valamint sokszor bosszantóan] valószerűtlen neveíben,
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aminek jelentőségét akkor értjük m~g, ha tudjuk, Claudel milyen szoros
kapcsolatot érez saját művészete és a modern francia zene és festészet
között. Különös farcejai (A medve és a hold stb.) a szürrealisták formabonyodalmait idézik fel emlékünkben. de itt szabadon csapong fantasztikus humora is,
A Város, második drámája, az ember és a kollektivitás konfliktusa:
az egész darab az egyén és a közösséq harmóniájának keresése, melyhez
csak forradalmakon keresztül vezet az út. Véres áldozatok, egyéni erő
feszítések, vagyis a szenvedés juttat el- Isten békéjéhez.
A Csere legemberibb drámája - az első, amit elő is adtak - négy
személy közt zajlik: a lobogó vérű mesztiz, akit mindíg tovább, a,z új
felé hajt ösztöne, a hű és mindíg egy helyben álló feleség, a démoni nő
es az amerikai milliárdos, aki azt hiszi, míndent megvásárolhat, s igy
meg is veszi a mesztíztöl hű feleségét, míg ő átengedi szetetőjét cserébe.
A szerelemtől ittas asszony revolverqolyója teríti le a megint új kaland
felé rohanó Louís Laine-t, mig a gazdag bankár megtörve, közömbös
hangon vallja be lelki és anyagi összeomlását a hű asszonynak, ki volt
volt férje holtteste mellett szavalja el a hűség dícséretét.
Violeine két változatából nőtt ki az Angyali üdvözlet, Claudel legpoetikusabb darabja. Mint a Cserében, itt is két nőtípus áll szemben egymással, vagyis az egyik közülük, Violainc. az örömtől buzgó, már Isten
felé fordulva áll előttünk a darab elején. Az irígy Mara, ki pokoli lánggal szeréti Violaine vőlegényét, beárul ja a szent leányt, mert szeretetének túláradásában megcsókol egy leprás utast, ki 'szintén szerelmes belé.
Violaine-t ott hagyja vőlegénye, elveszi Marát: az elhagyott leány, aki
megkapta a leprát, remeteségbe vonul, Mara azonban elhozza hozzá
meghalt gyermeket, hogy Víolaíne fel támassza. A csoda húsvét napján
meqtörténík, de a gyermek szeme szine megváltozik, Violaine-ét kapja.
Mara megöli testvérét, de a feltámadás kíbékítö szentségében a családi
béke helyreáll a champagnei földmíves házában, melynek majorosa ép
akkor tér haza szentföldi zarándoklatáról. Az elhagyott kolostorban maguktól megszólalnak a húsvéti harangok.
Ez a miraculum már végleges formájában mutatja a claudeli drámát.
mely mindenkor a Providencia és az emberi akarat konfliktusát ábrázolja. Innentől kezdve különféle változatokban kapjuk meg a szenvedés és áldozat témáját. Az emberi önzés, törtetés, szenvedély végeredményben nem tudja megbontani az isteni rendet, mely mindig helyreáll,
a' szenvedés és áldozat árán még a bűnök tekervényes útja is odatorkollik.
A [eune fille Violaine után írta Claudel a Déli osztozkodás-t, ahol
egy asszony szíve-tcste vándorol férjétől, költő-imádójához. majd ettől
a Távolkelet kalandorához, és újra vissza eszményi szerelmeséhez. a teljes megsemmisülésbe. Az irányukat vesztett emberek tragédiája ez, me-'
lyet Claudel csak a legúj-abb időkben engedett újra kimyomatni, mert
úgy érezte, hogy ez a szenvcdélyes dráma nem illik bele az isteni tervet
szolqáló opusába.
Majd következik egy trilógia: a Kezes, a Kemény kenyér és a Megalazott atya sorozata, mely egy család több generációjának drámája.
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A rejtőzködő Szentatyáért magát egy cinikus ál-jakobinusnak odaadó
francia nemesleány nehéz, borzalmas áldozata folytatódik itt gyermekeiben.vkik részben apjuk, részben anyjuk lelkét öröklik. A cinikus kapzsi
parvenűt saját fia öli meg, de a békét a vak unoka teremti meg a Szentváros hangulatában. Isten még a bűnt is céljaira tudja forditani.
Végül a Selyemcipö (Le souliet de setin ), melynek spanyolos alcime: ..A legrosszabb nem mindig bizonyos" és portugál eredetű jelmondata: ..Isten egyenesen ír görbe vonalakon", Claudel drámai opusának
betetőzése. Bár a spanyol conquistadorok idejébe helyezi cselekményét,
mindíg az a benyomásunk, s ezt a költő humoros színpadi utalásaival ís
megerősiti, hogy ez a világtörténeti háttér csak afféle mesés konvenció,
rnelyben hemzsegnek a szándékos anakronizmusok (még Napoleonról is
szó esik). A cél: éreztetni, hogya világtörténelem és az egyéni élet tra9Fdiája mind egy közös pontban találkozik: Isten rendeléseben. az üdvösség végső céljának szolqálatában. Dona Prouhéze, egy öreg grande
fiatal felesége kísértese idején egyik szaténcipőjét Szüzmária szobrának
ölébe teszi s onnantól fogva lábát a Szent Szüz tartja, amivel megköti
az események folyamát. Lángoló szerelme Don Rodrigue iránt csak arra
való, hogy ezt a nyugtalan höst nagy tettekre késztesse, melyek mind
a Föld isteni meghódítását szolgálják. Áttör Panamán. egyesíti a két
világrészt. elvíszí Isten hírét a japán, szigetekre. Idehaza Dona Prouheze
egy északafrikai vár vad parancsnokának foglya, majd kényszerből felesége, de azt is megmenti az életnek. Őrangyala nagyszerü látomásban
mutatja meg Dona Prouheznek a földi élet és isteni elhatározás rnisztikus összefüggéseit. Végül Dona Prouheze meghal és Rodrigue, aki féllábát Japánban vesztette. szeritképeket árul rozoga hajóján a spanyol
'Vizeken és mivel a földi élettől elfordulva immár nem hajlandó Anglia
mcqhódításának vezetését elvállalni, a spanyol király rabszolgává sülylyesztí. Végül már ingyen ajándékozzák oda egy zárdának. ahol házi
legényi szerepet szánnak neki. A tökéletes lefosztás, a földi kereszt kihordása meg kell hogy előzze meqdícsőűlését.
Ebben a darabban Claudel fenséges jelenetei Shakespeare-re emlékeztető burle.szk ínterrnezzókkal váltakoznak,' de a lírai tónus a darab
vége felé mind erősebben halkul; az események torlódnak. új szereplök,
jelenetek sűrűn váltakoznak, mintegy jelezve: ne csüggedj keresztény ember, az élet tarkasága alatt Isten biztos kézzel tartja az emberhabok SOTsát, De eqyetlen darabjában sem domborodik ki ilyen szeles képben a
katolikus Egyház egyetemes, planetáris [elentőséqe.
Ujabb időben az agg Claudel egészen belemerült a Szeutirás exegézisébe (A rózsa és a rózsafüzér), de annyi ereje még míndíq van, hogy
darabjait szinpadi előadásra előkészítse. Claudel az utóbbi években
divatba jött. Az emberek. akiket a lét legkínzóbb kérdései gyötörnek és
kezdenek túllátni az egyéni sors kicsinyes látókörén, több érzékkel közelednek a nagy filozófus költő müveihez. Nemcsak a Kezes trilógiájának
egyes darabjai kerültek műsorra, hanem fényes sikerrel játszották d mult
évben és játszák idén is Párisban a Selyemcipöt, melyet természetesen
eredeti bonyolult szerkezetében lehetetlen lett volna előadni. Éppen ezért
a nyolcvanéves költő kikerekítette darabját, úgy hogy maga is véqiqnéz-
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hette fantasztikiusan. izgató és mínden néző számára felejthetetlen élményt hozó darabjának előadását.
Míg kortársai közül alig eqy-kettönek műveí élnek ma már eleven
életet a francia irodalomban, Claudel jelentősége napról-napra növekszik;
a franciák büszkén helyezik a. nyolcvanéves költöt lOOgy íróik, sőt a világirodalom nagy klasszikusai sorába.

A FESTŐ
Az arcod most nyugodt,
de mondd, emlékszel-e? a félelem villogó vészjele
föllobbant egyszer rajt - tudod?
öt érzékedben van még a tudat
-- azt hiszed, letagadhatod? - ,
ahogy árnyékba mártott arcodat
meggyujtotta a rémület ...
én ott álltarn veled
én láttalak, szemed alján a rnélyülö
feketedő ránc nemcsak az idő!
Ne mondd!
Koponyád árnya a túlsó falon
hulló, fekete napkorong ...
Meqísmerlek fiatalon!
Sorsod rádmarta rajzát ...
Hol vagy, ziháló fiatalság?
- Ne kérdd ...
Homlokodon a jel: az is te voltál -hulló fürt jeid közt fehér
női ujjak árnya motoszkál,
s örökre ott marad Vonásaid
között valamit örzöl
halálodig
gyászból, gögbő!.

Emeld föl mélyrehorqadó fejed.
Ott látom, kimondatlanul,
és ecsetern hegyén a fény kigyúl
s világítani kezd, lassan sugárzik
arcod mögötti arcod, a másik:
örökkönvaló-egynek festelek.

Vidor Miklós
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Thurzó Gábor
.

,

M1KSZATH OLVASASAKOR
Egyik ismert arcképén karosszékben ül. elernyedt arccal. ujjai közt
.a szivarral. Egy másikon fáradtan, lelógó, rendezetlen harcsabajsszal,
kicsit irónikusan néz maga elé. Ismerjük arcképét abban a pózban is,
ahogy Konrad Ferdinand Meyert: tömzsín, vastaqon, arcába lógó. nagy~
karimájú kalapban. jóllakottan és elégedetten.• És arcvonásain mindig
valami figyelem. valami kis rosszmájúság, s ugyanakkor különös nyuga~
lom. És mindegyik arcképén feltünik az irónia. a különvélernény azzal
szemben. akinek felvevő leneséje előtt áll. Azt írták róla valahol: "a vacsorázó bölcs". s valóban: mindíg van benne valami jóllakottság, sőt
túllakottsáq, s az emberben és az íróban az a fajta magatartás, ahogy
valaki jó étkek. italok után, elernyedve, kicsit szórakozottan, de szórakozottsáqából hirtelen elömerülve, éllel és keményen mesél el egy~egy
jóízű anekdotát. felfrissülten tőle. aztán újra elmerülve adohányfüstbe.
a "lenge fátyolban. mely aszivarok füst jéből .szövődík". Azt írja [ókaíról: "olyan, mint a selyemgubó - nem látszik az elevenje a sok selyme
míatt". Rá ennek éppen az ellenkezője érvényes: az elevepje látszik, egy
élő, lélekző. személyes [elenlétét, egyéni véleményét mindig kinyilvánító
karakter.
1849~ben született a kezdet kísérletezései. tétovázása után 1881ben találta meg a hangját. ekkor jelent meg a "Tót atyafiak", majd röviddel rá a "Jó pa'ócok". Harminckét éves volt ekkor, s kialakult már
elbeszélő hangja, beérett iróniája, módszere, ettől fogva új és lényeges
meglepetést nem hoz élete végéig. Világa sem tágul. megmarad a felvidéki tótság és palócság tájain. az az élmény-anyag, ami gyerekkora
óta felgyült benne. most kezd kamatozni. Innen jóformán csak kirándulásokat tesz máshová, témái és figurái - csodálatos böséqben és változatosságban - mind innen származnak, mindet egyfajta emlékezés oldja
ki belőle. Elbeszélő módja is az emlékezöé: otthon jár a falujában, meglátogat egy-egy régi házat. várost, ismerősökkel találkozik a klubban
vagy a parlamentben. s ezekről a találkozásokról eszébe jut valami, egy
furcsa esemény. egy multból előt ünő alak. Rengeteg közölnivalója támad egyszerre, s ez a közölnivaló mindig anekdota vagyanekdótává
szélesített. csattanóval ellátott kis történet. Az emlékek..a felvillanó
adornák viszik aztán tovább, "barázdáról barázdára" a mesét, amelynek megkonstruálásával, szorosra fűzésével nem sokat törődik. Míndvégig érezni az "e~evenjét". sohasem látni a selyemgubót. Mindazt. amit
mondaní, közölni. elénktárni, bemutatni akar, nem leplezi, mindig érezteti. hogy ·ezt ő mondja el. ilyen vagy amolyan hangulatában. Tán a viláqiroda'omban sem akad társa. aki ilyen személyesen szólna mindíg az
olvasóhoz. és ilyen baráti, vacsora utáni, pipafüstös légkört alakitana
ki egy-egy története körül. mint Ő. De sohasem barátkozik. Az a .Jcomázás", amit Gyulai Pál vet a szemére. semmiesetre sem egy bizonyos
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cinkostársi szolidaritás megteremtését célozza iró és olvasója közott.
Míkszáth mindig megtartja a távolságot az' író és az olvasó, önmaga és
a tárgya között. Talán ez is egyik oka varázsának: érezzük az iró személyes jelenlétet, azt a meghitt bizalmasságot, hogy egyenesen velünk
közlí csak mondandóját, de ugyanakkor meg kell éreznünk azt is, hogy
nem egyezkedik velünk, az iqényeínkkel, az ízlésünkkel. nem ő fogad
el minket, hanem nekünk kell elfogadnunk őt.
S valahogyan ezzel a magatartással lesz más, mint korának elbeszélöi, mint kezdeti éveinek nagy eszménye, Jókai, és élete utolsó másfél
évtizedének két fiatalabb vetélytársa, Herczeg és Gárdonyi. Jókai ro-.
mantikus, s mint minden romantikus lélek az általános helyett az
idealizáltat adja; varázstükör van a kezében, olvasója ebben szebbnek,
különbnek látja önmagát, hősei utánzásra, hasonulásra serkentenek.
Míkszáth sohasem idealizál, egyszer sem nyujt nemes példát olvasói elé,
s furcsa paradoxona népszerűségének, hogy minden személyes bizalmassáqával borsot tör olvasója orra alá, szeretetrernéltó, kedves, különösbolondos hőseivel kritikát is gyakorol azokról, akik olvassák, akikhez
bizalmas. Eltársalog közönséqével, de nem egyezkedik vele, - s ebben
nem követi Jókait úgy, ahogy pályája kezdetén a fiatal Herczeg, sőt
még az akkor inkább érzelmességre törő, líraian idealizáló Gárdonyi.
Míkszáthnak nincsenek rokonszenves alakjai, mindenkibeh azonnal észrevesz és hangsúlyosan észrevétet valami torzságot, apró kelletlenséget és
hibát, s erre iróniával csap le. S közben - rengeteg ellentmondása közt
tán a legérdekesebb - csupa szeretettel ír róluk, megérti őket, magyarázza, elhelyezi a körűlvevő világban. Körülbelül ez a gesztusa: ilyenek
és ilyeneknek kell lenniök, mert a világ, amiben élnek, nem képesítheti
őket másra.
És valóban, - milyen volt a századforduló világa, ahol a Nosztyk,
Lazsárryik, Pongrácz grófok, Wibra Gyurík, Trnovszkyak, Maránczyak,
éltek? Az ország a milleniumra készült, a 67-es kiegyezés státusquót
teremtett, melynek szűk keretei között élni lehetett, Megkezdődik az ország íparosodása, a semmiből - egy ódon kisvárosból - megszületik
Budapest. Van "alkotmányos életünk", parlamenttel. választásokkal,
parlamenti harcokkal. Két politikai felfogás. küzd egymással: a 67-es
szabadelvű párt Tisza Kálmán vezetésével és a 48-as fűggetlenségi párt.
A kor úgy érzi, a kormányzó párthoz kell tartoznia, idetartozik
Míkszáth is, - mert csak az óvja meg viszonylagos nyugalmát, fejlödését, de szívében azért függetlenségi, 1848 eszmei és eszményei élnek
benne. Az iparosodással egy liberális életforma lesz irányadó, a kapitalista társadalom most kezd voltaképpen igazán berendezkedni és terjeszkedni. Egyfelől tehát a liberális kapitalizmus, másfelől a bomló feudalizmus, - egymást szolgálva s ugyanakkor farkasszemet nézve egymással. A föld, a birtok kicsúszik a földesurak lába alól, egyre nagyobb
a "cifra nyomorúság", egyre többen kúsznak az íparba, a bűrokrácíába.
Felemás életforma alakul ki: a gentry, mint hivatalnok, a gentry, mint
gyáros, - de közben él a nosztalgia ebben a mindenképpen való lecsúszottságban a régi földesúri oligarcha-magatartás felé. A különc Pongrácz gróf, aki túlságosan mélyen hajlik a történelem kútja fölé és bele-
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szédül, a régmultba képzeli bele magát, egy középkori várúr belsö-kü'sö.
törvényei szerint él, - ez a félig bogaras, félig örü.t Pongrácz gróf a
jellemző alakja ennek a felemás társadalomnak, amelyet Mikszáth olyan
szívesen ábrázol, amelyet olykor szelíd, derüs iróniával szemlel. mínt a
"Gavallérok" sárosmegyeí úri társaságát, máskor kegyetlen gúnnyal,
mint a Nosztyakat. .
Ebben a kétféle magatartásban míndíg társadalomkritíka van. A lecsúszott, a formákat kedves bolondéríával őrző gavallérok az úri társadalom ártatlan figuráí, különcök, a rangkórság szelid és ártalmatlan
megszállottjaí: egy lecsúszó, elpusztuló réteg utolsó kísérlete az életre,
- a Nosztyak a társadalom ellenségei, Magyarország vadászterületük.
saját érdekeikért rothaszt ják, bomlasztják azt is, amí ép s azt is, amí
növekvőben van. Míkszáth az egyikről humorral ír csak, rnulatsáqossá
teszi őket, a másikról már-már gyülölettel, nevetségessé téve őket. Különben nemcsak Míkszáth kétfajta társadalomszemléletét lehet le mérní
tán legsíkerültebb művén, a "Gavallérok"~on és Ieqjellemzöbb reqényén,
a "Noszty~fíú esete Tóth Marival" címün. Írói módszerét, stílusát,
szemléletét. térna-Ieldolqozását ís ez a két regény mutatja a leqjellemzőbben. Itt is, ott is személyes a hangja: a "Gavallérok" esetének szemtanuja, a Noszty-féle hozományvadászatnak. - mínt az utószóban maga
is közli, - riportere. Egyikben sem enged tehát egy személyes jellegü
láttatásból. mind a kettőt amúgy jóllakottan, a pípafüst hangulatában
mcséli el. Természetesen következík ebből az előadás bizonyos szélessége, az a mód, ahogy egy jóízű történetet mond el valaki, késleltetve a
csattanót. Anekdóta ez is, az is, - az egyík megmarad az anekdóta
keretei között, a másik regénnyé szélesíti ki. A "Gavallérok" szerkezetében is anekdota, a "Noszty-fiú esete Tóth Marival" regényszerü bonyodalmak fejlesztése anekdoták sorozatával, néha úgy, hogy az anekdóta regényfejezet lesz, néha pedig kitérő csak, s különösebb kapcsolata magával a történéssel níncsen.
A "Gavallérok"~ban egy sárosmegyei lakodalmat mond el, - hogyan gyülekeznek a vendégek néqylovas fogatokon, hintóban, ph ae tonban, sandlauferon, hogyan találkoznak össze az Eperjes felé vezető
országúton, hogyan ülnek le lakomázni először a vőlegény apjának há-o
zában, aztán magán a lazsányi lakodaImon. A kísregényben nem történik semmi, az író célja csak az, hogy bemutassa ezt a kedvesen úrhatnám dzsentri-világot, ezt a "fenn az ernyő níncsen kas'I-t, nem ostorozva - hísz erre níncs szűkséq, -r-r- hanem csak meqforqatva, kíszellöztetve őket egy kicsit. Egy óriási anekdotát szövöget állandóan, félbehagyott anekdoták egymást egészítik ki, kis emberi arcképek villannak
föl, mindíg valami furcsa, kesernyésen derűs történetkében, melyeknek
mcsefejlesztő értékük nincsen. de a regényke végére mégis belőlük bon-o
takozik ki, váratlanul, de egy~egy elhallqatással, célzással előkészítve,
a csattanó. Ez a kibő vitett anekdóta legtöbbször csak derűs, szelid, a
társadalmi visszásságokon mosolygó írásainak a formája, efféle valahogy
az "Eladó birtok", a "Szent Péter esernyöje", a "Sipsirica", a "Prakovszky, a süket kovács" és még annyí más. A "Noszty~fíúban" is
anekdótíkus a látásmódja, de itt az anekdoták meglehetősen lazán van-
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nak összefűzve. jellemző és nyomatékoló példaként, a társadalom-krítíkát viszik csak tovább s nem a történetet. A regény első harmadának
alig van köze magához a témához és végeredményben a különc, féligmeddig agyalágyult Kopereczky föispánná választása a Nosztyk seqédletével, csak előjáték Noszty Feri és Tóth Mari irgalmatlan szerelmi és
financiális komédíájához, a regény meglenne nélküle is. A regényben
különben az anekdoták végig csak hozzászólnak a tárgyhoz, nem magát
a regény tárgyát adják, - és a regény súlypontja mégis ezekben az
.anekdótákban van, ezekkel sujt le a századforduló közeletére. a "jogállam" ábrándjára. a hivatalnok- és politikus dzsentri aljassáqára, és rajzol széles kórképet a társadalomról a minisztertől az amerikás magyarig,
az urasági inastól a Iőispáni titkárig. Éles és pontos rajzet végig a mellékal~kokról ad, Noszty Feri és Tóth Mari homályosak. bizonytalanok.
Irói módszerében tehát az anekdota, a kerek, önmagában is meg.álló- kis történet uralkodik, s egy-egy műve siketének titka míndíq az,
mennyíre sikerül kiszélesítenie az anekdotát vagy milyen mérvben sikerül egységgé Iűzníe az anekdóták sorozatát. Ami mindíg a döntő, mindig
és ezért olyan páratlanul vonzó egész életműve, - a
a lényeges, személyes hang, az elbeszélés varázsa, a bemutatás humora, az emberés ötlet-teremtő képzelet kifogyhatatlansága. Szinte megszámlálhatatlan
alakjainak száma, s ezek ,az alakok rnind eqyénátve vannak" két egymásra
hasonló is alig akad köztük. még akkor sem hasonlók, ha valójában
ugyanazt a mondanívalót fejezi ki rajtuk 'keresztül. Ahogya Nosztyfiúban a pontos, jellemző rajz a mellékfíquráke, akiknek karríkaturísztikus ábrázolása mellett a főszereplők halványnak. pasztellnek hatnak, a
többi főhőse ugyanígy halványabb, tán a "Vén gazember" Body Gáspárja és a "Beszterce ostroma" őrült Pongrácz grófja kivételével. Ennek
az oka nyilván az, hogy sohasem az egész érdekelte, hanem mindíg a
részlet, sohasem maga a regény - ha mégoly hatalmasra méretezett is
terjedelmében és mondanivalójában, mint a ..Noszty-fiú esete Tóth Marival", a "Különös házasság" vagy "A fekete város", - hanem míndíg
az epizód. Ahol maga a történet eqésze kötí le érdeklődését, ott emel-kedik jelentöséqben, megformálásban a regény höse az epizód-figurák
fölé, ezért van lélektanilag is kírnélyítve Pongrácz gróf vagy Body Gáspár, s ezért hat lélektaní vázlatnak. - egy-két vonással talpraállítva. majd
az anekdóta-füzér alakulására bízva a "Szent Péter esernyöje"
Wibra Gyuríja, "A fekete város", Görgeyalispánja, a "Noszty-fiú
esete Tóth Marival" Noszty Feríje. A mcllékalakokat aztán megara
nyozza a humorával. személyes kötekedésével vagy iróniájával. Számtalan apró-cseprő ízzel, színnel gazdagitja őket, s emeli ezzel a fő alakok, a mese hősei fölé, -- ezért maradnak meg emlékezetünkben mindíg' az anekdoták és sohasem - v,agy csak ritkán maguk a művek egészei.
.
Módszerében kétségkívül rendkívül kevés a tudatosság, annak ellenére, hogy határozott, éles véleménye van az előadott dolgokról. Szándékosan választja a szabadon, gát nélkül ömlő elbeszélést, a varázsos
csevegést, amelyben látszólag alig-alig érződik az író formáló, az eseméneket a cél felé terelő szándéka. Alig van novellaja. regénye, amely ne
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"apropóból" indulna ki. Mínr már említettük, valakivel találkozik. valaki elmond egy történetet, emlékezteti egy figurára, s ez inditja meg
aztán benne a meseteremtö fantáziát. Ha az inditás meqvan, a többi. a
csevegés fesztelenségével. lászólaq formálás nélkül. folyik tovább;
"A Sípsiríca" úgy indul. hogy valaki elhívja egy ismeretlen budai kiskocsmába, - bőven ecseteli a budai kiskocsmák életét. történeteit. apró
emlékek jutnak róluk az eszébe. futó kis történetek és csak azután mutatja be a "Három Páva" kocsmárosnőjének leányát, Sípsírícát, és
mondja el a lány furcsa esetét; a "Beszterce ostromának" ötletét egy
klub-délutánon meséli el neki az őrült Pongrácz gróf rokona; a "Különös házasság" sok vihart keltett történetét "egy még nem is nagyon
megsárgult krónika után" írja. Ilyen inditás után színte önmagától halad célja Ielé a történet, erőltetés. kigondalás nélkül. Módszeréről, ha túloz is, hiszen tudjuk. hogy akár ..A fekete város"· hoz. akár a
..Jókai Mór élete és kora" című művehez milyen aggályos gonddal gyüjtötte és rendezte az anyagot maga vall ..A hályog-kovács" cimű
híres novellájának bevezetésében. vaqy ahogy előbb neveztük ...apropójában" . Egy fiatal tanár azzal küldí meg neki Az Elbeszélés; Művé
szete cimű tanulmányát. hogy olvassa el és írjon hozzá előszót; a könyvet azonban nem olvassa el. s hogy rniért nem: arra felel a hályogkovács ismert anekdótájával, a hályogkovácséval. aki míndaddiq,
mig nem tudta. "milyen bonyolult külön világ a szem", nyugodtan operált a bicskájával, de amikor megtudta, nem mert többé késhez nyúlni.
..Ez lenne az én sorsom is. tisztelt uram" - zárja le Míkszáth a novellát. "Ha éln az ön könyvéből meqtudnám, rní míndcnt kiván a
tudornányegy irodalmi műben, sohase mernék többé elbeszélést írni".
Ha ez a műhely-vallomás így túlzás is. - kit kezélne több humorral.
ha nem önmagát? - beszédesen mutat rá Mikszáth módszerére és máig
eleven hatásának titkára. Így. ahogy ő szól hozzánk. így mondják a
mesét, az élőhangnak ez a varázsa az elbeszélő próza varázsa. ez szól
hozzánk a "világ meséjének" évezredeíből. Ezzel az élőhanggal hat.
ilyen személyes kapcsolatot teremt Dickens és Mark Twain. akiknek
humorával. társadalombírálatával és megalkuvásával olyannyira rokon
Mikszáth művészete.
Míkszáth, a kormánypárt képviselője. magatartásával kétségkívül
bizonyos forradalmat jelentett a századvégén. - forradalmat. amelyet
a kortárs alíq-alíq vett észre. inkább a humurt érezte ki és méltányolta
belőle; hiszen míndaz. amit Míkszáth hol mosolygó derűvel. hol kíméletlen élességgel bírált, meg szekott volt. egy olyasfajta valami, mint jó
társaságban a rnodort.slansáq. a közvélemény előbb-utóbb megszokja.
De Míkszáth maga se ment túl a karríkírozáson, sohasem epesedett el
teljesen a lelke. - legfeljebb a ..Noszty-fiú esete Tóth Marival" vagy
az erőszakos választásokat kípellengérező ..Körtvélyesí csiny' , lapjain,
- maga is jól érezte magát ebben a világban. bár megvolt róla a véleménye. Szatinkusa volt a századvég uralkodó rendszerének. s ugyaneakkor Tisza Kálmán feltétlen tisztelője, - Tisza Kálmán életét és korát is készült meqírni egy olyasfajta regényes élet- és korrajzban. mint
<l [ókaíét, a kormányzó szabadelvű párt képviselője. aki ugyanolyan
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módon szerezte meg a román nemzetiségü Fogarason a mandátumot,
mínt torzrajz sorozatának kifigurázott höse, Katánghy Menyhért, aki
ugyanolyan jól élt ebben a meqvetett, elítélt úri rendben, mínt az ..Uj,
Zrinyiász" politikai és nagy-társaságbeli höseí az "Én kortársaim"
remek rajzokban megcsipkedett alakjai.
Szeme mindent látott, tolla mindent rögzített, meg volt a véleménye,
de igyekezett pályáját - rnint Tísza-pártl jó "mameluk" és szírite már
hivatalos társadalomkrttíkus, -- simán, zökkenő nélkül végigfutni, s
írói rangban, elismerésben ugyanaz a napfény aranyozta be az ő alakját is, mint a [ókaiét. Ehhez a: nyugalomhoz hozzájárult az is, hogy
életének vihara, családi otthonának tragédiája, egyik kisfia halálán kivül, - csodálatosan gyengéd gyere.k-novellái az ..Öreg szekér, fakó
hám" lapjain és a "Kísértet Lublón" gyerekhistóriájában juttatják leginkább eszünkbe a családos embert - nem volt. A közvéleménnyel is
csak egyszer került szembe, akkor is a kormánypárt őt támogatta: a
..Szontágh Pálné" luteránus-ellenes csípkelödése, majd a .Különös házasság" megjelenése idején. De ez a merész, éles, sokszor igazságtalan
könyve is a kormánypárt egyházpolitikai hadjáratának volt a terméke,
- mint Schöpflin Aladár írja - Míkszáth "tollával vett részt a harcban, s mínt az akkori liberális közvélemény általában, antiklerikális érzületét később is meqörízte". De amikor a "Különös házassáq'l-qal és
benne, - hogy újra Schöpflin jellemzését idézzük - "az ördögi gonoszságú fiatal röszkei plébánossal" vétett a katolikus érzésvilág ellen,
a hívő közönség rokonszenvét továbbra is megőrízte számára a "Szent
Péter esernyöje" és annyi más novellája, szeretettel jellemzett, igazi
papjaival. Gyógyítást - ha műtétet nem is, de legalább tüneti kezelést - nem ajánlott kora bűneire és hibáira sem ebben, sem a Nosztyregényben, - megelégedett a betegségek bemutatásával. Ügy érezhette:
a megoldás nem reá tartozik s ezért nem is törődött vele. Amit csinált,
forradalmi volt, de ő maga nem volt forradalmár. még a kor politikai
Iehetőségei szerint sem. Hogya beteg társadalom alatt elnyomottan a
nép el, arról nem vett tudomást; és mint a dzsentríről, ugyanazzal az
iróniával, csak legfeljebb több megértéssel írt a parasztsáqról, de annak
akkori életében leginkább csak az idillt vagy a furcsát vette észre.
Míndazok az igények, melyek akkoriban feltörni készültek: a millenáris
díszletek mögött a nyomorúság, az akkoriban kezdődő kivándorlás, a
terjedő szocializmus elkerülte a figyelmét, vagy. esetleg cinizmusával - nem akarta észrevenni azt. Végsőkig kíábrándult volt, s ahogy
egyik regény-alakjával mondatja magáról: "jó ember, egy hangyát sajnál agyonütni, de ha egy szerit hagyományt eltaposhat egy rossz ödet
kedvéért, hát meqteszí" . Ez a cinizmus, - humorának egyik leglényegesebb vonása - nem engedte meg, sőt talán eszébe se juttatta, míként:
kellene megpróbálni a helyzeten változtatní.
Fáradtan, korán megöregedve, népszerűsége teljében halt meg.
A múló évtizedek hamarosan visszájára fordították valóságos értékét.
valahogyan az történt vele, rnint amit ő mondott [okairól: olyan lett,
mínt a selyemgubó. a sok selyemtől nem látszott az eleven je. A keserű, kiábrándult, cíníkus társadalombíráló lassan eltűnt, a közvélemény
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azt szerette benne, ami jellemének egyik, de nem legdöntőbb jelleqzetessége: a könnyü derűt, szelíd érzelmességet, bíederrneíeres meleqségét. Emléket frissebben őrizte a "Szent Péter esernyöje" , mínt "A
Noszty-fiú esete Tóth Marival", és népszerűbbé tette a "Vén gazem~
ber", mint a "Gavallérok". A két háború közti időben már ez a meg~
hamisított Míkszáth rögződött az olvasóba, a Tókaíhoz csalódásig haSOI11Jó Mikszáth, vagyis a derusen-kedvesen mesélö, a romantikus.
Es őt, aki a társadalmi valóságot mutatta meg, akként értékelték.
míntha a társadalmi valóságot kendözné el. Ma már eltűnt a selyemgubóról a sok. megtévesztő selyem, s újra, valójában tán most igazán,
.Iátjuk az "elevenjét".

SZOMBATESTI VACSORA
A kemencéri ragyog a csöppnyi lámpa
homályosan, mint kint a telihold,
a literes üveg üresen ásít,
az előbb piros borral teli volt.
Lassan eszünk. A sápadó falon túl
a néma est levett kalappal áll,
a. kutyák néha halkan feluqatnak,
jelzik, hogy most valaki erre jár.
Az asztalon zöldpaprika, szalonna,
barna kenyér és üres poharak.
Gyűrött az abrosz, de nem az a fontos,
az abrosznál fontosabb a falat.
Négy éhes férfi eszi a szalonnát ...
Kissé furcsán, kissé ügyetlenül
tartom a kést fáradt, sovány kezemben,
de ujjongás lobog és forr belül.
Oly világos, őszinte így, ahogy van
e csöndes, szombatestí vacsora:
csak hallgatunk, s a sárga lámpafényben
villog négy éhes ember fogsora.

Csanád Béla
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JELEK
Szemern mélyén fekete tóban
roppant hal úszik - tán az Isten;
s ő osztja meg magát a könnyeimben
valahányszor Érted sírok; Kegyetlen.

S amikor lelkem reszkető paránynak
érzem, melyben világ fájdalma-kínja:
az a parány Isten mutatkozása,
bordám az ő trónjának baldakín]a.
A Mozdulatlan Első Mozgatónak
mozqása kényszerít, parancsol
hogy szépséq-szornjúsáqom Veled oltsam,
Téged keressen ajkam, drága kancsó!
S nézd meg: az ő háromszög-szeme néz ránk
a csillagból, mely hallja majd az esküd,
világítván a keskeny kaput-útat:
merre kell a boldoqsáqot keressük.

Jékely Zoltán

LÁTOMÁS
Arcod gyöngyösen dereng föl
a gyűrüző véqtelenböl,
ott csodálom kába képem
szépséged szent tükörében.
Soha ember szenvedését
így nem bódította szépség.
Soha e földi világon
így nem testesült meg álom!
Herold vagy. ki földet égge!,
napvilágot sötétséggel
összeköt - vidd el a lelkem
hova még fel nem emeltem.
Hints gonosz vérembe mákonyt,
hogy ne zúgjon, ne kívánjon.
Vagy szent írral kenegess be
legyek méltó szerelmedre!

Jékely Zoltán
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SZÁ.\1AOÁS
Írta: Fekete István>

A délutáni nap fénye voroses volt már az asztal lábán, s nyár hétköznapi csendje vastagon feküdt a szobában. Nem egy napnak a délutánia volt ez. hanem ezeré. melyek egymásra hulltak. mint erdőben az
avar, melynek egyetlen levelén sincs különös üzenet, talán halottak. de
bizonyára nem élők, és ilyen nyári délutánokon soha ki nem mondott
gondolatokat sóhajtanak.
A zsalu résen beeső fény olyan volt, mint a tenger vizébe küldött
reflektorcsóva, melyben mint titokzatos ázalagok jelentek meg a sötét~·
ségből előlibegö porszemek. és eltűntek újra súlytalan lebegéssel a világosság határán.
Szengyel Gáspár ezt a csóvát nézte. az asztal lábán lassan felfelékúszó óramutatóját a nyári délutánnak. és arra gondolt. hogy: - jó
volt a vásár. Szive nehéz. nehéznek érzi egész önmagát, fülében a kövér emberek túlfűtött vére perceg aggodalmasan és fiqyeimeztetően, de
- a vásár jó volt. Amit eladott - jól eladta, s amit vett - jól vette.
Tárcája duzzad a pénztől. ..
A tárcától azonban elkapta gondolatait. A tárcában néha levelek
is vannak ...
És egy levél most ott volt az asztalon.
A levegő néma kis csillagai szűnet nélkül szálltak a napsugárban,
születtek és meghaltak a fény és a sötétség éríntésétöl, de a levél ott volt az asztalon.
Már amikor hazafelé indult furcsa. nehéz lett a délután. Eső lesz
- gondolta - és az ostornyéllel letörölte a legyeket a lovak nyakáról.
Már amikor befordult a kapun, nem szerette a csendességet. ami olyan
volt, mint máskor és mégis más. Az egyik ló ugrándozni kezdett a leszerszámozáskor s él. lovat csúnyán megverte. Izzadt, poros szőrén ott
maradtak az ostorcsapások szűrke kígyói, de nem gondolt arra. hogy
eddig nem szokta meg verni lovait. Ez most - valahoqy - hozzátartozott ehhez ÉI délutánhoz.
Etelka a pletykát hordja valahol a faluban, de most nem is kivánja
látni öreg lánytestvérét. A ház üres, nehézlélekzésü és fullasztóan szürke,
mintha poros lenne. És mi lesz, ha elmegy a nap? Mí lesz a kis hajókkal, melyek felvonták vitorláikat. ha előlibegtek a sötétség óceánjából.
és a napsugár életébe értek? Tovább mennek az éjszakában? Van lámpájuk, iránytűjük. kormányosuk?
A levél ott feküdt az asztalon.
Szengyel Gáspár a kis szobára nézett. mely kiugró része volt az ő
szobájának és az' elválasztó függöny bojtjai alatt va' ami fény derengett.
Hiszen volt az öreg házban elég szoba, de Klári megszokta apja közelségét már kiskorában és ez nem is lehetett másként. A függönyriíd rézkaríkáí halványan éltek még a szítáló alkonyatban. de most riadtan moz-
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dulatlanok voltak. Ezeknek a karikáknak zörrenése jelentette az estét
és a reggelt.
- Kezét csókolom, apuskám aludjon jól.
- Szervusz, öreganyám, igyekszem.
- És ne horkoljon.
- Igenis!
Aztán zörgött még valami újság, vagy susogott a könyvlap és éjszaka lett.
Reggel hallotta a mocorgást a függöny mögül, de nem akarta hallani, hadd aludjon még a gyerek. Csak amikor visszajött a kertből, csörrentek meg újra a függönykarikák, kicsapódott a zsalu s ezzel reggel lett.'
A függőnynek a története az volt, hogy amikor Klári egyik nyáron
visszajött az iskolából, kereken megmondta, hogy ő most már férfi előtt
nem öltözhetík és nem vetközhetik.
' - Ne mondd!
- De igen. Ide valami függöny kell, apuskám.
- Afenét ...
Klári anyja korán meghalt és Szenqyel eddig úgy ápolta lányát,
mint egy kis csernetét a kertjében. És most a függöny.
- Jó - mondta nevetve és elgondolkodva, de amikor Klári szánkózás közben beleült a szöqbe, gondolkodás nélkül feküdt hasra és
húzta fel szoknyáját. hogy apja gyógyítsa.
- Hát ezt lehet, meztelen fenekedet mutogatni, de vetkőzni nem?
- Az más. Most maga doktor.
Szengyel nem mert számotadni magának, hogy mért jönnek elő éppen ma ezek a gondolatok kísérteties tisztasággal, rnínt a kis porszemcsillagok a délutáni napsugár tejút jára, hiszen - jó volt a vásár ... igaz,
a lovat megverte, de ez az első tisztogatáskor eltűnik.
A levél ott feküdt az asztalon és hiába gondolt másra, az a levél
volt most minden. Az alkonyodó szoba lassan homályba süllyedt, a falak elhanyatlottak és a sötét asztallapja is csak kerete volt már annak
a levélnek. Sötétedik, most már nehéz is lenne elolvasni. ..
Nehézkesen felállt és kiment a kertbe. Ilyen nehezen még soha
nem állt fel. Felállt és vonszolta magával ezt a nyúlós iszapot. Odakünn még világos volt. A fák némán leskelödtek a kertben, a virágok
felett egy sólyom szárnyu lepke cikázott, de a verebek elhallgattak már
és a házak felett láthatatlan reménytelenséggel úszott az esti por.
A padig még csak elballagott valahogy, de ott úgy roskadt le,
mintha hegyet mászott volna.
- Vajjon, mennyi lehet a vérnyomásom? -- gondolta - meg kell
fogni a kosztot, mert így időelőtt megüt a guta.
Jó volt másra gondolni, még beteqséqre is, még a hirtelen elrnúlásra
is, míndenre, csak arra nem, ami abban a levélben lehetett.
- De, hogy is nem jutott eszembe?!
SZÍve olyan nehéz lett, mint a hűlő ólom, de aztán felszabadult és
azt gondolta magában: szamárság az egész. Valami idő jön ... kínzorn
itt magam valami ostobaságért. ami nincs. Talán még maradni akar ...
megírta, hogy maradni akar. Ez van a levélben, Tetszik neki a város,
384

.a mozi, meg minden. Ennyi az egész. Sok ott a legény ... -- s erre keserűen mosolygott; arca tört lett, a sírás és kegyetlenség elmosódott határán. - Ha kellenének neki! ...
- De hát nem vagy te lány, nem vagy nő? kiáltott akkor,
ezelőtt hat évvel, és ezt a kiáltást ma is érzi.
Dehogynem.
- Hiszen szereted agyerekeket.. .
Ott sok gyermekem lesz, apuskám. Mínd az enyém lesz. így
gondoltam és ez igy is lesz jó.
- Hát ide hallgass, lányom. Nekem nincs más a viláqon, csak Te.
Itt minden a tied, én eddig mínden bolondérfádat rád hagytam ...
-- Nem volt sok, apuskám.
-- ... de én nem apácának neveltelek. Megértetted?
- Igen.
.
- Szerencsere még kiskorú vagy.
-- Tudom, de ez elmúlik.
- Klári!! - Szengyel nehéz, keserű haraggal csapott a levegőbe,
elszakítva, még a gondolatnak is a fonalát. - Erről pedig soha az életben nem beszélünk többet. Soha! Megértetted?
-- Megértettem, apuskám.
A hang szomorú volt, csendes, mint ősszel a patak, amelyről nem
tudni honnét jön, hova megy, csak van és nem múlik el soha.
Most is hallja. .
És nem beszéltek róla az elmúlt hat év alatt, ami elmúlt, s ha ma
is azt mondja ...
- Kitagadom!
- És aztán? -- kérdezte rögtön egy gondolat - és azután?
- Nincs azután!
A ház csendes, nem hallatszik az öreg lány motoszkálása se, besötétedett már; s egy-egy alma hullik a homály fenekére a rothadás
tottyanásávaI. Az ég még látszik és sötétedő palatáblaján egy denevér
írogat furcsa jeleket.
A ház csendes, de várakozik.
A szobában, szinte szétrobbant a fény, amikor vílágosságot gyujtott, s ez a mozdulat feloldotta a tehetetlenséget.
- Na, lássuk! - mondta hangosan, bizakodóan, mint máskor felrúgva a várakozás imbolygását, de amikor kinyilt a levél és szárazon
zizzent a papir - : egyszerre hűvös lett.
"Édes jó Apám!
Az az idő, amire vártam, elérkezett... nem tehettem másként. ..
Köszönöm a testi életet, amit ebben a házban kaptam, és a végtelen
.szeretetet, ami azzá tett, arnivé lettem ... én már haza többé nem jövök,
de mégis mindig itthon leszek és ezerszer jobban édes apámé maradok,
mintha férjhez mentem volna... ez örökös mátkaság . .. most külföldre
kerülök. de ez nem jelent semmit ... nincs távolság ... ha visszajöttem ...
szerető ... Klára."
A betűk a végén már egymásnak dőltek, mint fáradt fejfák a temettöben és Szengyel körül lágy roppanással összedől minden. A ház, a
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kert. a fák, a fény. az árny. a tervek. a jövő. a hit - s aki a levelet
szép rendesen visszatette a borítékba. már nem ő volt. Talán nem is
tudta. hogy elhúzta a függönyt - tompán zörrentek a karikák - és letette a levelet a lány asztalára.
- Leveled van. Klári.
Aztán végigfeküdt a díványon és zűrzavaros gondolatai úgy csapongtak keserű fájdalma felett. mint a sirályok. felvijjogva az emlékek
egy~egy kis ezüsthalacskajával. Az ajtóra oda se nézett, amikor kinyílt.
- Nekem is írt. ..
Fejét a fal felé fordította.
- Leejtsam a villanyt?
Nem válaszolt. Nénje letakarta és az már meg se kérdezte. hogy
kell-e vacsora.
Nem tudta. hogy elaludt-e, nem érezte az idő rnú'ását. Mintha
megállt volna az idő. a sötétség és ezt már elindítani nem lehet. Nehéz
öntudata egy nagy. fájdalmas seb volt. bár. nem érezte. hogy fekszik.
hogy fázik. vagy melege van. Az üresség végtelen lett s az fájt. ami
nem vo.t.
- Hát elmentél, Klári. .. elmentél és többet nem jössz haza ... csak
úgy egyszerüen elmentél. Hát, így is' [ó!
Oda botorkált a szekrényhez. kivett egy pálínkásüveqet, régi óvatossággal mintha félni kellene. hogy lánya meghallja az ősszekoc
canó üvegeket -'- és felhajtotta. Aztán újra lefeküdt. de az üveget a fejéhez állította.
- Így is jó!
Az ital lassan szétáradt benne. kitöltötte a nagy ürt és bódult álmokat szött a sötétségből.
Aztán nappal lett. Nem reggel. nappal. Az üveg sehol. a
szoba kítakarítva, a zsalu- kinyitva és a nap ragyogó csóvájában fáradhatatlanul úsznak a csillagok. Amikor újra felébredt. az asztalon az étel.
- Egyél valamit.
Evett. megmosakodott, átöltözködött. Nem akart gondolní semmire, de a tegnapí polipok nyujtogatták már félelmetes csápjaikat. Nő
vére leszedte az asztalt.
- Athívtam Majzikot, mondtam, hogy beteg vagy. Én nem szóltam senkinek. de tudják már. Timár Terka hazajött. ..
- Jó!
- A csemctéket kíadtam, ki is fizették.
Ebéd után megint szívére kezdett kúszni a harag. a vád s az egyedüllét. A legnagyobb fonottkorsóval ment le a pincébe.
A napok aztán összefolytak. Amint józanodott. abbahagyta munk áját és ívott. Nem volt részeg. de sokat aludt és úgyszólván semmit
nem evett. Fogyott rohamosan.
- Jól van ez igy - húzta össze nadrágját. mert fele volt már örr
magának - nagyon jól van. Nem tehettél másként. lányom. hát én se
tehetek másként.
Egyik nap megínt levelet talált az asztalán. de most már nem tanakodott. Betette a másik mellé az asztalra.
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- Leveled van... Klári.
Egyszer a pap látogatta meg. aki talán tudott Klári elhatározásáról és szólhatott volna. hiszen iskolatársak voltak valamikor. Enyhe
keserűséggel fogadta.
- Mi jót hoztál, papom. gyere beljebb.
- Inkább vinni akarok.
- Akkor meg pláne gyere be. ámbár mit lehet innét még elvinni?
Ez a kérdés úszott utánuk. amíg beértek a szebába. A pap lehajtotta fejét és nézte Szengyel reszkető kezét. amint töltött.
- Igyál. Géza. aztán mondd el. mi kelJ? Mísebor, párbér. csemete
virág. fuvar ... mert más. más már nincs - és legyintett.
- Vájaszért jöttem. Klári nekem is írt.
- Nincs válasz. nem is tudom. mi lehetne ...
- Nem olvastad el a levelét?
- Nem. de ez az én dolgom..
A pap sóhajtott.
- Persze. Hát rövid leszek. A Rend szegény és ha a lányod férjhez ment volna. akkor is adtál volna valami csekélyséqet, mondjuk hozományt ...
- Hát hozomány kell neki? - Szengyel szeme elsötétült - hozomány... ? Azt hittem. úriember a vőlegény. nem nézi atelekkönyvet.
A pap felállt.
- Elmondtam. ami rám volt bízva. sajnálom, hogy ittam a borodból.
- Ne sajnáld, papom. jut' még a vömuramnak is. meg az apatársnak is, igaz. hogy azt is te iszod meg.
Egyedül maradt. Kiitta a poharat. de nem tette le. Ujjai ráíeszűl
tek. mintha nem is magától szorította volna, aztán belevágta a sarokba.
- Hozomány! - vicsorgott ---.: hozomány. koporsódeszkára. fekete
íebernyeqre, mert nem volt jó apád virágoskertje ... hozomány ... a köteles rész. mi? Megkapod. lányom. ne félj. megkapod.
Olyan önmarcangoló bosszúvágy ömlött el benne. hogy ha borral
nem öntözi, a házat gyujtotta volna fel. Ha a pap marad. talán elsírja
magát, de most idefordultak a dolgok, a mérleg átbillent és a serpenyő
zuhant vele fogcsikorgató mélyséqbe.
A napok azután sokáig egyhelyben kerengtek és jeltelenül megették önmagukat.
A faluban már féltek tőle, de megvették míndenét, mert eladott
mindent. Földet, állatot, gabonát csak annyit hagyott. amennyi kettő
jüknek éppen elég. volt. Az öreg lány kitért előle, de a szeme reggelenként vörös volt.
Egyszer újra meglátogatta a pap is. mert mélységesen bánta. hogy
akkor otthagyta.
- Gáspár! az Isten szerelmére - mít csinálsz?
Letette az ásót, rálépett, hogy meqtámaszkodjék.
- Gyüjtöm a hozományt ... - azzal megfordult és elment a kert
másik végébe.
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Pár nap mulva a pap szinte megjedt, amikor látta, hogy a templom
felé jön. Nem kerülte a pocsolyákat és nem kopogtatott.
-- Olvasd meg! - és nagy csomó pénzt dobott az asztalra. Olvasd meg és küld el oda... te tudod hova, és ird meg, hogy nincs
több.
- Nem küldöm, Gáspár. Lányod nem ezt akarta.
- Ha pedig én ezt a pénzt visszaviszem, esküszöm az Istenre vagy mire - hogy az utolsó szálig elégetem. Akkor aztán a levegőből
összefogdoshatjátok a -- hozományt. Válassz!?
- Hagyd itt.
Hazament és kicsit megnyugodott. Becsukta az ajtót, a kerítésről
leszedte a táblát, hogy ezt, meg azt lehet kapni, a kerítés fölé két sor
szöges drótot húzott, s amikor készen volt, bement. a konyhába.
- Énhozzám nem jön senki, csak azt ereszd be, aki hozzád jön.
- Ki jönne, Gáspár?
A környék elcsendesedett, a vadszőlő magasan körülfogta a házat,
az idő jött és ment, s a gyerekek, ha beleselkedtek a kertbe, látták,
hogy dolgozik. Minden hónapban érkezett egy levél, megnézte és betette a függöny mögé az asztalra.
-- Leveled van ...
Egyszer Etelka jött ki hozzá a kertbe.
- Háború lett, Gáspár.
-- Jó - és gereblyézett tovább. A repülőgépekre néha felnézett:
- [ászolhoz kellene kötni benneteket!
A repülők aztán megsokasodtak, söt a szemszedos várost már bombázták is. Éppen másnapra kellett oda bemennie valami hivatalos
ügyben.
-'- Hajnalban rnenj, Gáspár, hátha megint bombáznak.
De azért nem sietett. Meqrnaradt egy-lovára bizta, hogy menjen,
ahogy akar. Pipálgatott és néha benyúlt az üléskasba az üvegért. Az
úton őszi tisztaság csordogált és r~gi öszök néma vidámsága jutott
eszébe. Nem gondolt most semmire és csendes derüje ott maradt a
saroq.yában.
A városban hamar végzett. Amikor hazafelé fordult. már felüvöltöttek a szirénák. Az állomáson óvatosan gözölögve állt a vonat és
tanácstalan tömeg hullámzott. A lovacska nekifeszült a háznak, de ekkor mintha kiáltott volna valaki:
- Szengyel úr!... Kertész úr ...
Magas szöke asszony szaladt a kocsi után.
~- Vigyen el, az Isten áldja meg elkapta a löcsöt és a kocsi
még meg se állt, már lezökkent az ülésbe -- nem megyek én semmiféle
büdös pincébe, nem igaz - és ránevetett Szengyeire.
- Igaz, ámbár ezen a hintón lassan kocogunk, és én se vagyok
valami fiatal legény. - Ránézett az asszonyra és nem hitte el, amit beszéltek róla. Tiszta, egészséges arca kipirult és szeme merész nemtörő
dömséggel nézett a világba.
- Nem szeretek a föld alatt lenni, pláne vinnyogó asszonyok között. Az a bolond repülő mit tudja, hova ejti a bombát.
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- így is van.
Szengyel nem értette, mért hagyta el ezt az asszonyt az ura? .. Ezt
a tiszta. szép asszonyt.
- Csak azt sajnálom, hogy egy jó pörköltet nem ehettem. egy po~
hár sörrel. Most aztán megeheti a restis. Már meg' is rendeltem ...
Kocogtak az őszi tájon. Az asszony is elhallgatott. és amikor mély
morgással megjelentek a repülők, megálltak egy terebélyes fa alatt.
- Ne mutoqassuk magunkat - mondta a kertész és elővette a
bort. meg az elernózsiás kosarat. --- Nem zóna, de azért nem halunk
éhen. Poharam azonban nincs.
Ettek s utána az asszony nagy szakértelemmel húzta meg az üveget.
- Jólesett.- akárhogy röpködnek is ezek a maflák.
- Nem kell sajnálni. van még egy üveggel.
Nem is sajnálták. Szép őszi nap volt. A repülök már régen elmentek, de az utak néptelenek voltak. csupán a búbospacsirta siránkozott a
nyár után és a varjak károgtak valamit atadott meaöknek.
Menjünk, Gáspár bátyám mocorgott az asszony. melegen
megfogva Szengyel kezét - nekem még jó futamodás a maguk falujától.
- Elviszem én szívesen.
-r-r- Az hiányzik még! Beszélnek eleget úgy is ... és szólítson csak
Ágnesnek.
A bor elfogyott, a nap meleg elégedet'tséggel úszkált őszi álmossáqqal, a lovacska kocogott hazafelé és ha lépésre fogta az utat, azt se
bánta senki.
Erősen alkonyodott már, amikor befordultak a kapun.
- Etelka. egy kis vacsorát!
Az öreg lány nemsokára tálalt.
- Nem, ő nem szokott vacsorázni és ilyenkor már le is fekszik.
- Isten tartsa meg a jószokását - nézett Ágnes vidáman az elsurranó fekete ruha után és felcsillan t .a szeme. amíkor Gáspár megjelent
a borral.
- Mienk a pince, míenk a világ! Ezt a bort lakodalomra tartoqattam. Hát nincs itt lakodalom? ..
Az asszony fenékig itta a poharat.
- Még nincs, de ez az éjjel nagyon arravaló, azután meg ott egye
meg a fene a világot, Gáspár.
........ .És Szengyel Gáspár soha többet erre az éjszakára nem ernIékezett vissza. Csak a hajnalra, amikor felébredt. Nehezen ébredt fel,
de amikor a félig elhúzott függönyre nézett. egyszerre éber lett és döbbenten hideg. Feje csodálatosan tiszta s úgy érezte, valahol számadás
kezdődik. Az az asszony odabent Klári ágyán ... A mérték betelt!
- Elég! - mondta magában és szelíden megérintette az asszony
vállát: Agnes, nemsokára világos lesz ...
A kert alatt még meg is csókolta és nézett utána egy kis utálkozással, de hálásan. Az őszi kert lassan ébredt möqötte, A fák lerázták
magukról az éjszakát és dideregve nyujtották ágaikat a kelő nap véres
ostyajába. Hang nem hallatszott. levél nem mozdult, madár nem rebbent,

389

csak a nap indult el fehér izzásba áldozva önmagát. Szengyel megfordult, hosszan nézett a nap felé, aztán bement a házba.
Gyorsan tett-vett, s az éjszaka maradékai elmúltak. A reggeli hű
vösség megmosta még a falakat is, s elfelejttette a párnák álmát. Jártkelt a szebában. aztán leült, mert határtalanul gyenge lett egyszerre.
A tegnap: mélységbeszakadt üresség, a holnap -: meredek fal. Lehúnyta
szemét. Az egyikbe félt belenézni. a másikat nem lehet megmászni.
A függönykarikák megcsillantak a reggeli fényben, s amikor arra
fordult, ezzel a mozdulattal fel is kelt. A mélység háta mögött maradt,
a fal meredeksége már nem volt merev és foghíjas öregségén itt-ott meg
lehetett volna kapaszkodni.
Nem voltak ezek gondolatok, de a kis porszemcsillagok ott szálltak
a fényben, ám hozzájuk nyúlni nem lehetett. És útjaikat megérteni se.
Persze a levegő, a fény, nehézkedés, súly, áramlás ... : szavak. De azokon túl! ... azokon túl?!...
.
. Összeszedte az üvegeket, körülnézett, maradt-e még valami a teqnapból, aztán lehordott mindent a pincébe és kétszer ís ráfordította a
zárat.
- Így, - mondta nehéz lélekzettel és nem gondolt. rá, de érezte,
hogya rozsda nehezen fogja majd meg a fényesre csiszolt kulcsot.
. A lépcsők fáradtan adták tenyerüket lába alá, de amikor felért,
megkönnyebbült és hunyorgott a világosságban.
- Igen, így.
A szebában ezt-azt helyretett még, Klárinál ágyneműt cserélt, a
leveleket elrendezte az asztalon, az ablakot kinyitotta és a függönyt
nem húzta már vissza.
- Igen, így ...
Nem volt ez hang, hiszen a szaja se mozdult, nem volt ez akarat,
vagy elhatározás. A tárgyak kívánkoztak ide vagy oda. A tiszta ágynemű mozdult meg a szekrényben, az ablak akart kínyílní, a levelek
akartak rendben egymáson feküdni, és a függöny mereven állt meg redöíben, melyek talán eltörtek volna, mint az űveg, ha egyenesre húzta
volna őket, hogy újra elzárják azt a kis szobát.
- Igen, így!
A nappal ragyogó volt és összerogyásig fárasztó. Délben alig evett
s utána a dívány szinte ringva indult el feléje.
--:.. Nem ...
A föld kemény, az ásó majd kifordul a kezéből és önkénytelenűl
is megpihen. A fákon cinkék szólnak, a leveqöben vágyakozó pókok
utaznak a nyár után, a méhes előtt a délutáni napot nézi az őszirózsa,
s a méhek ritkuló dongása olyan, mint lakodalom másnapján a búcsúzó
muzsikaszó.
- Így van. Így kell lennie.
Az est már szinte guzsbaköti. s az álom úgy szakad rá, mint az eszméletlenség, de azt még látja, hogy a keze valami nagyon régi mozdulattal összekulcsolódík a mellén. Gondolat már nincs utána. A gondolat
csak reggel ébred fel, s ez már a nappalé. Gyümölcsszedés, magvak a
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padlásra, melegágyak takargatása, mert álomra készül a kert s az alkonyatban már fázós sípolással lélekszík az Ősz.
Néha leül lánya szebájában. nézi a délbeforduló nappalokat s a leveleket, melyekhez új már nem jöhet. Sokáíg nem. A háború esztelen
szekere rohan össze-vissza a világban, s a józan ész agyvelejével frecskelí tele az üszkös falakat.
- Igen - bólint, és amikor a háború szekere átrecseg a falun, egy
pillanatra a függönyre néz, hogy elhúzza-e? Elzárja-e a kis kuckót a vér
és a geny látásától?
- Nem!
Klári a feszületre nézne, s azt mondaná: Nem.
Házak égnek, sötét az ég, a szobában szalma, izzadtság és sár s
lánya ágyán idegen gyerekkatona haldoklík. Csak idegen, de nem tud
ellenség lenni. Motyog valamit, talán. '1-Z anyjához szól, aztán elcsendesedik. A többíek elrohantak már, ezt itthagyták. A zaj elviharzik valamerre, s a kis szoba csendje szétkúszík a házban. Ez a ház az övé, a
csend az övé, és a katona is az övé. Ha most megmozdulna, akkor is
az övé lenne. De a katona nem mozdul már. Nézi a láthatatlant. Talán
látja is? ..
- Látja!
Kiment a kertbe, nézelődött, aztán kezdte megásní a sírt. A levegőben még egy-egy golyó szisszent el, de fel se nézett. Kívül-belül nagy
volt a csend és úgy érezte, hogy ebben a csendben nincs már semmiféle
háború. Ebben a csendben láthatatlan csillagok járnak, ez a csend mindíg volt, van és lesz, mínt maga a vágya. csend után, és a béke után.
Délután elment a paphoz.
- Gyere el, Géza, halottam van.
A pap úgy ült ágya szélén, mintha máris temetésen lenne. Mögötte
a templomon nincs egy zsindely se.
- Neked?
- Katona - most már odatartozik.
- Jól van, Gáspár.
Aztán már nem szóltak hazáíg.
A katonát lepedőbe csavarták, saroglyára tették és leeresztették
a földbe. A gödör mellett az öreg lány szipogott, a levegőben puha
földszag úszkált, a pap imája, s a szertartás szavai lágyan hulltak, mint
a göröngyök, de a temetés rideg szomorúsága nem zízegett sehol. A nap
belesütött a sírba, s a katona békén feküdt, mint a magvak az őszi magágyban. A fák nyujtózkodtak a kertben s egy-egy levél elvált az áqtól.
mert szólt a föld.
A pap gereblyével segített temetni. Az öreg lány elment, és ők nem
beszéltek. Néha összenéztek. A cinkék halkan szólonqatták már az estét,
amikor a pap megszólalt:
- Elbirod már az igazságot, Gáspár?
Csak ránézett.
- Lányod akkor megírta. hogy mennyi kell neki, a többi megvan.
Eltettem. Míndent visszavehetsz. amit eladtál.
A nap ekkor ért a földhöz és lágy világosságában nem volt semmi
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árnyék. Lágy világosságában égig ért a csend, s a két ember most mégis
egészen kitöltötte.
Nem is tudták mikor indultak el és hogy értek a kapuhoz. Ott egymásra néztek és ekkor megreszketett a csend.
--- Mindent visszakaptam. Géza azzal a pénzzel pedig cserepeztesd
be a templomot.
A pap nekitámaszkodott a kapufélfának és nézte, amint békés esetlenséggel bemegy a házba. Aztán a ternp'orn szakadt tetejére nézett, de
nem azt látta, hanem az első, koraesti csillagot.
Szengyel pedig ül lánya szebájában. de nem a szobát érzi; a szivét
érzi, a katonát érzi, a feszületet a falon, lánya közelséqét, a kícsíllaqosodott eget s most mindez: egy.

NöVÉNY
Emlékeimről árnyakat törül
a nap, címerem itt e párkány,
hol némán int neki hátam mögül
kérő tenyerével a páfrány.

Nincs itt telt ajkait nyitó virág,
nem bólogat fehér fejével;
e csupa-ág növény gyümölcse - ág,
mit fényért könyörögve érlel.
Hideg árnyak! Mily közös volt a súly!
Együtt viseltük, egy szobában
s a napon mindez megvilágosul:
mi nő, az nem nő egymagában.
Magányos téli munka hordja rá
és rám most új hajtásainkat, csak csiráját takarta' hó alá
a tél tavaszi titkainknak.

Rozgonyi Iván

KÉSŐ ÉBREDÉS
. . . S mert minden ismeretlen és
rejtvény, ami előtted áll,
s nem old meg semmit a jelen,
csak az utolsó, a halál,

s megkísé.rled beosztani,
felvázolni az életet
és tíz, húsz, ötven év után
belátod majd, hogy nem lehet:

szeretnél a jövőbe látni,
hogy jól megértsd azt, ami van,
hogy ami jön, ne legyen oly
idegen és bizonytalan,

mert ami volt, az elszaladt,
és ami van, már' nem a régi;
s míkor már semmi sem maradt,
akkor kezdesz magadhoz térní.

Balássy László
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NAPLÓ
A SZENTATYA BESZEDE RóMA PAPJAIHOZ. - A lelkipásztorkodás feladatairól és a szentmise különös jelentőségéről beszélt
XII. Pius pápa az előtte megjelent római plébánosok és nagyböjti hitszónokok előtt. Beszéde során a Szentatya többek között megemlékezett arról, hogy Róma már most készül a jövő évi szcntévre, amely általános vélemény szerint a világ valamennyi országából a zarándokok
ezreit vonzza majd az örök városba. A szentév szervezeti előkészitese
teljes erővel folyik, de még fontosabb, hogy ezzel párhuzamosan a lelki
előkészülésről se feledkezzenek meg. Ezen a téren is nagy feladatok várnak azokra, akik a rendes lelkipásztori munkát végzik. Mert - mint
a pápa hangsúlyozza - bármilyen fontos alkalmi feladatok elé állitsa '
is az élet a lelkipásztorkodást, a legfontosabb és az apostolság legalapvetőbb eleme míndíq a rendes lelkipásztori munka lesz. Mindig és minden körülmények között szükség lesz arra, hogy az egyházközség taqjainak, különösen pedig a gyermekeknek és kiskorúaknak a keresztény
hitet tanítsuk. Vasárnaponként mindig újra és újra összegyülekeznek a
hivek, hogy résztvegyenek a szentmíse-áldozatban és mindig szükség
lesz arra, hogyaszentségeket nekik kiszolgáltassuk.
És míután a lelkipásztorkodásról beszélünk folytatta a Szeritatya - kűlönösen a bűnbánat szentségére gondolunk, amely a paptól
tökéletesen példaszerű életet követel, összekötve a felelősségérzettel, a
világos és biztos ítélettel, önuralommal, bölcsességgel és tapintatossággal. Mindig újra és újra kopogtatnak a szegények és szűkölködők az
Egyház kapujánál. mindig lesznek betegek, akiken segiteni kell és akikhez a szentségek vigasztalását el kell vinni. Temetések éppen úgy míndíg lesznek, mint ahogy a papnak mindenkor kell időt találnia arra,
hogy személyesen is beszélgethessen hiveive l. A katolikus szervezetek
vezetése mindíg meg fogja követelni tőle az odaadást és a türelmet, még
ha a feladatok nagyrészét rá is bizhatja laikus munkatársaira, akik azt
éppen olyan jól el tudják végezni, mínt ő.
Ez a rendes lelkipásztorkodás. Kevésbbé tűnik szembe, mínt a rendkívüli tettek és nagy manífesztácíók. A mindennapok munkája ez, mely
csendben és feltűnés nélkül folyik. És mégis mindenkor a lehető legtökéletesebb módon kellene elvégezni különösen napjainkban, miután
mindazok a lelkek, akiket a rendkivüli lelkipásztorkodás, vagy megrázó
élmények Krisztushoz vezettek. végül is belépnek a folyamatos és elmélyítő rendes lelkipásztorkodásba. A rendes lelkipásztorkodás az a fő
eszköz. amely által az Egyhái hivatalát betölti, a hivatal ugyanis nem
más. mint Krísztus hirdetése, az emberek tanítása és irányitása és Jézus
Krisztushoz vezetése.
A Szentatya ezután megemlékezett arról, hogy egyes lelkipásztorok
a szentévre való felkészülés középpontjába a mísét állították, éspedig
olymódon, hogya hivek tudatosan és személyesen vegyenek részt a
szent áldozatban.
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Dicsérjük - mondja a pápa - ezt a Hyakorlatot, szellemében és
módszerében egyaránt. Mert ezáltal a míseáldozat méltó helyet foglal
el híveink szívében, életében. és cselekedeteiben. Nagy öröm látni a hiveket, amint odaadóan követik a míse liturgiáját, különösen akkor, ha
összehasonlítjuk ezt azzal az illetlenséqqel és közömbösséggel, amelyet a
magasztos titokkal szemben oly sokan mutatnak.
Igen fontos, hogy elelmélkedjünk arról. milyen hatások származnak a miséből a hivek számára egyházi és szociális téren.
1. Ha a hivek megtanulják és meqszokják, hogya szentmíse-áldozatot tiszteljék és szeressék, akkor minden nehézség nélkül az ima embereivé válnak és családjuk is az ima szentélye lesz.
2. Azok a hívek, akik komolyan fáradoznak azon, hogy a miseáldozat értelmébe és jelentőségébe behatoljanak nem fogják szem elől
téveszteni. hogy önmagukban is élővé tegyék az önuralomnak. a földi
dolgok égiek alá való rendelésének és az Isten törvényei és akarata
iránti feltétlen engedelmesség szellemét.
A bukott ember természetes hajlama a fö'dí dolgok iránt, a képtelensége arra, hogy az isteni dolgokat felfogja, manapság igen gyakran
támogatóra talál a környezet befolyásában. Igen gyakran Istent nem
tagadják meg, nem bántják meg, nem átkozzák el. hanem egyszerüen
nem vesznek tudomást róla.
Éppen ezért mindennél fontosabb, hogy híveinknek hitetlenné válását megállitsuk és felébresszük bennük az ima és a töredelem szellemét.
A hit alapigazságainak és az ember végső céljainak hirdetése napjainkban szükségesebbé vált, mint valaha. Az Egyháznak Isten és ember
előtt szent kötelessége, hogy az igazságot hirdesse és tanítsa, úgy, amint
azt Krisztus kinyilatkoztatta. Nincsenek olyan viszonyok, amelyek
ennek a kötelességnek szígorát csökkenthetnék. Lelkiismereti kötelesség
ez minden pap számára, akinek a rendes, vagy rendkívüli Ielkipásztorkodás kapcsán az a feladata, hogyahiveket tanítsa, intse és vezesse.
3. A szentmisének a hívekre való továbbí hatása nemcsak személyes életük, hanem családjuk szempontjából is az lesz, hogy elvetik maguktól míndazt, ami az élet bármely területén. sajtóban, filmben, színházban és egyebütt sérti az erkölcsi törvényeket. Ezen a téren is szükséqes, hogy a töredelem és az önmegtagadás szelleme a Krisztussal való
szövetségben realizálódjék.
Befejezésül a Szentatya kifejtette, hogy még egy jelentős gyümölcsöt vár a hiveknek a szentmisén való közös részvételétöl: a Róma püspöke iránti gyermeki engedelmesség és ragaszkodás, a közöttük való
testvéries és szoros egység szellemének, az élö és egységes Egyház szellemének megerősödését.

,GONDOLATOK A SZOCIÁLIS EVANGELIUMRóL. - Népszerü beállítás Jézusról úgy beszélni, hogy Ö volt az első szociálista.
Webbster, Richard Franek. Maldvyn és más irók elsősorban szecialis
Héroszt látnak Krísztusban, szerintük az evangelium szocíálís üzenet.
Johan Erskine azt állítja, hogya Biblia valóságos "tüzhányóhegye a
szociális eszrnéknek". Heine szerint: "Jézus evangeliuma a leqeszrne394

nyibb szociálizmus, a forradalmaknak tulajdonitott ideák: a szabadság.
egyenlőség, testvériség gondolatának első hirdetője Jézus volt . . .
míndaz, amit szociális gondolatnak nevezünk. a Genezáreth tavának
partján született".
.
Vanoak. akik ezzel szemben Krisztus szocíálís beállítottságát tagadják. "Mit tett [ézus Izrael szegény országáért? - kérdi Willkins
E. - Felemelte-e az elnyomott zsidó néprétegek életszínvonalát? . . .
Hol látjuk a ragyogó anyagi fellendülést tanitása nyomaiban? . . .
"Miért nem nyilatkozott már az Ö korában is szociális fontosságú kérdésben. mint a földreform, vagy a jogok és javak elosztásának problémája? ... Mít tett Ö. hogy megnyíljék a mennyek országa itt a földön?"
Tény az. hogy Krisztus nem adott gazdasági programmot. Ö evangeliumot akart adni. nem közgazdaságtant. Az evangelium nem azzal
az igénnyel lép fel, hogy az ökonorníaí kérdéseket szabályozza, az államformák fölött' döntsön, a napi politikát irányítsa. hanem azzal. hogy
az általa átneveIt emberen keresztül megszente!je a mindenkorí koroknak legjobban megfelelő és legalkalmasabb társadalmi rendszert, hogy
a szociálís kérdéseket örök elvek fénykévéjébe állítsa be, a szeretetnek
az életet átfogó principiumait széles és dinamikus életelvekké tágítsa.
Sokszor hangzott már el Jézus evangeliumával szemben az izgatott
felkiáltás a kereszténység szószékeí felé: "Eleget beszélnek nekünk az égről. beszéljenek nekünk a földröl is!" Ez a vád alaptalan és igaztalan.
Jézus nemcsak a felhőköntúli mennyorszáqról beszélt.
Tény az, hogy az anyagí javak kérdését lelki síkban boncol ja. Ö il
kenyérkérdést elsősorban mint etikaí kérdést oldja meg. mondván, hogy
nem azért éhezik és nyomorog a tömeg. mert a kövek nem kenyerek.
hanem rnert az emberi szívek - kövek. Nem téveszti szem elől. hogy
az értékskála csúcsán a lélek áll: az Ö kűldetése, hogy a lelket hatalommá tegye az emberben.
A földi dolgok fölé való emelkedés korántsem jelenti azonban.
hogy Krísztus a belső ember átformálásának külsö eszközeit ignoráita
volna. Jézus akarja az ernberíséq időleges földi iuluiiziileset is! Az anya
nem mondja gyermekeinek: "Majd odafönn az égben lesz a kenyeretek!" Jézus se mondja. Míkor tanítványai ezrek éhségét jelentik. nem
mondja, hogy ez Öt nem érdekli. Ö a Lázárok ezreinek nemcsak igéket
hozott, hanem gyógyítást, kenyeret. orvosságot is. Ö tudja. hogya terített asztal mellől az asztali áldás is könnyebben száll az ég felé!
A kenyér tehát az ernbernek nemcsak emberi, de isteni joga is.

Nietzsche az állit ja: ..Jézus hite a gazdagok vallása. Ö a mennyei
a tőkések páncélszekrényeit védi." Nincs igaztalanabb
állítás ennél. Jézus nunden volt, csak a tőkés uralmi rendszer lélektipró
eszközeit védő egyéniség nem. Egész tanítása a bővelkedés evangeliuma
ellení lázadás, a Mammon vallása elleni küzdelem. Senki felháborodottabb szavakat nem talált azok meqbélyeqzésére, akik' bedug ják fülüket
az emberi jajok előtt, senki korbácsütés-erejűbb igéket nem használt <l
profitemberek. a túlgazdagok, a bőségben fulladozók, az örök Harparendőrkapitány, ki
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gonok ellen. Jól mondja Robertson: "A Bibliának mínden egyes textusára, me ly megkivánja a szegénytől a türelmet, száz olyan textust mutathatunk fel. amelyben Jézus megbélyegzi a gazdagok g,r;zdélJg3ágát".
Egyetlen mondatot az evangeliumból ki nem olvashatunk, mellyel az
Úr a nincstelenség, a fullasztó anyagi go:ndok elleni küzdelmet meg
akarná bénítaní. hiszen Jézus a szükségben szenvedöknek mintegy jogot
ad a vagyonosok fölöslegeire s így igaztalan azok állítása, akik szerínt
az evangelium altatószer. mely a lázadó tömegek lefékezésére készült.
Nem! Krísztus is azt akarja, hogy egynek ne jusson százszor annyi,
mint száznak együttvéve. Ha valakitől, tőle volt távol, hogy Isten országa, melyet megalapitani jött e földre, dúskáló gazdagokból és koldus Lázárokból. ólakból és palotákból. élvező és kiuzsorázott osztályokból, ezerholdasokból és olyanokból álljon, kiknek egész vagyona
a temető utolsó parcellájában egy gödör. amelybe inqyeru-kopor.iója
elfér. Isten országát a földön nem képzelhetjük el úgy, hogy abban
míndcnkínek meg ne legyen a kenyere és fedele.
Sokan kifoqásolják a jézusi szeretetmunkában, hogy szociális morzsákkal akarja kitölteni azt .az árkot, mely gazdagság és szegénység
között tátong.
Ez tévedés. Korántse higgyük, hogy Krisztus a "szociális kozrnetika" eszközeivel ötletszerűen csöppenő "szociális olajcseppek" seqítségével. karácsonyfa-ünnepélyek cukorka-osztogatásáva], szeretetcsomagokkal. a lelkiismeret pillanatnyi altatószereivel akarja megoldani a szociális kérdést.
Mikor Ő maca a földi javak örökségéből kizártaknak juttatott legtöbb szerétetet. amikor azt mond]a, hogy aki egy kisdedet éhezni hagy,
az magát az Istent hágyja éhezni, amikor a szombat törvényét is felfüggeszti, ha ö-szeütközésbe kerül a könyörület törvényeivel, amikor
a szociális szolqálatot úgy állítja be, mint legfőbb vallási kötelesséoet:
mindeme tanításával a leedinomikusabb ihletet nyujtja a társadalmi
helyzet grandiózu, átértékeléséhez.
Ő nem azért akarja mcoqvujtaní az irgalom tüzét, .míntha nem
tudná. hogy a karitász morzsái elégtelenek a társadaldÚ szakadékok
betöltésére, hanern azért, hogy a jóság a társadalmi ösztönök örök ihletője maradjon.
Jézus szelleme diktálja Manníno bíborosnak. hogy a londeni dokkb~fm07('falmának élére álljon, XIII. Leónak, hoqv a kapitalizmus aranykoré l-ein felemelje szavát a kiuzsrwávott munkástömeqek
érdekében: ('(TV Koloínc. eqy Don Bo-co, eqy Flarv-oan atva, env szalézi ::;:7pnt Fpfpnc. errv Florence Níohtínoale, eqv Flvt .a börtönök őr
ancvala, mínd Jézus munkatársaí, akik segítenek neki megváltani
a világot.

munkások

Mit tett TÉ'7US a szociális vílárrkép kiénítéséért? Elöszö» is Ő kezd
hozzá leqhatalrnasabhan az embereket elválasztó tár radalmi kínai f"lak
lerombolásához. Munkája nyomán a rabszolgából szolqa, aszolgából
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.szabad ember lesz, a szabademberből munkástestvér. A felebaráti szeretet parancsát, amely feltétlenül szükséges a társadalmi igazságooság
érvényesítéséhez. a világ összes törvényhozói közül egyedül Ö vette fel
törvénykönyvébe. S ez a leghatalmasabb szociális parancs, mely valaha
a földön elhangzott.
Jézus evangeliuma azonfelül a lelkiismeret jogainak arany-bullája.
Thukídydes még azt tanitotta: "Az erősnek joga van meg tennie, amit
megtehet, a gyöngének kötelessége elszenvedni, amit el kell szenvednie". A jézusi szellem viszont mindíg küzd, hogy az erősebb a gyengék
társadalmát fel ne szrvja es meg ne semmisítse. Ö bátran szembeszáll a
kard hatalmával, rnikor az visszaél erejével.
Cicero még a kézműves foglalkozást nem-nemesnek nevezte és kijelentette. hogy nem lehet mühelyben élni és ugyanakkor tiszteletreméltónak lenni. A mi Urunk a munkát szentté tette a saját két keze
munkájával. Mínt Bougaud mondja: ..Názárethben lett a munka a krísztusi demokrácia nemesi címere".
Vannak, akik azt állitják, a kereszténységnek szociális vonalon
megvolt a maga klas.szikus kora, de ma már befejezettnek tarthat juk
szercpét ezen a területen. A tényleges igazság az, hogy Jézus evange~
liumának emberiotmáló erejére minden korok szccielizmusenek sziiksége lesz. Monsabré szerint ..a szocializmus véqső célját csak lelki mű
velödésscl, átszellemült tettekkel. folytonos cmberncmescdéssel érheti el.
Nagy lelki teljesítmények .szükségesek a szocíálís programm díadalához" ..
A legszebb szocíálís intézmények üres keretek maradnak, ha nem tölt[ük: meg a szeretet és szolídar-ítás érzésével. Jack London csavargónak
öltözve, végigjárta az angol főváros emberbaráti intézményeit és azzal
zárta be beszámolóját: ..A legnagyobb baj az. hogy a leqszchbcn berendezett éjjeli szálláson se voltem egyéb. mint efll] á9y~szál1l'"
Tó emberek kellenek erre a világra, tiszta emberek, igaz emberek!
Goethe mondotta: ..Az emberiség egészében folyton halad, de az ember maga míndíq ugyanaz marad." Mit használ. ha a tároadalom külsö
keretei meqúíulnak, de a szívek tömegében ott marad a nunden áron
való meggazdagodás váqya. az aranyra való szenvedélyes vadászat, az
önzés, az irígység? Az emberben magában kell meglennie a szociális
ioezsáaok: által iránnitott lelkiségnek, minden szocielis reform sikerenek elepia önmagunk reform;a.
Csakhogy a jellemeket nem könnyű mcqváltoztatni. A jóakaratú
lelkület, a mindenkihen testvértlátás. a mindenki felé táruló sziv a leqnagyobb doloq a világon: ennek továbbadása lélektől-lélekig: Jézus rnunkája marad. S amikor Jézus az egyént átnernesiti. a leg-nag-yobb szociális közjót nyujtja a világnak.
Pcrlaky Lajos

MILYEN LEGYEN A PAP 1 - A modern világban egyre gyak~
rabban és _egyre' több oldalról merül fel a kérdés: milyennek kell lennie
a modern papnak? Az "O'servatore Romano" 1949 április 14-i számában érdekes cikket szentel a problémának. Igen sokan illetékesek és
illetéktelenek egyaránt készek a válaszra és tanácsadásra. de leqfökép397

pen a bírálatra - mondja. - Ezek a bírálatok és tanácsok azonban
igen gyakran homlokegyenest ellenkeznek egymással s a legjobb szándékú papot is megzavarják, ha eleget akar tenni e különbözö kívánságoknak. A pap határmesqyén jár; az isteni és az emberi határmesqyéjén. Az átlagos szemlélö, úgy látja, se ide, se oda nem tartozik, hanem
mint közvetítő Isten és ember között, tulajdonképpen külön kategóriát
képvisel. A mindennapi életben viszont számtalan olyan probléma merül
fel, amelyben a papnak döntenie kell magatartásáról. Ha egyedül csak
a természetfölöttit tartja szeme előtt, menthetetlenül elveszti a kapcsolatot az emberekkel; ha pedig míndkét lábával a földön áll, akkor elveszti tisztaságát míndaz, amit az isteniből az emberhez közvetít. Mely
határig szabad tehát kivonnia magát az emberi társadalom köréből és
mely határig szabad abba belemerülnrie? Mennyi fáradságot fordíthat
anyagi javakra, hogy magát és a rábízott intézményeket fenntarthassa?
Meddig mehet el a lemondásban és áldozatosságban anélkül, hogy emberi életének: fenntartását és zavartalan munkáját veszélyeztetné?
A "Humanitas" című folyóíratban Gíulío Bevilacqua "A pap vivisectíója" című cikkében arra a végső következtetésre jut, hogya papnak. a földiben és a földöntúliban egyaránt teljesen benne kell élnie.
egészen addig a határig, amig a földöntúli szempont egyenesen lehetetlenné nem teszi számára a földi szempontot. Ilyen esetben természetesen a földöntúli az, amelyhez alkalmazkodnia kell. A pap élete valóban
n<l9Y ellentmondásra épül fel: arra, amely az isteni és az emberi szempont között szűkséqképpen fennáll. De ezt az ellentmondást csak azok
használják ki a papság rovására, akik nem tudván a Mestert vádolni,
szolgáit vádolják és támadják. Aki viszont tárgyilagosan. nézi, az egyenesen szükséqszerűnek és termékenynek fogja látni ezt az antaqonizrnust.
A pap nem lehet "angyal", ahogy igen sokan kívánnák tőle s amilyennek igen sokan rajzolják. Ha angyal lenne, ki kellene lépnie természetéből, elvesztené a kapcsolatot az emberekkel, elvesztené a lélekismeret és az érzékenység nélkülözhetetlen erényét, amely lehetövé
teszi. hogy testvéreinek minden lelki rezdülése visszhangot keltsen
benne, ami nélkül nem tudná teljesíteni közvetítő hivatását az Úr és
az emberek között. Aki csak az Úr hangját hallja, a feladatnak csak
egyik részét teljesíthetné: Istent közvetítené az emberekhez. De nem
tudná teljesíteni másik feladatát: hogy az ernbereket Istenhez vezesse.
Ehhez ugyanis az kell, hogy ismerje az embereket, együtt érezzen.
együtt szenvedjen és együtt vágyakozzék velük. A jó pap nem angyal,
nem emberfölötti ember, hanem olyan húsból és vérből való lény, akinek testiségét megtisztítja a Szeritlélek lehellete, de aki mégis test marad, hogy fönntarthassa a kapcsolatot a hozzá hasonlókkal. Egyensúlyát
állandóan meg akarja bontani emberi mivolta; és nagyon gyakran nem
is sikerül az egyensúlyt meqöríznie. De Istenhez a szeretet egy fellángolásán át mindíg újra eljuthat s ilyenkor gyakran elérkezik oda, ahol
az Isten szerctete hamuva porlasztja a testet, ahol a gyarló ember Isten
szószólójává válik s megtisztul az emberi természetében fészkelő szennytől. A pap olyan feladatokat vállal, aminöket más halandó. más területen
soha nem tüz maga elé. Vállalja, hogy olyan csúcsokat ér el, melyek

398

szinte járhatatlanok, Nem retteghet állandóan a szakadékba zuhanástól,
de meg sem feledkezhetik róla. Megváltó és megváltandó egyben: amikor másokat az üdvösség fdé vezet, még ő maga is csak útban van
a cél felé.
A szeretet a rideg racionalista szemében őrület. Valóban magasabbrendű őrület ez, amely felkavar és megbolygat mínden logikát,
minden tervet. Csak ennek az őrületnek a jegyében lehet megérteni
azokat, akiket állandóan a szeretet örvénye háborgat. Erejük kimerül,
az emberek támadják, Isten ostorozza őket, vergődnek az isteni és az
emberi közott. Ilyenek az igazi papok, telve emberivel és telve Krísztussal. Elbukhatnak, lehetnek legyőzöttek, elveszettek, de sohasem lehetnek hitványak. mert a szakadékba is csak azért zuhannak, mert
erejüket olyan magasságok elérésére feszítették, amelyek felé bírálóik
még csak nézni sem mernek. S ezt talán öntudatlanul még ellenségeik
is elismerik, amikor a legnehezebbet követelik tőlük: a teljes tísztasáqot,
teljes szeretetet, önátadást és önfeláldozásig menő hősiességet.
A pap fejezi be cikkét az író, - bármikor alávetheti magát
bármilyen viviszekciónak. amennyiben az áldozatot, belenyugvást, emberiességet nem csak prédikálja, hanem hallgatagon és munkásan meg
is osztja e szavak mély és szörnyű jelentőségét azokkal, akikhez irányitja őket. fgy bátran állhat az emberek ítélőszéke elé, mert így tudatában lehet annak, hogy valóban tagja az Egyháznak, amelynek Krisztus hányattatásokon és szenvedéseken át igérte meg az örökkévalóságot.

A SZERETET-ENERGIA. - A harmincas években naponta végígolvastam a Paris Solr-ban egy különös rovatot, amelynek Chainc
d'amour (Szeretetlánc) volt a neve. Ebben a rovatban díjtalan hirdetéseket közölt a lap, azoknak a hirdetéseit, akik adni (nem eladnil ] akartak. Különös dolog ez, sztnte hihetetlen, de hát nagy a világ, s úqylátszik, hogy hihetetlen dolgok is meqesnek benne. Ezek az adók azonban
nem voltak adakozók. Nem adtak akárkinek és alapjában véve nem
adtak ingyen, bár adományaikért . ők maguk nem fogadtak el semmit.
De aki kapott tőlük valamit, annak fizetnie kellett másnak. persze nem
pénzzel, hanem amivel éppen tudott, munkával is, természetesen; fizetnie kellett olyannak, aki rászorult arra, amit kapott, s akí majd ugyancsak másnak fog érte valamit adni és így tovább, hogy lánc keletkezzék. amelyben a láncszemek jobbkeze ad, a balkeze meg kap, s amelyIllek a vége, ha nem szakít juk meg a láncot, visszatér az elejéhez. Ilyenformán mindenki aki ad, kap is. Azt adja. amit tud, s azt kapja, amire
szüksége van.
A hirdetések ilyenek voltak:
Ingyen adok egy öltözet ruhát annak. aki a ruha értékét tetszésszerinti formában másnak adja tovább.
Vagy: Minden csütörtókön ingyen gépelek azoknak. akik ezt máisnak fizetik vissza valamivel.
Vagy: Belgyógyász minden szedán ingyen rendel azoknak. akik stb.
Vagy: A Dubois-űzemben ötvenkét munkás egy hónapig naponta
egy túlórát Végez ingyen. s az üzem ezért naponta több kiló cukrot oszt
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szét olyan gyermekek közt, kiknek sziilei ezt bármilyen formában to-

uább edják.
Nem kell megköszönni! Tovább kell adni! Ne szakitsuk meg a
Szcretet-Iáncot! - bíztatott közben a rovatvezető.
A Szerecet-láncba pedig egyre hullottak az adományok: liszt. tű
zelöanyaq, hálószoba-szekrény. vér, lakás. söteqy egész családi házról
is -olvastamegyszer. Szerelök, foqorvosok. könyvelők. sirszterek és
szűlésznök pedig munkájukat ajánlották fel. Párizsi ismerőseimtől tudom, hogy a Szetetet-Iánc bevalt. A nyomor gyökerét vette célba. az
önzést. Világos ugyanis. ha a társadalomban az öncetlcnséq lenne az
uralkodó elv az önzés helyett, ha mindcnkí adni akarna, nem elvenni.
akkor míndenkí kapna is és meg tudna élni.
Elméletileg.
Mert ugyan van-e vagy volt-c valaha olyan hely a világon. ahol
gyakorlatilag is. mcqprobelte a tersedelom. hogy mit tesz az: adni?
Ezen a kérdésen döl el az én megmondandóm értelme', s most szeretném megmutatni: Igenis Folt ilyen hely! Igenis Folt ilyen társadalom!
Az Úr 1917. esztendejének 1918-ba húzódó telén a krasznaja-rjecskai hadífoqolytábomak voltam a lakója Keletszibériában. Körülbelül
kétezren voltunk ott magy.arok és osztrákok. A cári birodalom felbomlóban volt, őreínk, míután felszólítottak. hogy menjünk dolgozni, vagy
álljunk be a hadseregbe, faképnél hagytak bennünket. A harmadik alternatíva a Gondviseles volt, a negyedik az éhhalál. - mi azonban
addíq is (hadifogoly szokás szerint) gyülöltük és marcangoltuk egymást veszettül. Ennivalónk meg nem volt. Dohányunk se volt, pedig
a dohány hatalmas vígasztaló, míndjárt a remény után következik.
Két kiló krumplim volt, azt megosztottam eqy ezredtársammel, aki esténként levest Iözött egy darab burgonyából kettőnk számára. A sót ő
adta hozzá. Négy héten át életben tudtunk maradni emellett a táplálkozás mellett. Egész nap a jéghideg szobában feküdtem' vagy ültem.
nehogy a sok mozgástól még éhesebb legyek.
Egy vasárnap délután a komoly Beermann százados rohant hozzám.
s elmondta, hogy Csálínqer őrnagy feketét ivott a kávéházban és egy
kanál cukrot tett a kávéjabal Azonfelül cigarettázott! "Mondd", sziszegte a százados, .mcm kéne agyonütni ezt a disznót?" (A "kávéház"
egy asztalból és két padból állt a bejárat lépcsője alatt. a kávé égetett
kenyérhéjból készült.) Az a hír járta. hogy vannak köztünk sötét és elvetemült gazfickók, akik - esznek. Sőt léteznek társaságok. amelyek
titko, búvóhelyeken orgiákat ülnek, Chabarovszkból kapják .a karrnenádiit és Mandzsúriából a szeszt. Az ilyen hírektől aztán mindenki ölni
akart. (Gondol.atbam egyébként már régen kiirtottuk egymást.)
Ebbe az aqyonkoplalt, gyülölettöl meg szállt és a nemi ösztöntől
csikart tömegbe egy szép napon aztán lec-sapott a spanyol influenza.
A tábor háromnegyed részeágynak esett és a zörgőcsontú testeket durván rázta a láz. Se orvosság, se orvos.
S ekkor törté.nt valami furcsa.
Ezek .az elvadult emberek egyszerre csak... szeretní kezdték egy-400

mást. Szeretní kezdtük e'gymást, és az egészségesek olyan önfeláldozással láttak a betegek ápolásához. mintha a testvéreik lettek volna. Beermann százados éjjelenként a szemét se húnyta le, Csálínqer örnaqynak az
ágya mellett (ahelyett, hogy agyonütötte volna). sőt hírtelen eszébe
jutott, hogy van még három amerikai tejkonzerve eldugva az egyik
árnyékszék elfalazott kérnényében. - s elő is kaparta őket. A lihegő
Csálinger cukros tejet kapott.
Senki se gondolt magára, csak a másikra. Amíg magára gondolt,
elduqta, amije volt és éhezett, amint azonban a másikra gondolt, elő
adta kincseit és jóllakott.
Míntha .a sors keze círóqatní is tudna, a görbe hátak kíeqyenesedtek és kísímultak a gyülöletmarta arcok.
A betegek egymásután gyógyultak meg és ápolni kezdték ápolóikat, akik viszont meqbeteqedtek. Szép idők. Mintha kicseréltek volna
bennünket, könnyűek voltunk és tiszták.
Aztán meggyógyult az utolsó beteg is. A krasznaja-rjecskaí hadifogolytáborban elszigetelt kétezer koldus közül egyetlenegy se halt meg
,!spanyo/ban", amely másutt ezrével szedte áldozatait.
S ugyan ki vagy mi cselekedte meg ezt a csodát? Egy gadag bankár talán, egy ügyes orvos, vagy egy bölcs politikus? Nem. Mínket nem
pénzelt, nem gyógyitott és nem szervezett meg senki, - csak a Szerétet.
Mínt megrögzött racionalista Ihs szerény zászlóvívője az utilítarizmusnak, sokat gondolkoztam én ezen a dolgon, s fejtöréseim eredményét röviden és nyersen így fogLalhatnám össze:
A tábor azért menekűlt meg a pusztulástól. mert az életveszély közeledtére a tisztánlátó önfenntartás! ösztön egy célszerűbb magatartást
parancsolt ránk, mint az előbbi volt. Ez a célszerű magatartás nagyon
hasonlít ahhoz, amit általában erkölcsös magatartásnak hívnak. A tábor
lakói se az erkölcsöt példázták viselkedésükkel; hanem igenis csak célszerűen viselkedtek, míkor szűntelenül adtak és önfeláldozó módon ápolták eqymást. Nem cselekedtek erkölcsösen. azaz nem javultak meg.
Eszűkbe se jutott, hogy jobbak legyenek. Éppen csak úgy tettek, minthe
jók lennének. Meg kell azonban adni, hogy a jó embert tehetségesen és
hiba nélkül "markírozták" -- amig erre szükséqük volt. De egy perccel
se tovább. Amint megszűnt a közvetlen életveszély, a réqí farkascsorda
lett belőlük megint.
Nos, ez az 'a megállapítás, ami a szeretet-enerqia racionalista vizsgálatánál újat és meglepőt jelent. Ez az, ami tulajdonképpen megengedhetövé teszi. hogy most már csakugyan mint energiáról szóljunk a szeretetről, vagyis mínt eszközről nyílatkozhassunk róla, amelynek megfelelő alkalmazásával végre leigázhatjuk! a kissé makrancos természetet.
S most már, úgy-e, az is világos, hogy mért nem lett a Földből
máig sem El Dorádó? Azért nem lett, mert az emberek eddig nem tudták, hogya szerétetnek már a színlelése, a jó embernek csupán külső
séqes (de okos és tehetséqesl ) utánzása is hasonló hatásokat vált ki a
társadalomban, mint amelyeket a belülről. a szívböl, vagy a negyedik
-dímenzíóból a világba ömló szeretet. Azt hitték, hogy a csontjuk ve-
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Jejéig jónak kell lenniök, ha jutalmat akarnak kapni érte s tisztában
voltak vele, hogy erre képtelenek. Érezték. hogy nem birják azt az
embertársuikat sceretní, akit útálnak. Pedig a jólét csodájának a létrehozásához nem szükséqes a sz injósáq, elég hozzá a talmijóság is.
Elég csak mímelni a szeretetet, elég csak úgy tenni, mintha az ember
szeretné felebarátját. S a hatás ugyanaz. A teljesítmény uqyanakkora lesz, mintha szinjó volna, mintha igazán szeretné embertársát.
Ezt mí, krasznája rjecskai hadifoglyok, bebizonyítottuk. Ez nem holmi
testetlen teória. Maqától értetődik, hogy ezt a szerepet, mint már említettem, jól és odaadással kell eljátszani, úgy, ahogy egy jó színész játszik,
aki átéli a szerepet. Szinlelni kell ugyan, de ebben a színlelésben nem
lehet csalni, nem lehet rípacskodní. nem lehet színlelm a színlelést.
Abban, hogy a csupán kézzel, de nem szivvel végrehajtott jótett, a
csak. önzetlennek látszó, de azért mégsem hamispénzt osztogató jóság is
elképzelhetetlenül magas kamatokat hoz, van valami törvényszerűség.
Lehetséges, hogy erre a becsületes látszatra egyelőre még szükséqünk
van, amíg esetleg a testi-lelki párhuzamosság hajtóereje a kultürában
majd magasabbra juttat bennünket .egy fokkal. Mert lám, ha valaki makacsul úgy tesz, mintha nevetne és nevetésre húzza szét az arcizmait ,
belsőleg is földerül és csakugyan jókedve lesz egy idő mulva, Valószinű
hát, hogy abban, aki megpróbálja a másik ember felé hajlítani a kezét s
kitartóan ismétli ezt a mozdulatot. a- belső jóság, az igazi önzetlenség is
meg fog szűletní egy bizonyos idő mulva.

Fodor Béla
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SZEMLE
SZENTHÁROMSÁG .ÜNNEPE ÉS ÚRNAPJA
A Líturqía alakulását, s ebben az Egyházi Évnek folyton ismétlődő
körforqását, bár látszólag a történelem véletlenje, az esetlegesség irányítja, valójában az Isten lelke vezeti gondvíselő szorqoskodással. A Lélek ott munkálkodik, ahol akar. Ezt a dogmatikai tényt néha meglepő
világossággal tapasztalhatjuk, ha ráeszmélünk a történelem szinkronizrnusadra. A Pünkösd után következő két nagy ünnepet, Szentháromsáq
ünnepét, és Úrnapját tesszük itt ilyenfajta vizsgálat tárqyává.
Pünkösd. mint gneiszből és gránitból rakott öshegység emelkedik
ez ünnepek elé. Mindkettő sok századdal később keletkezett új képzödrnény, létrejöttüknél azonban észrevehetjük Isten Lelkének csodálatos
működését, előre történő gondoskodását.
Szenthútomséq ünnepé a Pünkösdör követő vasárnapon a X. század
ünnepe. azé, amelyet szeretnek "vas-századnak" nevezni. Elmúlt már a
karoling reneszánsz Európát formáló tündöklő ideje. Tűzhelyei. a szerzetesek monostorai és a közös életet élő papok házai: a káptalanok a
IX. század úta új barbár bettörések áldozatai lettek. Északról a normannok, Délről az arabok, akik Rómáig törtek előre, Keletról a Csatornáig elszáquldozó magyarok betörései döntötték romba őket. A Pünkösdöt követő vasárnap eredetileg csupán Pünkösd nyolcada volt. De
már nagyon korán nyomai mutatkoznak .annak a hajlamnak. hogy ezen
a vasárnapon a Szentháromságra gondoljanak. A VI. század másodík
felében a Gelasianum. bár a Szentlélekröl szólnak imádságai, először
közli a Szentháromság Praefatióját (Qui cum unigenito Fílío tuo... l .
mely azóta használatos. Megvolt már a VIII. századtól kezdve, mint
fogadalmi mise, a Szentháromság miséje is. A naqykárolyí birodalom
liturgía-egységesítő mozgalmának bölcs vezetője, Al/win (t 804) tours-í
apát, Nagy Károly maqístere, készítette. Ö állította össze a tetszés szerínt választható votív-miseket az egész hétre, és vasárnapra közli a
Szentháromsáqrol szólót: így küldötte el szeretete jeléül a chartula
tnisse lis-ban a fuldai rendtársaknak.
Ez volt il helyzet, amikór a liturgia tör . -ietében köztudomású tény
bekövetkezett: Stephanus, Lüttich püspöke \:- 920) városában bevezette
a Pünkösd utáni vasárnapon a Szentháromság ünnepét. A meglévő rniséhez szép zsolozsmát is szerkesztett. (Mon, Germ. Script. VII, 200.)
Riccardus püspök, aki követte' őt Lüttich püspöki székében. az e:gész
egyházmegyére kiterjesztette az ünnepet, annyira szükséqesnek ítélte azt,
és annyira tiszeltel elődjét. Stephanus tizennyolc évíg volt Lüttichben
püspök; előtte St. Michael ad Mosam-nak, a Maas-folyó melletti Szent
Míhály kolostornak volt apátja és már 888-ban résztvett a nietzi zsinaton, mint "tiszteletreméltó apát". Irás egyébként alig maradt utána.
Arról azonban már kevéshl-é ~~ik szó, mi volt az indító oka annak,
hogy bevezette Eqyházában e
ünnepet. Míndén ünnep, amely fo-
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lyondérként borul az ősi ünnepkörök fájára, valamilyen konkrét ..zeitbedingf', azaz a korban gyökeredző okban leli eredetét: háborús szenvedésekben, nagy felfordulásokban, eretnek moeqalmakban és hasonlókban. Ha most ezt az elvet Stephanus püspök korára alkalmazzuk, rögtön szemünkbe tűnik ez az ok: a normann veszedelem, A IX. század
óta pusztították ezek a Dáníából és Skandinávíából váratlanul megjelenő wikingek Francíaorszáqot: felvitorláztak hajóikkal a francia folyókon mélyen az ország belsejébe. Füstölgő romok, pusztulás maradt
utánuk. A század végefelé kezdíkl már legyőzni őket; 881·ben III. Lajos
nyugati frank király Sancourt-nál, 891-ben pedig Arnulf német király
Löwennél arat fölöttük diadalt. De azért újra és újra megjelennek; a
kolostorok elmenekülnek" és eredeti helyükön meqszünnek. Együgyű
Károly, frank király ekkor meglengedi nekik a letelepülést (911) északfrank területen: ez lett a normannok egy részének új hazája: Normandia. Főnökük, Ral/o, megígérte, hogy az egész nép keresztény lesz. ,
A második, eleddig tisztázatlan kérdés, miért éppen a 'Szenthéromságot tette meg Stephanus a barbároktól szenvedö nép pártfoqójának?
Erre feleletet találtam, mégpedig egy századdal előbb, Alkuin müködésénél. Alkuin volt az első öntudatos Szentháromsáq-tísztelö, aki mínt
ájtatosságat kezdte el e kultuszt. Láttuk már a vasárnapi votív-mise
történetét. 803-ban készült el Alkuin gyönyörű kis könyveeskélével. a
Szentháromsáqról szóló kompendíummal: "De fide sanctae et indioiduee
Trinitatis libri tres", a Szerit és oszthatatlan Háromsáqról szóló három
könyvével. Ennek a .műnekí előszavában, melyet Nagy Károly császárhoz intéz, elmondja, míért írta a könyvet: ..Hatalmadnaki félelmét az
Isten mindenfelé minden pogány nemzetbe annyira beleoltotta, hogy önkéntesen alávetve magukat, hozzánk jönnek azok, akiket az előző idők
ben a háború fáradsága nem tudott legyőzni". Ez célzás a nagy új eseményre: a harminc évig tartó szász háború után 802-ben a szászok
megadták magukat. Ekkor írta Alkuin említett könyvecskejét. ..abban
az időben, mikor Isterr íöpapjaí és a keresztény népnek híthírdetöí öszszegyűltek császári parancsra", 803-ban az aachení birodalmi zsinatra.
Alkuinnak az volt a célja, amint előszavában mondja, ..hogy az én istenes buzgóságomnak törekvése el ne tespedjeru és Neked a katolikus
hit hirdetésében segítségem ne hiányozzék, Szencséqes Tekintélyed részére elkészítettem ezt a kézikönyvet a szent .és oszthatatlan Háromsáq- .
róL.. A keresztény nép fejedelmének ugyanis míndent tudnia és hirdetnie kell, amik Istennek tetszenek". (P. L. 101, 12.)
Már pedíg Stephanus lüttichi püspök idejében egy századdal késöbb
tökéletesen hasonló volt a helyzet: itt vannak a rettegett új pogányok,
akikkel évtizedes harcokat vivtak. de most önként hajlandók cívílízálódní, alávetni magukat és megtérésükkel belépni a keresztény európai
népcsaládba. Mi sem volt természetesebb" mi.nt újra a Szentháromsáqot
állítaní eléjük, mint ahogyan Alkuin tette a szászok megtérésekor.
Tény az, hogy Stephanus csakugyan szintén nagy Szenthárornsáq-tísztelő volt; ezt nemcsak a zsolozsma szerzésével, hanern egyébként is
bizonyíthatjuk. Stephanus írt egy kis könyvecskét Szent Lambertről. a
püspöki székben elődjéről. akit ..a Szentháromság áldozatának" [Sane-
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tae Trinitatis Hostia: P. L. 132, 651.) nevez. - Szent Lambert szájába
verses áldást ad, amelyet állítólag akkor mondott, mikor 670 körül
száműzték és két évig Stablóban, a monostorban élt: "Istenem, kérlek.
.áldd meg szolqáídat, a cselvetésektől védelmezd meg őket... Isten, ki
hármas egységben áldott légy!" - Belgiumban pedíg Szent Lambert a
pogányokat - Stephanus elbeszélése szerint - trinitárius prédikációval
térítí: ez világosan megmutatja Stephanus trinitárius beállítottságát.
Szentháromsáqot tisztelő lelkületét: "A Míndenható Isten. az Atya, akinek én szolgája vagyok, s aki egyedül bírja a halhatatlanságot és hozzárférhetetlers fényben él. önmagából nemzette időnélküli Igéjét. ki által míndent, ami a világban van, megteremtett. Ezt a kezdetnélküli
szűletést és véget nem érő nemzest lelkünk értelmével csodálhatjuk.
testünk szemével ellenben nem láthatjuk. Nem elöbbrevaló az Atya,
nem későbbi a Fiú. Ebből a két' személyből. de egy és oszthatatlan és
felfoghatatlan Lényegböl származik a Szenelelek. fensége azonos az
Atyáéval és Fíúéval, és Istensége' egylényegű". - A kilencoldalas kis
művet Stephanus gyönyörű Szentháromságot dicsérő doxolóqíával zárja:
"Miközben uralkodik az élő Isten Hárornsága teljességében s az egység
fenségében, kinek dícséret légyen, s a szentek újjongása; és folytonos
hálaadás most és mindíg <él halhatatlan örökkévalóságon át. Amen." A Szentháromsáqot tisztelő nagy püspököt székesegyházában a Szenthárornsáq oltára alá temették el.
Rómának azonban nem tetszett az új ünnep és hosszú ideig nem is
fogadta el. A szigorúan római rituLSt kodífíkáló Konstanzi Bernoldus
(t 1100) tiltakozott ellene; III. Sándor pápa (t 1181) egy levelében
nem helyesli az ünnepet: "Némelyen szokásba hozták, hogy Pünkösd
nyeleadán a Szentháromság ünnepét ülik. mások az Egyházi Év utolsó
vasárnapján. A Római Egyház nem fogadja el ezt a szokást, mert mínden vasárnapon, sőt naponként megünnepeljük az Egységnek és Háromságnak ünnepét". Még 1275-hen is hiányzik a Szentháromsáq ünnepe Rómában; "az isteni szolgáLat éjjel és nappal úgy történjék, amint a Szertartáskönyvben (ordinarius) van és zöld színt kell használni" (XIII.
Ordo Romanus}. Csak XXII. János pápa rendelte el az avignoni fogság idején 1334-ben az ünnepet az egész Egyház számára. miután már.
Rómát leszámítva. csaknem mindenütt önként bevezették.

Úrnap já t, a Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön üljük.
azon a napon, amelyet az Utolsó Vacsora miatt szerettek az Eucharisztiának szentelni. A bevezetésben említett gondviselő, isteni működésnek
köszöni eredetét az Úr testének és vérének emlékünnepe is. A közismert történeti tény a következő. 1209-ben kapta először Belgiumban,
Montcornillon-ban B. Julianna, az áqostonrcndí apáca kinyilatkoztatását. "Ifjúsága idején mindannyiszor, amikor Krisztus SZŰZIe', [ulíanna
belemélyedt az imádságba, Istennek nagy és csodálatos jelet látta. Megjelent neki oa hold, csodásan fénylett, de gömbölyü testéről egy darabka
le volt törve. Míután hosszú időn át újra és újra szemlelte ezt a látomást. csodálkozott naqyon, mert nem tudta, hogy mit jelentett" (Vita
:S. Juliannae II. 2. Acta SS. Apríl tom. L 457.). Végre megkapta a ma-
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gyarázatot: az Udvözitő azt akarja, hogy szent testének és vérének
ünnepe legyen .a Szentháromság ünnepét követő csütörtökön. Juliannának nagyon sokáig kellett várnia. Csaki huszonegy év múlva mondta el
lelkiatyjának látomását és csak harminchét év múlva ülték meg először
az Ürnapot. 1246-ban. Lüttíchben, a lelkiatya, Leasennei János fárado~
zásaínak eredményeként. Törekvését támogatták: Ugo de Thierry, a
domonkosok tartományfőnöke és Pantaleon Jakab, lüttichi föszerpap. Míkor Pentalcon Jakab IV. Orbán néven a Világegyház trónjára került (1261-1264). megnyílt az út, hogy. az egész Egyházra nézve kötelező ünnep Ielgyen az Úrnapja. Orbán azonban sokáig habozott, hiába
kerte őt a lüttichi püspök erre a lépésre. Éppen Orvietóban töltötte a
nyári hónapokat, amikor a szomszédos Bolsena-ból nagy csoda hire érkezett; egy pap kezében Átváltozáskor a Szeritostya vérezni kezdett.
A véres korporálét 1264 június 19-én megmutatták a pápának. aki erre
augusztus ll-én elrendelte az egész Egyházban Úrnapja ünnepét. Mível azonban két hónappal ezután meghalt. abullát (Treneituras de hoc
mundo) nem tekintették kötelezőnek és csak V. Kelemen pápa rendelte
el végleg, 1312-bern az Úrnapja meqűlését.
Eddig a közismert. történeti tények. Itt is meg kell keresnünk azonban a mélyebb okokat: miért éppen ekkor kezdödött ez a mozgalom.
I2a9-ben kapta először Julianna sokszor meqísmétlödó látomását. Ebben
az évben kezdette el Montforti Simon gróf a véres háborút az albigens
rémnealom ellen. Húsz évig tartott ez a háború. Az albigensek a XIIXIII. század. fordulóján a városok fölfelé törekvő polgári elemet szervezík forradalmi. úton; a püspökök hatalma alól akarnak míndenáron
szabadulni. A főpapság abban a korban anyagias.. élvezi a gazdagságot.
A kanonokok éppen a XIII. század elején abbahagy ják a közös életet
és külön házaikban élik nagyúri életüket. És ekkor "új eretnek hit lopta
be magát lassan a szíklazuqok, a földalatti tárnák útvesztőibe... A püspökök világi hivságoknak és a hatalomnak éltek. Hadat vezettek. földi
javakat gyüjtöttek, fejedelmi pompával hivalkodtak. A szerzetesek, rnínt
hozzáférhetetlen várakba zárkóztak el monostoraíkba. A templomok üresen álltak. A nyáj szerteszéledt... Az új hit behálózta már e'gész Németorszáqot, Frankföldet. Itáliát és eljutott a tenqerentúlra, Angliába is.
de igazi fellegvára a Dél mosolyqó, azúr- és aranyfényekben fürdő tartományaiban volt" - írta le a helyzetet "Magóg Fiai" című történeti
regényében találóan Kállay Miklós.
Nos: ezek az eretnek albingensek és a velük rokon waldíak, Jézusról azt hitték. hogy csak látszat-teste volt. Ezt onnan tudjuk, hogy
a megtérni szándékozóktól hitvallást követelt az Egyház. "hogy Jézus
igazi ember. anyától született igazi teste van... Szűz Máriától szűletett
igazi születéssel: evett és ivott, aludt, fáradtan pihente ki az út fáradalmait ... " - az Eucharisztiáról pedig azt kellett vallaníok, ...hogy a rni
Urunk Jézus Krisztus igazi teste és igazi vére lesz az átváltozás után
a kenyér és a bor". (Durandus de Osca és waldí társeinak 1208 december 18-áln' előirt hitvallása. Denzinger, Enchirid, symbolor 422. 424.
nr.) Ezért már a XII. században az eretnekek ellend szellemi harcban
felhasználásra került az Eucharisztia. Szent Bernát így győzte meg a,
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skizmatikus pápával tartó aquitániai herceget: míután hiába prédikált
neki, "szeme elé helyezte a félelmetes Ostyát. most már nem kérő, hanem fenyegető. lángbaborult arccal és lángoló szemekkel, és így sürgette félelmetes szavakkal: Kértünk téged és te megvetettél mínket. íme,
eljött tehozzád a Szűznek Fia, ki az Egyháznak feje és ura... " (Vita
S. Bernardí.] A XIII. század az Eucharisztia százada lett. és ezért
figyelemreméltó, hogy Üirmepét Krísztus akkor kezdte sürgetni, l 209-ben,
mikor az említett eretnekségek ellen a húszéves hadjárat megkezdődött.
1209 azért is jelentős év. mert ekkor jelent meg III. Ince pápa
előtt az a szikár, alacsony, szürkeruhás umbriai parasztruhába öltözött
férfi tizenkét. társával együtt, hogy müködéséhez elnyerje a pápa szóbeli enqedélyét. Isten szegénykéje. Assisi szent Ferenc támasztotta meg
a pápa álmában, a Laterán roskadozó falait és a Poverelle és rend je
lett az Eucharisztia kultuszának fő terjesztője. a másik kolduló renddel,
a domonkos prédikáló testvérekkel együtt. kiknek leqtudósabb, legnagyobb tagjára bizta még az ünnep kihirdetése előtt IV. Orbán pápa az
új ünnep miséjének kidolgozását. Aquinói szent Tamás, a hittudós és
költő, eleqet is tett ennek a felszólításnak és mai napig az ő szövegeit
használja az Egyház az Eucharisztia ünnepén.
Radó Polikárp

P l E RRE E MM AN UE L, VAGY H O (l YAN S Z Ü LET I K
EGY KATOLIKUS KOLTÖ?
Pierre Emmanuel önéletrajza: "Qui est cet homme?"
Nem véletlen. hogy korunk irodalmában erős a merafízíkaí .tgeny.
Az irók szívesen jelentetik meg még életükben naplóikat és önéletrajzukat" melyekben nem annyira a külsö eseményeket ábrázolják. nem is a
narcisszizmus gyönyöreit akarják! kiélní, hanem inkább ez egész emberiség nagy sorskérdéseit teszik fel önmaguknak és általános érvényű választ igyekeznek adni azokra. Irásaíkbars az emberi öntudat védekezik
a szellem zűrzavara ellen. Érzik, hogya magunk keltette káoszt csak
uHY tudjuk meqfókcznl, ha felölt jük magunkra az öntudat adamantvértezetét.

A költő feladata - mondotta Hölderlin, - hogy őrizze a szellemet. mínt a Vesta-szúz a lángot. Sajnos. ezt a hivatást nem minden
költő vállalja: láttunk már olyan költői iskolákat, amelyek agressziven
szellem-ellenesek. A szürrealísták például fellázadtak "a logika, a realizmus. az álom és ébrenlét közöttí határ. a szocíális keretek, sőt az
idő ellen is". Voltak ezotérikus költők, mint Mellermé, Valéry. akik
a lángot véka alá rejtettek, felégettek minden hidat a többi ember felé.
és stílusuk tökéletessége végül is níhílízmusba torkollott. KOrtársaink
közül Claudel volt az. aki visszaadta az emberi szó világot teremtő
mágikus erejét. Az ifjabb nemzedékből Pierre-Jean [ouue azt vallja.
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hogy a költészet a metafizikaí megismerés legfőbb eszköze; hogy a költő
a szímbolumok segítségével behatol a világegyetem titkaiba, felfedezi
a szerves egységet az ember belső törvényei és a világegyetem ritmusa között.
[ouve legtehetségesebb tanítványa, Pierre Emmanuel legutóbb megjelent tanulmánykötetében' és önéletrajzában" felveti a mai katolikus
költő problémáit és arra a végkövetkeztetésre jut, hogy a míivészet
válsága alapjában véve vallási válság. Claudel "Art poétique" -je és
Jouve "Sueur de Sanq'l-jának bevezető tanulmánya óta nem irtak a
költői hivatásról olyan gondolatkeltően. mint Pierre Emmanuel említett
két müvében, melyeknek külön jelentőséget ad, hogy írójuk költő és
filozófus egy .szernélyben, aki e problémákat saját életében atélte és
válaszolni is tud rájuk. Azok, közé a gyémánttisztaságú francia szellemek köcé tartozik, akikben az "esprit géornetrique" az "esprit de finesse'l-szel párosul. Eredetileg matematikusnak készül. majd filozófus
és költő lesz és ráeszmél arra, hogy nincs ellentét a' fogalmak logikája
és a szímbolumok logikája között: kutató szelleme meghajol a hit mísztériumai előtt, hogy fényüknél jobban felismerje a világ törvényeit.
Mert legfőbb szenvedélye a megismerés; ezt várja elsősorban a hittől
is, akár előtte Psichari vagy Jacques Rívíere. A hit az öntudat .leqfelsö
foka - írja önéletrajzában. A hivő a legtudatosabban éli át az emberi drámát.
Amikor a "Ki ez az ember?" szerzője fiatal életét a legnagyobb
őszinteséggel elénki tárja, ezt az általános emberi drámát mutatja be,
azt, amelyet mindnyájunknak egyénileg kell átélnünk. Számára ez a
dráma elsősorban öntudatraébredés. Önéletrajzában lép/ésről-lépésre követhetjük kettős hívatásának meqszületését: a költőét és a katolikusét.
Látjuk, hogy egy janzenista, képmutató francia vidéki város dohoslevegőjű internátusában már-már a testi-lelki önfertőzés posványába
fulladt, zseniálisan koraérett, aszociális fiúból hogyan lesz korunk egyik
jelentős katolíkus költője, a francia ellenállás egyik hőse: janzenizmúsából hogyan lesz hiteles katolikus világnézet, elkülönültsége hogyan
nemesedik maqánnyá, amelyben megérlelődik az igazi közösséqí szellem, hogy végül a Szentek egyességének mísztéríumába teljesedjék ki.
Látjuk, hogy a költészet, amely eleinte csak játék számára, hogyan lesz
a legmélyebb értelemben vett "poésie engagée", melyet életével jegyez
a költő. s melynek mínden szavát "a szenvedés, az öröm és valóság
súlyával méri le".
"A legszerényebb emberi élet, ha meqvalósítja önmagát, szebb, mint
a legszebb műalkotás!" - írja. Nála a költő és ember a legteljesebb
egységbe forr és legfőbb missziójának tartja, hogy ráeszméltessen az
ember teljes szernélyí egységére, totalítására. Saját életében tapasztalhatta e teljesseq hiányának ,,'eretnekS\6gét", mely először a janzenizmus
formájában nyilatkozott meg nagybátyja családjában, aki Amerikában
élő szüleí helyett nevelte, és az internátusban, ahol ifjúságát tölti. Nevelői kicsinyes moralizálássá szűkítik a mísztéríumot, moráljuk is tisz1
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Pierre Emmanuel: "Poésie, raiso n ar'dente " LUF, Eglofl Paris 1948.
Qui es cet homme. (Ki ez az ember?) Eglofl Paris 1947.

tára negativ és főleg a szexuaiítástól való félelemben nyilvánul meg.
A kamasz Pierre Emmanuel önmagát perverz aszkétának jellemzi, aki
gőgös a szellemére és széqyemlí a testét, képzeletbeli, egyébként meg~
lehetősen szegényes orgiákban élve ki fel nem használt életerejét, amelyet még testgyakorlásra sem pazarolhatott, családja nevelési elvei
míatt, A kamaszkor fülledt nyomorúságában egyszerre csak megnyilik
előtte egyablaki, amelyen a nyolc boldogság hegyi levegője tódul be
életébe. Egyik paptanára, Devert abbé tárja ki előtte ezt az ablakot:
az abbé negativumok helyett pozitivumokat nyujt, s ért hozzá, hogyan
változtassa át a megaláztatást áldozattá, hogyan qyóqyítsa ezt a qögős és félénk, alacsonyabbrendüséqérzéstöl szenvedö lelket, meqtanítva
őt a legvitálisabb katolikus doqmára, a Szentek Egyességére. A magába gubózott kamaszfiú előtt soha nem sejtett távlatok nyílnak meg:
"Akár akarom, akár nem, minderu szavarn betölti a világyegyetemet. .. "
Erre a hangra a jövendő költő is felfigyel. Tanára a dogma fényénél
egészen másképp láttatja meg vele a szocíalízrnus és kommunizmus kérdés ét, amelyről nryárspolgári családja hallani sem akar. Devert abbé
szemében míndez az emberiség tapogatódzása a Mísztíkus Test földi
megvalósítása felé.
A következő kisértés Nietzsche és André Gíde, akikkel akkor ismerkedik meg, amikor nagybátyja kívánságára a műegyetemen tanul.
Szelleme tiltakozik a terméketlen egyhelyben topogás elleni, a két lázadó
mégis hidegen hagyja: a Zarathusztra szerzőjében csak a Sors költője
fogja meg, filozófiáját, mint elégte1ent elveti. Gide "Norurritures" -jében
a nyelv szépsége meqbabonázza, de a nietzschei banalitások. a hamis
szabadság szellője nem részeqíti meg. Megérzi. hogy az állandó díszponíbílitás, amelyet Gide hirdet, előbb-utóbb életunalomha fúl; olyan
fényűzés ez, amelyet emberi sorsunk nem engedhet meg. Gíde-re ellen;
méregként Pascal következik: ráeszméltett az abszolút létezésére és végleg megszabaditja őt mestereí korcs janzenizrnusától. A "Pensées" szerzöjének "exisztencialízmusa" is nagy hatással van rá, főleg az a mód,
ahogyan az embert rábírja, hogy vállalja az emberi lét teljes paradoxonát és elzárva előle a menekűlés útját, az ellenmondás kellős közepére helyezi.
Ebben az Időben esik át első félszeg szerelrnén, amelyet még rníndíg janzenista béklyókba vert szelleme kínná változtat számára. (Még
nem értette meg a Megtestesülés misztériumát, az csak később következík be Jouve és Monchanin abbé hatása alatt.) Az ártatlan és perverz kamasz-szerelern nem őszinte és, mély élmény, mégis költővé avatja.
Az ifjú matematikus most szólal meg először a lélek nyelvén. Ekkor
kerül kezébe Pierre-Jean Jouve egyik verses kötete: a "Sueur de Sang",
amely kinyilatkoztatásszerűen hat rá. Nemcsak maga a szimbolikus költemény. hanem az előszó is új világot nyit meg előtte. Addig föleg csak
Valéryt olvasta, és ez a költészet nem győzte meg őt a költői nyelv
szükséqesséq éről. Most eszmél csak rá a költői hivatás maqasztosságára: arra. hogy a költő próféta, értékek alkotója. az emberiség orvosa,
aki felfedi a világ szerves egységét, megragadja titkos energiáit és meqhallja a jövő hívását. A költészet [ove szerint a szellem egyik alapvető
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tevékenyséqe, a lelki élet szükséqesséqe, amely nélkül a megismeres
néhány lényeges formája elveszne számunkra. A költészet sokkal több,
mint játék vagy varázslat: elsősorban hatalom, amely a költöt képessé
teszi rá, hogy az emberi létben teljesen "jelen" legyen. Nemis annyira
a szavak hatalma ez, mínt hatalom a szavak felett, vagy még inkább
az ember lényege felett, amelyet a költő a szavak segítségével kifejez.
Pierre Emmanuel Jouve tanítását továbbfejlesztve. .Poésíe raison
ardente" című tanulmánykötetében részletesen kifejti a költő történelemformáló szerepét. Olyankor, amikor az ember lényege forog veszélyben,
csak a költők tudják az emberiséget megmenteni. Ha az emberiség a
történelem krítíkus pillanataiban nem rendelkezik kellő képzelőtehetség
geL ha nincs benne semmi prófétai vonás, a katasztrófa következményei
halálosak lehetnek. Amíg a racíonálista kívülről akarja a káoszt megfékezni, a költő belülről valósítja meg a világ energiáinak egyensúlyát,
mert szervesen és egységben lát mindent. A mechanikus ész a valóságnak csak egyik oldalát látja, a költészet ezzel szemben mindig totális
szemlelet.
[ouve-nál találja meg a pokolba való alászállás motívumát, amely
egész oeuvre-jében állandóan visszatér. "A költő életrekelti a tudatalatti
világ szörnyeít, hogy alászállva homályos életének poklába, harcra keljen velük, és legyőzze a belső nérnasáqot, amelynek szédülete mindig
elfogja az embert, valahányszor elfogadja a halál fatalitását." A költő
az egész embert énekli, tehát nemcsak a lelket, hanem a testet is. [ouve,
akinek költészetében a szexualítas nagy szerepet játszik - de nem beteges formában, mert sohasem lesz belőle megszállottság --, felszabadítja
tanítványát a test félelme alól. A "Sueur de Sang" és a "Scéne Capítale" költője a nemiségben az élet nagy misztéríurnát látja; aki ezt tagadni akarja, éppen úgy félreismeri a Megtestesülés mísztéríumát, mint
aki csak a test vágyainak él.
Jouve után Monchanin abbé, a nagy teológus, jelent korszakot költőnk életében. Amire Jouve a szímbolumok nyelvén tanitja, azt a pap
dogmatikailag fogalmazza meg számára. Naplójában' ragyogó portrét
rajzol erről az univerzális, a szó etimológiai értelmében is katolikus szellemről, aki miután hosszú évekig volt India apostola, úgy él a kollégiumban, ahol Pierre Emmanuel tanárkodik, mint valami fogoly sas a kalíckában; lélekben azonban a magaslatokon szárnyal. Nincs a tudománynak olyan területe, a gondolatnak olyan formája, amely idegen lenne
számára. De a tudást nem a tudásért keresi, hanem hogya világegyetem
egységét bizonyítsa vele. Amig Pierre Emmanuel másik nagy mestere,
Larue abbé, megtanítja őt a történelem immanens szemléletére. India
apostola a Megtestesülés titkát állítja a történelem központjába. s ezzel
még jobban elmélyíti a modern ember történelmi érzékét. Amíg az immanens szemlelet csupán az időben akarja az emberi szolidaritást megvalósítani, a kereszténység az örökkévalóságban is. A keresztény hivatása
míndennél fenségesebb: a történelmet kell beteljesítenie. Abbé Monchanin megérteti tanítványával, hogy az általános szolidaritás törvénye szerínt egyetlen emberi sors sem lehet közömbös, a legjelentéktelenebbnek
látszó cselekedetünk, gondolatunk is az összesség sorsát érinti. Megta410

nítja őt arra. hogy a misztikus és a történelmi szemlélet nincsen egymással ellentétben.
A biblia olvasása. amelyre kálvinista barátai szoktatják rá. meg~
erősíti ebben a szemleletben. és a költészetről vallott felfogását is elmélyíti. ..Az embemek megadatik az Ige, mint valami hivatás. és amennyiben hű marad hozzá, Isten terveit valósítja meg. Az időt belészövi az
örökkévalóságba. Ha e megbízatást visszautasítja, a káosz játékszerévé
válik." A biblia alátámasztja azt, amit [ouvetól tanult: rámutat az ige
megszentelt jellegére. arra. hogy a szavakban nemcsak a dolgok képét
-kell tisztelnünk, hanem az ember lényegét is. A biblia elitéli a költők
hermetízmusát, mert az gőg és eretnekség: ..a Szép keresése elválaszthatatlan a Szótól, amelyet hivatásként kapott az ember és amely elválasztharatlan a lelki közösséqtöl."
A bibliával egyidőben olvassa korunk egyik nagy kritikusának,
Albert Béquínnek művét: ..A romantikus lélek és az álom" címűt. Béquín
szerint a németek eredendő bűne, hogy tagadják a Megtestesü1ést. Romantikusaik örök kamaszok, a határtalan és megfoghatatlan meqszállottjai. akik passzív ..angélizmusukkal" menekülnek minden igazi küzdelem
elöl. Ez az attitüd, amelyet az angolok gúnyosan ..escapísm'i-nek neveznek, nem más, mint nienekülés az élet elől. ami mindig destruktív magatartás.
..A felnőtt költészet - mondja Pierre Emmanuel - minden szavát
a szenvedés, az öröm és a valóság mérleqén méri és mindenki számára
a valóságot kell jelentenie. A költő nem lehet néző. együtt kell szenvednie az emberiséggel, le kell győznie ellentmondásait." A huszonkét éves
lírikus úg~ érzi, férfikorba lépett: elzarándokol mesteréhez, [ouvehoz és
megmutatja neki költeményeit. A mester egész lénye nagy hatással van
rá: csupa akaraterő. koncentráltság, szerzetesi szíqor. Azt tanácsolja
Pierre Emmanuelnek. semmisítse meg összes addig írt müveit, mert azokat idegen hatás alatt írta. mint ahogy ő maga is megsemmisítette harmincéves korában unanimista verseit. Az ifjú költő megfogadja tanácsát:
megtagadja addigi műveit és hat hónapig egy sort sem vet papírra.
Akkor megírja a ..Christ au Tombeau" (Krisztus a Sírban) című nagy
művét, élviszi [ouvenak, akinek nagyon tetszik. Végre megtalálta a hangját. Krisztus, aki ott fekszik a sírboltban, átéli a legszörnyűbb szorongást, mint aki nem tud sem élni, sem halni: maga a költő és vele az egész
mai emberiség. amely szinte öntudatlanul felvette a hulla merevséqét, a
..rigor mortís"-t. A következő verskötetében ..Le poete et son Christ"
(A költő és Krisztus) címűben a Feltámadást megelőzi a pokolba való
.alászállás, Pierre Emmanuel egyik kedvelt témája. De nem él-e a mai
emberiség a pokol tornácában? A legszörnyűbb az. hogy nem is botránkozik rajta: ásítozva nézi, mintha nem is az ő pokláról volna szó, pedig
Pokol csak egy van és az közös. A költő mindínkább rádöbben arra.
hogy korunk a rosszat nem tudja megemészteni: irodalmi téma lett. garantáltan veszélytelen, kizárólag kiváncsiságunk kielégítésére szolgál.
Csak a szentek tudják helyettünk megemészteni. akiket az irgalom hajt,
amikor leszállnak él pokolba. Aki oda lemerészkedík, legyőzte a félelmet. az emberiség szörnyű rákfenejét. A költő. aki színtén leszáll az AI411

világba, úrrá lett a szimbolumok homályos és félelmetes víláqában,
Sokáig a félelem jegyében élt, elzárva az élet erőitől, most végre fel-szabadult.
Hogy az utolsó szakadék is eltűnjön élete és költészete között, az
Ellenállás höse és dalnoka lesz: végre teljesen megvalósítja önmagát.
Egyénileg és teljesen éli az egyetemest. Az a kis francia város az ellenállás négy éve alatt, míg a költő egy département parancsnoka, tökéletesen illusztrálja Szent Pál rómaiakhoz írt levelét: "Nincs zsidó és nincs
görög" ___ csak emberek vannak Isten szemében: az embernek csak egyfajta meghatározása lehetséges, és ezt mindenütt védeni kell, ahol veszély fenyegeti.
Az Ellenállás újra összehozza matematikatanárával. abbé Larue-vel,
akiről a harmadik remekbekészült portrét rajzolja könyvében. Az abbé
megerösíti őt abban, hogy semmi sincs addig veszve, amíg megőriztük
az öntudatot, az élő Isten tabernákulumát. A náci barbársággal szemben
a szellem gyémántkeménységét kell állitani. Mínden gondolkodó kötelessége a sebzett öntudat oldalára állni. A költőktől abbé Larue még
többet vár: azt, hogya mult méhéböl a jövőt vetítsek az emberiség elé.
Azt várta, hogy a szent emberi közösség hangját találják meg, az Igét,
amely egybegyüjti az embereket, lelki szolídarítást hozva létre. Pierre
Emmanuel a "Combats avec tes Défenseurs" (Harc a védöíddel ) című
verskötetében Krísztus alakját énekli meg, aki az emberi szelídarttás
egyetlen biztos alapja.
Pierre Emmanuel ma abban látja elsősorban a költő hivatását, hogy
őrizzen bizonyos ősi, egyszerű szavakat, amelyeknek titokzatos hatalmuk
van az emberek felett. Ezek szavak: Krísztus, kenyér, föld, szerelern.
"Ahelyett, hogy ritka szavak választékos alkalmazásában tetszelegnének.
adjuk vissza bizonyos egyszerű, szinte elfelejtett szavaknak teljes hétköznapí és megszentelt értelmüket."
A modern ember semmire sem vágyik jobban, mint az egységre.
A katolikus költő hivatása újra megajándékozni őt ezzel a totalitással.
Fűzessére Katalin

AZ EMBER ÉS AZ ANTIK EMBER
Kerényi Károly a mítolóqus, legújabb könyvében, * mínt eddigi írásaiban is, az antik vallásban élt emberről szól, de most nem alanyiértékű képet szándékozik rajzolni róla, ahogy eddig tette, hanem "tárgyiértékűt", olyan képet, hogy az ráilljék az ókori ember-egyedekre is, de
tőlük függetlenül is érvényes legyen. Hogy aztán ez a kép a valóságot
fejezi-e ki, annak megállapítása az ókortudományra tartozik. Mi csupán
a katolikus olvasó véleményét szeretnők előadni Kerényi antik emberéről.
A könyvelolvastával sokminden újat vagy élesebben megrajzoltat
megtudtunk az ókori emberről, s annak alapján, amit megtudtunk, de a
magunk nyelvén, igy jellemezhetjük az antik embert: az ókor embere
• Niobe, Neue Studien über antíke Religion und Hurnanf tat, Zürich, évszám nélkül..
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szilárdan meg tudta vetni lábát egy olyan ponton, ahonnét egyforma erő
vel vonzotta a természet s a szellem. a halál és az élet. az egyén és a
közösséq, az emberi és a nem-emberi. Következö.eq nem tapadt hozzá
a nyers természethez és nem zuhant bele a nem-e-világ Istenbe; szellemfűtötte mitosz-alkotó képességével ugyanis a nyers természetből ki tudta
emelni az ott megbúvó isteni elemet és képekké formálva ebbe kapaszkodott. E világot nem kerekitette ki egy másik világgal és mégsem félt
a haláltól. mert a mísztéríum-vallásokba beavatva, a halált az élet beteljesülésének látta; nyugodtan várta a halált. mert tudta. hogy az emberi
élet az egyén kidőlte után is megy tovább. Mint ember. nem akart Isten
lenni; Istennel. anyaggal. élő-világgal szemben az emberi létre szavazott:
az emberrel érezte magát szolídárisnak, az emberi létet akarván hordani
s a többi emberrel· együtt hordani. A mítosz révén e világba s az emberiségbe beszövöttnek tudta magát (e világba be szövöttnek a színkronisztíkus kontaktus által. az emberiségbe beszövöttnek a genea!ógikus kontaktus által). de másrészt a szellemnek is részese volt. és igy nem lett
belőle sem csak-természet, sem Isten. hanem éppen ember: e világba
láncolt Titán. - Valami ilyennek látja Kerényi az antik embert. Mínthogy pedig neki és bizonyára sok más hasonló-gondolkodás-formájú
európainak imponál ez az antik ember, a könyv utolsó feíezete megkockáztatja azt a nézetet. hogy az európai humanizmus ügye azon áll vagy
bukik: sikerűl-e magunkban megtalálni és - az ókor emberének példáján íhletödve - új képpé. valóság-irányító képpé ujjászülni a régi ember arcának szúnnyadó vonásait.
A Szerző ezzel a könyvével is. mint eddigi kutató, szemlélődö munkájával előmozdítja, hogy becsület adassék a mitosz névnek. Megtanít
rá bennünket. hogy ne úgy nézzük a mítoszt, mint magyarázó kitalálást
vagy mint mes évé léqneműsödött történelmet. hanem mint a bölcseletnek s a müvészetnek méltó társát: ennek is halálosan komoly mondanívalója van az ember részére a szellemről és a természetről, az életről
és az elmúlásról. egyénről és közösségről s az ellentétpárok közt élő
haló emberről. - Amitosznak komolyan-vétetésével Kerényí lendületes
indítékot adhat a katolikus gondolkodóknak. hogya mítosz hiányos és
torzulékony emberi arculata mögött megkeressék a mítosz teljes és tiszta
lelkét. az isteni-eredetű üzenetet, a mítosz komolyságának gyökerét. az
öskinyilatkoztatást. Úgyláts,zík. Isten kezdettől fogva szólott az emberhez: hanggal és képekkel; hangja a lélek szavában csendült föl, képei a
külsö világból emelkedtek ki a világbanéző ember előtt. Hangjának. képeinek fölforqására, földolqozására, meqvalósítására ez a Szellem képességet oltott az emberi lélekbe. Spekulácíót művelűnk, ha ezt mondjuk?
Lehet. de a tények kényszeritenek a spekulációra: az időt/en és téret/en
eqy-mítosznak. a földkerekséget beborító egységes mitolóqiaí hálónak
ténye. azután a mítosz nyelvi-képbe. vagy rítusba oldható kettős-arcu
ságának ténye. Ha egy a Teremtő Szellem és egy a belénk oltott hangés képíelfoqó, -földolqozó képesség, akkor azt is értjük: miért egy a
mítosz. Ha szóvaI is, képpel is üzent az Isten. akkor értjük. miért lehet
a mitosznak a nyelv és a rítus felé fordított kettős arculata.
Kerényi az antik vallásnak, az antik ember istenhez viszonyának a
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.nekí-meqmutatkozó, töle-meqpíllantott istenhez való viszonyának megrajzolásával hozzájárul az antik velles sui generis jellegének kidomborításához. Mindazokkal szemben, akik csak azért, mert az antik vallásban
nincsen dogma, sem morálís, nem is tekintették a görög meg a római
vallást vallásnak, - és mindazokkal szemben, akik a kereszténységet
könnyedén le tudták vezetni az antik poqánysáqból, nem látván köztük
lényegbeli, csak fejlödésfokí különbséget. - Az antik ember minteszetű
ségének hangsúlyozásával ébrentartja az antik ember iránt érdeklődésün
ket, főleg két tekintetben: Mi lehetett annak titka, hogy az antik ember
mint példakép a történelem folyamán oly sokszor magára tudta vonni
.az európai ember figyelmét? És mi lehetett annak magyarázata, hogy ez
a míntakép látszólag oly könnyen kiengedte formálóerejének hatásköréből az ókori világot és helyet adott a kereszténység formálóerejének?
Helyet adott, de úgy, hogy azért nem foszlik légbe, hanem csak a háttérben maradt, onnan újra meg újra előlépett s a későbbi Európa sóvár
bámulatát vonta magára. - Kerényi nyomán indulva, tőle mégis elszakadva ilyenforma feleletek kezdenek kikerekedni bennünk: minte-ember
volt az ókor embere, de csak azoknak az európaiaknak. akik megelégedtek a [élszintezissel, alétellentéteinek antik módra való egybefogásával:
vagyis akik nem birták el az imitatio Christi súlyát, az "dekl, de már
nem én" programmját. - Az antik emberkép visszahúzódott a kereszténység teljes szinté zise elől, mely fensőbb egységbe vonta a teremtményt s a Teremtőt, a természetet és a kegyelmet, a világot s a másvilágot, az embert és Istent. Visszahúzódott, de a háttérböl hatva elő
segítette a kereszténységnek két tömbbe robbanását; az európaí gondol~
kodásnak két pólus: a theopanizmus és a pantheizmus köré tömörűleset.
Megtehette, hiszen az antikvitás római és görög mivoltában már eleve
kétarcúvá ágazott. Hiszen a római meg a görög, mint az antik emberség
"alárendelt"-jei, egymásközt nem szelid és békés mellérendeltekként tárultak bele a világba és néztek egymás felé, hanem mint két sarkpont
tagjai kölcsönös lenézéssel, nem éppen enyhe útálkozással farkasszemet
néztek egymással. - De maga a görögség is bípolarízálódík: Platon és
Arisztotelesz görögjei megint nemcsak amolyan összhangos egymás mellé
rendelt tagjai a görögségnek, hanem a bölcseimi érvek mellett foggal és
körömmel is harcra-készek egymás ellen.
Niobe: ez a könyv Kerényi látomását tartalmazza az antik emberről, de akaratlanul is arra szánva, hogy minden más emberkép közül az
antik emberkép lehessen nemzője a jövő Európa emberének. Ez a szán-dék végzetesen elhibázott, mert ha Európának s a' világnak ember-eszményre van szüksége, nem teheti rá életét olyan emberképre. amely nem
meríti ki az ember mivoltának teljes tartalmát. hanem az ember-ségnek
csupán egyik eshetősége. A teljes ember mindenestül: testével és értelmes, látomásos. érező, érzékelő és akaró lelkével keresi, találja meg
. Istent és éli Istenévé. (Ritusban, bölcseletben, mítoszban, művészetben,
tudományban, erkölcsben és hívő gnózisban.) Ennek a teljes embernek
Istene a világon mint látomás-keltő, valamint a lélek szaván mínt hallomás-közvetítőn át állandóan szól a test-lélek-egész emberhez, kegyelmi
indítást és erőt adván neki. hogy kutassa, föllelje és élhesse öt. - Keré-

nyi antik embere vagy ritusra vagy mitológémára korlátozódik. aszerint.
hogy római-e vagy görög. de nem fogja egységbe a kettőt: a mít osz nak
(az öskínyílatkoztatás egyféle őrzőjének) hallomásos és látomásos arculatát, a "mit mond az Isten" és a "van Isten" mozzanatát. Kerényi antik
-embere, ha görög, bölcselkedik ugyan. de igazi területe a mítosz-alkotás:
ha meg római, akar ugyan, de csupán érzékelésének tárgyait. A görög
esztétikummal kendözí el az etíkumot, a római a joggal pótolja. A kétpólusú valóságból (Isten a mínden - világ a minden; a világ Istenben.
Isten a világban) az antik ember nem alkotott teljes szintézist (Isten a
minden a világban), hanem megtapadt az egyik sarkpontnál. a világot
istenítette. Megrekedt, mert "úri" mivoltában nem értette és nem birta
.a szenvedést meg a szolgálatot. Sértődöttségében és anyagi-szellemi jólétének élvezésében a szabadság, autonómia eimén makacs bújósdíba
kezdett: a szemében kérlelhetetlennek látszó, kemény, nem-emberi Végzetté merevült Isten elől a világról leemelt szépségnek képeivel függönyözte magát körül, hogy feledje és egyensúlyozza kiszolgáltatott voltát.
nyomorúságát. A teljes szintézis helyett csak felet alkotott: teremtmény
és Teremtő helyett a természetet s a szellemet fogta egybe; e világ s a
másik vílág helyett az életet s a halált: ember és Isten helyett az egyént
s a közösséget. Ez a fél-színtézís ideig-óráig tarthatta a lelket az antik
emberben, sőt arra is jó volt. hogy későbbi korok autonomistái agyonirígyeljék; de arra nem lehet elég, hogy a kétarcú emberiséget - az
Isten-képemását s az istenné-emelkedettet -- diadalmas színtézísbe vonja:
a. testté-vált Igének példamutatása szerint. Nem hisszük, hogya jövő
humanizmusának csak Kerényi antik embere lesz az ihletője.

Simon Sándor
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SZÍNHÁZ
LOPE DE VEGA
Az ibér föld méhében néha századokra is elszunnyadó cíklopszok,
hogya nagy történész, Oliveira Martins hasonlatával éljünk - a
XVI. század fordulóján hirtelen felriadtak: lázas művek nyomán (mintha
egyszerre akarták volna pótolni nyolc évszázad álmát) formát öltött a
Spanyol Aranykor, az a tizenhárom évtized, mely Avilai Szent Teréz
első himnuszától Celderon utolsó verséig: költők, festők, hitvallók, canquistadorok szinte szünetnélkülí áramlásával megteremti a fehér ember
egyik legizgalmasabb szellemi korszakát. A spanyol lélek látszólagos
autoqenezísében új műfajokat teremt, stilusokat vet ki magából, szétáramlik a földrészeken, mintha meg akarná hódítani az egész világot
hömpölygő, csodálatosan patetikus formanyelve a nemzeti barokk.
A spanyol szinházat nem előzmények nélkül formálta ki a "Siglo
de 01'0" derekán első s talán legnagyobb mestere. Lope de Vega előtt
sok századdal születik a dráma, kolostorok bolthajtásai alatt s csepű
rágó komédiás széles szekerén. A rímes, végtelen párbeszéd édes mámorát felkapják a bábosok. akik elmés szerkezeteikkel a XIV. század
óta Végigjárják a Félszigetet, melynek ősi latin földjéről az ókori hagyományok sem vesztek egészen ki. Felmerülnek a pásztorjátékok. bukolikus formák egyszerű, szinpadi idilljei. itt-ott már valóságos nő is
hangot kap a színjátszók közt, az Újkor és Középkor határvonalán felvillan a "Celestina" remekműve, e huszonegy felvonásos színdarabkolosszus, örök vitája a dráma tudósainak: előadták-e egész terjedelmében, valaha - valahol?
A kolostorok mélyén született színház lassan világi formákat ölt.
szétáramlík városok piacára, majd zártabb teret keres, városház- s kórház-udvarokat, így marad a "corral" a vegai színház kezdőpontja, hogy
az Aranykor alkonyán már festett deszkái hatalmas, gépezetekkel rnozgatott, modern értelemben vett nagyszínházakba költözzenek. Szerzetesdráma, csepüráqó, kezdetleges pásztorjáték forrásaiból iszik az öskösönség, a spanyol circenses elképzelhetetlenül finnyás, bíráló, gúnyos kisnépe - a "mosquetero": érzelmes és meqhatódó, de mindíg füttyre s
lázadásra kész néző, aki a színház napját és estéjét csak ennek a nagy,
elemi élménynek szenteli. A játék - szük, szegényes, elnyomott életének csodálatos, mesebeli mása, néha meteiizikus, élmény, máskor áhított
kaland. Hőseit a rímek szárnyán kívánja repítni, míg féltve lesi míndennapjának megszokott nyelvét a vers dagályos áramai között.
Így kap Lepe de Vega a XVI. század utolsó évtizedében hatalmas
színhází kelléktárt. sokrétű drámai eredöt, új játékra éhes nézőt s hivatásos színészek raját. Ebből a matéríából gyúrja össze az első, modern
értelemben vett európai színház csodálatos ősanyagát.
Ez az asturiai származású polgárember, aki 1562-ben látta meg a
napvíláqot, mindennapí sorsában is példázza a "Síg!ö de Oro" emberé416

nek csodálatos kalandját. egyetlen nemzedék alatt. Nehány egyetemi
esztendeje után papi írnok, grófi titkár lesz, lányszöktetési kalandokba
keveredik, viv írói csatákat, összezördül a Szent Hivatallal, katonának
áll be, ott látjuk az Armada fedélzeten, újból polgár lesz, hercegi udvar
pártfogoltja, két feleséget temet et, családi tragédiák szegélyezik életét.
Komor öreg, amikor magára veszi Szent Ferenc köntösét, hetvenhét
esztendős, amikor a nemzeti gyász komor spanyol pompájával temetik.
Közben... már a XVII. század első évtizedére - Lope de Vega
lesz nemzete irodalmi életének megfellebbezhetetlen magisztere. Kortársai az "emberi alkotóbőség kegyes szörnyeteqének" mondják, s valóban,
az írói mű ilyen zuhatagos áradata páratlanul áll az emberi alkotások
történetében. Ám ez a hatalmasok kegyét elfogadó, de írói hivatására
:Oly büszke "doktor" gőggel tekint ma már jóformán elfeledett .Jíterálís"
műveire, klasszícízá'ó, vagy tassói eposzaira, verseire. Idilljeire. eklogáira, prózai elbeszéléseire - ám menten tiltakozni kezd, míhelyt írói
számlájára akarják rávenni - drámai alkotásait. Ezeket -- mint mondja
- csak pénzéhségében. de pane lucrando", az örökösen telhetetlen
madridi mosqueteroktól sarkalva. néha nem egészen egy nap leforgása
alatt vetette papírra s szórta szét a festett deszkák s kárpitok világa
között.
Lope de Vega nem-drámai alkotásainak válogatott gyüjteménye is
hosszú kötetsort tesz ki, ám kinyomtatott stín műveinek száma a hatszázat meghaladja, de ez is csak töredéke a mintegy háromezer műre
tehető színpadi alkotásnak. Az eléggé szegényes elemekből, melyeket
készen kap - egymaga teremti meg a modern európai színjáték oly
időtállónak bízonyult ös formáját. Szakít a klasszikus múlt ál-arisztoteleszi hagyományaival, a kegyes témájú s a királyok sorsát példázó darabokon túl formát ad a "comedia de capa y espadá'l-nak, a háromfelvonásos "modern" erkölcs- és társadalomrajznak. mely a barokk szellemí élet széles csatornáiban oly hamar szétáramlík az angol és francia
színpadokig.
Ezek a hol allegorikus, hol nyersen reális, néha véresen drámai,·
vagy vaskosan vidám színjátékok lenyúlnak a XVII. század spanyol
életének szellemi és társadalmi eredőihez. A vers hömpölygő áramlásával magával ragadja a történeti múlt hősi emlékeit, a biblikus témákat,
a kisember életének realitását, a társadalmi egyenlőtlenségekből eredő
kínzó problémákat, kalandot, konfliktusokat, szerelmeket. a becsűlet és
vágy egész, hatalmas hangszerelését, a lélek mélyén rejtőző s onnan
hirtelen előtörő áramlásokat. Nincs a korabeli európai életnek egyetlen
olyan rezdülése sem, amit Vega ne gyúrna bele abba a gigászi rímfolyamba, mely háromezer drámájából fakad. S félszemmel, mintha mindig félelmes, névtelen közönségének ízlését mérné: a mosquetorót, aki
áhítja s bírálja kedves szerzőjének vasárnapra készitett új darabját,
könnyen megbocsátja a szerkezet hiányosságát, a kevéssé konzekvens
bonyodalmakat, terjengősséget s ismétlést - ha ezzel szemben betelhetik a rímes beszéd édes mámorával, hallhatja a főhős ajkán felcsengeni
kedves, ősi románcait. Valóban, a korbeli néző nem kiváncsi a vegai
dráma szövési hibáira, ha színpadán, regényes keretek közt bár, de ér417

vényesülni látja a festett királyokkal szemben is az élet erkölcsi igazságait.
.
Így születik meg Lope de Vega kezenyomán a másik versbeálmodott, képzeletbeli Hispánia, melyben egyetlen varázslómester rezzenti
fel a múlt és jelen lappangó kísérteteit. Így lesz a tudós époszok, idilli
hangulatok, szonettek költője a végtelen drámafreskók. nagy színpadi
távlatok, verspatakok mcsterévé. Életművében itt már hiába keresnénk
Cervantés apró, csodálatosan csillogó gyöngyszemeit. Amit megfest: a
XVII. század barokk emberének szintétikus léte, mely hiszékeny s reális
lehetett egyszerre, minden poétikusra megtáruló s ugyanakkor indulataiban vérszomjasan, kalandosan spanyol.
Magyar színpadon Lope de Vega saját közvetlen szavával. botló
német tolmácsolás nélkül nem szólalt meg még soha. A Kertész Kutyája,
("El perro del Hortelano"] a könnyed, majdnem úgy mondhatnánk,
marivauxi komédiák édes bódulatával avatta egyetlen este alatt ünnepelt magyar szerzővé a spanyol Aranykor mesterét. A kis színpad megtelik egyszerre a vegai vers zamatával, Gáspár Endre mindazt csengő
rimekbe önti, amit a spanyol poézis legjobb ismerőjeként hagyomány és
sZínpadszerűség egybeolvasztásával -alkothat. Különös, hogya néző
néha úgy érzi, a "Néma Levente" emlékvilágában bolyong s ez talán
nemcsak azért van, mert annyira elszoktunk a játékosan kosztümös, rímes vígjátéktól - mint inkább Bajor Gizi színészi geniusza kedvéért,
aki hajlékony, szinte könnyesen kacagtató szinjátszásában előttünk épiti
fel egészen csak egymaga Lope de Vega naív világát, az első, hamisíthatatlanul spanyol s mégis európai színpadot. Valóban, három és fél
század kellett ahhoz, hogy a tudós madridi doktor megtalálja útját a
magyar mosqueteróhoz s hallhassák estéről-estére a rég született dráma
vegai bölcsődalát.
Passuth László.
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KÖNYVEK
DOCTOR FAUSTUS
Thomas Mann regénye. 1948. (Athenaeum.)
Thomas Mann új regényét. a Doctor Faustust úgy harangozta be a viláqsajtó, söt néhány kritika is úgy emlékezett meg róla. mint amelyben a nagy
n~et emigráns író népének a nácizmus szörnyü bukásába torkolló végzetes
útját mutatja be.
Talán joggal várták ezt attól a Thomas Mann-tól. aki annyíra kíábrándult saját fajtájából. hogy nem is óhajt többé visszatérni körébe és lehet.
hogy tőle magától sem állott egészen távol ez a szándék. Ha így van. ebből
a szándékból csak keveset és azt is inkább közvetve sikerült meqvalósítanía.
Mint német sors-reqény, a valóság talajától elszakadt mű a "Doctor Faustus"
és életszerűnek legfeljebb az első világháború előtti részeket érezzük benne.
Ezek sem adnak azonban átfogó társadalomrajzot, hanem inkább csak epizódszerűen villantanak fel egy-egy aprólékosan kidolgozott képet a századforduló
körüli Heidelherq egyetemi életéből. vagy a századeleji München művészvilá
gának társadalmából.
A könyv tartalma Adrlan Leverkühn, egy elképzelt zseniális zeneszerző
élettörténete és pályafutása. Ezt azonban nem az író beszéli el nekünk, hanem
helyette első személyben irva a főhős eqyík gyermekkori barátja. akí
Adrian egész életét figyelemmel kísérte. amolyan "confident" szcrepet játszva
mellette, és aki állandóan a maga szubjektív megjegyzéseivel kiséri az általa
leirt eseményeket. Ez az első pillanatra szokványosnak tűnő elbeszélő forma.
mint az alábbiakban még látni fogjuk. ezúttal lehetőséget ad az írónak arra.
hogy kibujjék az alakjaiért vállalt felelősség alól és adósunk maradjon azzal,
amire a legkiváncsibbak lettünk volna. De erről később.
Míröl szól a "Doctor Faustus"? Mert Adrian Leverkühn viselt dolgai és
gyászos vége csak tartajmát adják. Tárgya a démoni elemek szerepe az emberí magatartásokban és különösen a művészi alkotásban. Olyan kérdés. amely
. __. tudjuk - mélyséqesen érdekli Thomas Marnit. A "Faustus" kapcsán sokszor úgy érezzük. egész metafizikája tulajdonképpen ezekre a démoni elemekre korlátozódik.' Abból a homályosan megfogalmazott emberentúli világból,
amely a Thornas Mann-könyvek cselekménvét rendszerint átszövi, csak a démoni az, amellyel az ember közvetlen kapcsolatot találhat. Ha van transzcendencia s hogy Thomas Mann igazán hiszi-e. hogy van, az a "Doctor
Faustus'l-ból még kevésbbé derül ki, mínt egyéb írásatból. -- akkor abból
csak a sátáni az. ami az ember számára megfogható. Egyedül az játszik közvetlenül bele az emberi vonatkozásokba. Ez abelejátszás vtsszariasztő. különösen az olyan emelkedett humanista szernlélet számára. amilyent Thornas
Mann a "Faustlls"··ban is a legfőbb emberi jóként ígyekszik elénk tární. De
ez 'a visszariadás nem a hívő lélek megborzadása a Gonosz hatalmától, csak
afféle finvássáq a szellem birodalmának míndcn olyan tényezőjével szemben.
amelyet a thomasmanní értelmű humanizmus a maga látszat-harmóniájába nem
tud beilleszteni és 'ezért tisztátalanságnak érez.
És ez talán a legdöntöbb szempont. ha mérlegre tesszük azt a vérszegény
vlláqnézetct. amelyet vajmi kevés programmatikus erővel a Doctor Faustus
közöl velünk.
A rernekmütöl, de még a közepes irodalmi alkotástól is joggal várjuk el,
hogy - bármelyik oldaláról közelítse is meg az életet - mindenképpen tudo-
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.masul vegye azt, hogy ez az élet végső fokon a jónak és rossznak harcából
áll és ebben a harcban az írónak állást kell foglalnia. Ez az erkölcsi állásfoglalás még akkor is kötelező, ha az írónak egyébként egészen sajátos nézetei
vannak a jót és rosszat illetően. Thomas Mann. illetve a helyette elbeszélő
.Serenus Zeitblom borzadállval eltelve illeszti be történetébe azt a párbeszédet, amelyet Leverkühn feljegyzései között talált meg s amelyben a zeneszerző
a sátánnal folytatott alkuját és szerzödését ir ja le. A gonosz fejedelme egy
olaszországi kis városkában látogatta meg Adrtant. Az egyébként zseniálisan
megirt párbeszéd mindenesetre úgy van megfogalmazva, hogy a szkeptíkusabb
olvasó nyugodtan tekintheti az egészet Leverkühn fantazmagóriájának is. Akár
valösáqosnak, akár szimbolíkusnak érzi is azonban valaki ezt a jelenetet,
semmiesetre sem fogja osztani az elbeszélő iszonyatát és megrendülését. Nem
rníntl.a nem tartaná riasztónak. hogy valaki eladja magát az ördögnek. hanern
azért. mert Leverkulm elhatározásából hiányzik rninden, ami emberileg rnotivalná. Aki akar ilyen. akár olyan formában eladja magát az ördögnek, vagyis
a bün útjara lép, az egy bizonyos pillanatban teljesen szabad akarattal a
rossz mellett foglal állást a jóval szemben. Ez az erkölcsi állásfoglalás
amelyben külonben mindíg van valami lesujtó és meqrendítö úgyszólván teljesen hiányzik Leverkühn rnaqatartásából. Valami furcsa predesztináció
szánalomra méltó áldozatát látjuk benne, de a szánalmat is inkább az eszünk,
mint a szivünk érzi.
És itt kell visszatérni a regénynek fentebb már emlitett elbeszélő forrn-ijához. Ha. az író oratio obliquá-ban mcséli el történetét. föhösét állitja a
középpontba és rníndazt, amit róla elmond, hitelesnek fogadjuk el és jellemét
cselekedetei. illetve a cselekedeteknek az író által velünk közölt rugói alapján
ítéljük meg. Ha az iró az első személyes elbeszélő formát Választja. rendszerint maga az elbeszélő a Iöhös, de míndenesetre az események annyiban kapnak jelentőséget, amennyiben az ő szeméri keresztül látjuk őket. Mílven álláspontot foglaljunk el azonban az olyan regénnyel szemben, amelynek eibe sz'>
lője saját magát igyekszik mindenképpen háttérbe szoritani, mellekfiquraként
feltűntetni, ugyanakkor azonban főhősével szemben maga is értetlenül áll?
Vajjon hitelesnek fogadhat juk-e el mindazt, amit Serenus Zeitblom nekünk
Adrian Leverkühnröl elmesél! Ö végeredményben meglehetősen egysikúan
látja a világot és noha katolikusnak mondja magát a lélek útjának
nagy szakadékaival szemben teljesen értetlenül áll. Ezért nem érezzük eléggé
meggyőzőnek, ha elmondja, mennyire megborzadt höse életének egyes fordulátai láttán. Magunk szerétnénk meqborzadni, ha ehhez elég anyagot kapnánk Leverkühn egyéniségéről. Ennek jellemzésével azonban adósunk marad
az elbeszélő. A gyermekkori környezet és a fiatalkori behatások thornasmannlan mesteri rajzán túl. a későbbiekben. a Iöhös lelki fejlődésének bemutatására úgyszólván kizárólag rnűvészi munkájának és müveínek leírását
használja fel.
A zene művészi mondanivalójának szavakkal való értelmezésében és "megmaqyarázásában" rníndíq van egy adag pestiesen szólva halandzsa. Ez
természetes is. A szö csak mögötte kulloghat a művészi kifejezésnek. ha nem
a saját területén mozog. De mit szóljunk ahhoz, hogy valaki terjengős oldalak
hosszú során keresztül elemez olyan zenét, amely nincs is? Persze meg lehet
érteni, hogy ez a feladat izgató lehet. Egy-két lapon érdekes is. De ha egy
ötszáz lapos regénynek ez a gerince, fárasztóvá és
merjük kimondani
unalmassá válik.
Leverkühn fiatal korából még kapunk otthoni és iskolai miliöraizot. és
sokat megérzünk az alakok és események társadalmi hátteréből is. Életének
későbbi szakaszából azonban művészi alkotó tevékenységének virágkora a
két háború közötti idöszakra esik -:- szinte semmi mást nem kapunk, mint
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egy elképzelt zene hosszadalmas leírásait. Hogy az a szellemi zűrzavar és
célját még meg nem talált mítosz-keresés, amelyet Thomas Mann a heidelbergi egyetemi évek kapcsán olyan ragyogóan exponál, közben meghozta gyümölcseit és Németországat a szellemi káosz szélére vitte: mindebböl már semlilit sem látunk. Adrian Leverkühn kinő a társadalmából. 'kinő a környezetéből.
Nem szírnbölum, de nem is húsból-vérből való ember. Valami ezoterikus,
en"iberentúli lénnyé válik, akinek a sorsa miután nem tudunk kapcsolatot
találni vele - nem is érdekel túlságosan.
Mindennek kapcsán az ember nem tud szabadulni attól az érzéstől, hogy
az idő eljárt Thomas Mann felett, de talán a thomasmanni világkép felett is.
Ö maga kivülről nézi a világot, amelyben él és amelyet már nem igen ért
meg. Közben mintha visszasírna valamit, amiről ő maga sem tudja, hogy mi.
Ami a régi maradt és helyenként .még a régi fényében csillan fel. az a
varázsos thomasmanni elbeszélő stílus. Sajnos. Gáspár Endre fordítása mínden becsületes törekvése ellenére ebből csak keveset tudott átmenteni. Nyilván
nem az ő hibája ez. Thomas Mann azok közé az irók közé tartozik, akiket
úgyszólván lehetetlen híven átültetni. Vannak fejezetek. ahol szinte érezzük,
milyen keservesen küzdött a fordító az előre-hátra utaló tekervényes német
rnondatszerkezetekkel. A sok különleges és csak a németben használható kifejezésmódról nem is beszélve. Igy azután akadnak olyan erőltetett megoldások is. mint mikor pl. az egyik heidelbergi teológiai professzor. aki szerét
amúgy komázva beszélni az ördögről. egy régies kifejezést is használ a pokol
fejedelmével kapcsolatban. A magyarban ez ..urdung" lett. Az eredeti német
kifejezés valószinüleg találóa II jellemzi a professzor stílusát. a magyar olvasónak azonban a nyelvészek kivételével az "urdung" nem mond semmit. Ilyen esetekben talán helyesebb az eredeti kifejezést megtartani és inkább
jegyzetben megmagyarázni. Az ilyen kisebb-nagyobb zökkenőktől eltekintve a
fordítás síma és élvezhető.
Míndent összegezve. a regény ha nem is méltatlan a thomasmanni életmühöz, nem is gazdagitatta azt lényegesen újabb szinekkel. Fáradt és fárasztó
írás. ha helyenkint Je is bilincsel.
Doromby Kérolu
GALAMB-RöPTÉBEN. [enkooicli
Ferené új versei. (Athenaeum.
1948.)
Idestova húszéves költői pályáját
visszafelé mérve, s szemügyre véve az
utolsó évtized lerakódott vers-rétegeit,
megállapítható, hogy [ankovích Ferenc
eredeti alaphangja, a mélyen buzgó és
dohooó hatalmas férfi rnellkasból feltörő 'Berzsenyi-hang, nem változott.
De változott körülötte a világ; nekiszilajodtak, körhíntásan forogni .kezdtek. majd egymásra torlódtak a dolgok
az addig utált, vagy elviselt rendben
megmeredt hazában. Ehhezképest verseinek harmóniája. építésük szabályossága is meqzllálódott: a verstornyok
meqdöccentek, mint Bolognában. a harangok félreverödtek, s hirtelen minden repülni kezdett valami révület felhöjén, - mint amikor egy jégtábla elszakad a parttól és sodorni kezdi a raj-

tarekedteket. Azóta úgy cseng az ember fülébe Jankovich vers-hangja, mint
az Eötvös-elbeszélés sodródó halászainak halotti éneke...
A meg-megtört zenéj ü verssorok
kakofóniája, a nekilódult képzettársitások hármasuqrásaí, jelzők és hasonlatok. melyekre tán csak a rokonlélekben támad visszhang - róják a zaklatott és lelki-testi viszontagságokkal
teljes kor grafikonját, melyben élünk.
S lehetne [ankovích alkotói naqysáqának jobb bizonyítéka, mint éppen ez
az. ijesztően zegzugos grafikon? Emberi
érzékenvséqében minden egyéní és közösséqí bántalomra felrezzen. a rnűvé
szí önkiélés és elégtételkeresés ősztö
nével pedig milliók helyett kiált. Ha
ezek a versek klasszikusan csiszolt raqvoqásban, hegyükben raffínált csattanék érckakasával regélnének a nehéz
időkről. akkor kellene [ankovích te-
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hetségében és igazságában kételkednünk. .L'áqe fait que ron finit par
pouvoir écrire des choses assomantes"
állapítja meg Paul Valéry a második világháború idején, Nos. némely
őrjöngve átkozódó. jobbra-balra szeges buzogánnyal hadonázó [ankovíchvers tökéletesen ígazolja ezt a megállapítást. Még megenyhülés és fellélekzés ihlette versei is. az idillek is expresszíonista tablők száguldó ecsetnyomaival ütnek homlokon (Galamb-röptében. Éq és föld. Cédrus).
Olykor a tehetetlen dühöngés határain születtek ezek a versek; láncoskutya vicsorog ígyakaróval szurkáló
pimaszra (Fohász a verem fölött. Föllebbezés). Máskor allegóriában keres
megrázó kifejezést. s meghajszolt. megnyúzott dámvad képével érzékelteti a
háború hajtóvadászatán halálraalázott
Embert. (Holt szarvas könyörqése.)
S ha világnéző magatartása nem éppen
mentes a megbolydult társadalmi képletek útvesztőjébe tévedt ember ellentmondásaítól: ez is a komplex. nyughatatlan és kérlelhetetlen művészi alkat
bélyege. olyan tartomárivé. melvben az
igen és a nem. az élet és a halál. a
hit és a kétség szímultán fönséoben
van jelen. Az encíklopédisták-aufkle. rist> k népbe oltódott tagadásai mellctt
megfér ebben a lelki tartományban az
Isten és Egyszülött Fia. apácák és
Szent Cecilia. szent orgonaszó és tomérdek angyal megférnek. mondom. sőt valami paraszti barokk tömkeleg rézarany mennyezetén ékeskednek. Szintúgy kieqész.ítí és hitelesíti
egymást a háborús reménytelenség. s
a háború utáni ujjongó bizakodás: a
letört derekú. de új hajtásokkal elevenedő hatalmas fa lélekzetvétele. életérzése. (Romhalmok fölött.]
Keressünk tudatosságot. őriismerő
költöi üoveskedést ebben a vizionáriusban? Nem tudom feltételezni más
indíték jelenvalóságát. mint a mélyen
gomolygó és formába kivánkozó ősz
tönös alkotóerőér. Verseinek kis százalékában rníndazonáltal kimutatható
bizonyos. nem mindig szerenesés stílromantika. (V. ö. Magyar- és idcqen
népdal-inspirációi.) Némelykor régi köl-
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tök, sőt. nem sértésül: sanzonok módszeréve. rneqválaszolhatatlan kérdéseket tesz fel önmagának. (Az égre irnám. Szépség siratása. Nyaresti dal.)
Ilyen "végső kérdésekböl" tevődik
össze az utolsó évtizedek egyik legmegkapóbb magyar versének első
szaka:
Kié volt hát a szépség a világban?
Kié volt ifjú ajkamon a dal?
-Hová lobogtak el. micsoda lángban,
micsoda táncban, szirom és kaca]?
(Szépség siratása.)
Nyelvi gazdagsága révén képes arra.
hogyalegmegfoghatatlanabb hallucinácíót is érzékelhetővé tegye.
Tündérek fiának mondja magát. Az
Éqen-földön otthonos. erdön-mezön járatos. ördöqqel-anqyallal harcoló (s
kicsit cimboráló), korlátaiból kitört
ember: igazi költő.
Jékely Zoltán
HATS6L:É:PCSö. Hol/ós Korvin
Lajos regénye. - (Athenaeum.}
Ez a négyszáz oldalas regény vallomás. A börtöncella magányában
mondja el benne életét Báva Vendel.
akire akasztófa (esetleg életfogytiglani
fegyház) vár a íötárqyalas után. kéjgyilkosság miatt. Báva a hátsólépcsők
lakóinak a kategóriájába tartozik.
negyven évig lakott a Körút egyik
bérházában. ahol az utcai frontot nem
kötik össze folyosók a hátsó traktussal. az apja munkás, de ő kercskedelmit végzett. s egy bank irattárába került tisztviselőnek. Keshedt. félszeg
emberke. .Lüke Vendel'i-nek, meg
..Hólyag Vcndel't-nck csúfolják a házban. holott alapjában véve talán egyszerűen csak jó ember. nem idióta.
Kevés öröm éri. a megaláztatásokat
viszont le tudja nyelni. s a szegénységét is elviselhetővé teszi szelidséggel és lemondással. Igazi keserűséget
csak a nőkhöz való viszonya jelent
számára. amely nem jut túl a pénzért
vett szerelern nyomorúságán. EIfy
szürke délután különös dolog történik
vele: Kalmár királyi tanácsos. a hatalmas és gazdag háziúr. az első traktus

tízszobás lakásának félelmetes rnéltósá gosa, leányát, Tesszát, férjhez adja
Báva Vendelhez. Tessza qyönyörű,
gőgös, művelt és ... várandós. A "férj"
álmainak beteljesedését reméli. s nem
fogja elhinni talán még az akasztófa
alatt sem, hogy neki csak a megvásárolt és megvetett eszköz szerepe jutott
ebben a csúnya ügyben. A család
tönkremegy. Tessza hamarosan megszökik valakivel, s leánykáját, Adrtennet, Báva úgy neveli és szeretí, rmntha édes gyermeke volna: sőt nyolctíz év rnúlva még annál is jobban,
mert a lány anyjára hasonlít: színtén
gyönyörü, gögös és kegyetlen. Tizennégy éves korában már fejlett nő. Az
iskolában lop, kicsapják. a masamódnál is lop, s megszökik egy fiúval.
Báva sikkaszt, hogy jóvátehesse a
kárt, s felelősségre vonja a leányt,
amikor az néhány nap. múlva, elbukva
és kifosztottan. hazajön. Szándéka
azonban kisiklik, akarata démoni erők
hatalmába kerül. s a felelősségrevo
násból gyilkosság lesz. "Szeretlek!"
-- orditja, amikor az iszonyú birkózás
közben megfojtja gyámleányát.
A regény nem filozofál és nem analizál, de a művészet eszközeivel oly
tökéletesen teszi át szavakba az eletet, hogy benne, az olvasón kívül, a
bölcsész is, meg a lélekbúvár is hiánytalan és hiteles anyagot talál a felto"
lakodo problémák meqoldásához, Megdöbbentöcn éles fordulatai lélektanilag és logikailag kétségtelenül igazak.
A hős élete túlságosan egyoldalú beállítottsáqba szorult, annyira, hogy
lényének tudattalan része csak egy
ilyen forradalmi kirobbanással tudta
létrehozni a kieqyenlitést, Milyen szerepet játszott itt az első- vagy hátsólépcső, esetleg a történeti háttér? Ezt
nem lehet egy-két szóval eldönteni.
Tény azonban, amit e vallomás igazol, hogy Báva soha egy lépést se
tett a teljesség felé. Nem tudott lelkileg nőni, állva maradt az infantilizmus
fokán s fejletlen tudata az első komoly
megrázkódtatáskor kiszolgáltatta az
állat-léleknek, amely bensőnk legalján
éhesen les valamennyiünket.

F. B.

LYDIA BAlLEY. Kenneth Roberts
regénye. (Dante kiadasa. 1949.)
Történelmi háttérbe helyezett kalandregény. Az események színes és
izgalmas áradásában érdekes embertipusok rajzanak. A XIX. század eleji
Amerika alakjai: az elfogultságában
gonosz és erószkos Chase bíró, 3 felvilágosult és bátor Hamlín, a számító
Harriett és az önfeláldozó Lydia,
Haiti szigetének felszabadult, majd
Napoleon támadó hajórajától újból
nyomorúságos rabszolgasággal fenyegetett néqerei, tábornokok és hajóskapitányok. Az író emberábrázolása
azonban kissé elnagyolt, azt is mondhatnánk szeszélyes. Mig egy-egy szereplöjét plasztikusabban kidolgozza,
másokat valami romantikus naivitással
hoJ angyalian jóknak, hol ördögien gonoszoknak fest. Ábrázolásának rnindkét módjában hiányzik azonban a belső megokolás, a szereplök gondolkozásában történő folyamatok feltárása.
Csupán a regény első fejezeteiben
érinti az iró a dolgok lényeqét, amít
itt elmond, az valóban visszhanqot vet
az olvasóban. Bár az embereket itt is
csak kivülről látjuk, szavaik méqís elárulnak valamit belső lényeqükböl. A
federalisták és loyalísták közötti politikai küzdelern erőszakosságainak következményeképpen az uralmon lévő
federalisták megtámadják a sajtosza.badságot. Merész vezércikkéért pörbe
fognak egy derék és bátor újságirót.
A törvényszéki tárgyalás leírásában
az író az elnyomók és elnyomottak
örök morálí s küzdeImét jeleníti meg.
A további fejezetek azonban és
ezek jelentik a regény nagyobbik részét olyan festményhez hasonlitanak, melynek tarka színektöl csillogó
vásznán mozqalmas cselekményt, rengeteg embert, tengert és eget, öserdöt
és várost örökít meg a festő, a néző
ben azonban nem igen ébreszt sem
gondolatokat, sem érzéseket, egyszerüen szórakoztatja.
Miután a regénynek, mint műfaj
nak, az olvasó szórakoztatása is taqadhatatlanul hivatása, elmondhatj uk,
hogy Roberts új könyve ennek a feladarának hűséqesen megfelel. H, A.
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AZAREL. Pap Károly regénye.
(Franklin. 1949. )
A gyermekkor regényét irta meg
"Azareloo-jében Pap Károly. a lázadó
gyermekkorét. Önéletrajzi írás. A kis
Azarel Gyurka születése után mindjárt
nagyatyjához kerül. engesztelésül és
jóvátételként a reményekért. melyeket
atyja nem váltott be. amikor elhagyta
a Tant. az ősi zsidó elmélyülést. A
nagyapa halála után visszakerül a
kisfiú szüleí és testvérei közé ~ de
addigra már meqváltozott, az Apó lelke költözött belé. zord és magános lázadóvá vált. Isten. az igazság. a végső
dolgok izgatják· fantáziáját és igy kerül szembe a szülőkkel, testvéreivel,
de az egész társadalommal is.
Ez a háttere Pap Károly regényének. ~ de csak háttér egy gyermekJ<Mek csodálatosan hű meqrajzolásához.
Azarel Gyurkában a már kis korában
többiektől elkülönülő lelket ismerjük
föl, az örök eléqedetlent, a lázadót,
aki szembeszáll miniatűr kereteivel, a
felnőttek dolgairól a maga feje szerint
gondolkozik és fáj neki. hogy senki
sem veszi komolyan. Apokaliptikus
gyerekkor ez: a világban való idegenség, a konok igazságkeresés 5 valami
reménytelen szeretetvágy szálaiból szövi egybe az iró a gyenneklélek rajzát. De vajjon idegen, érthetetlen lélek
ez? Aligha. A dac. a hiábavaló igyekezet és kérés kitörő ellenmérqe, a
komiszság oly ismerős a magunk gyerekkorából. Ha nem szeretik őt jobban
testvéreinél, a jó tanuló Ernuskónál és
Oluskánál, "aki csak lány". akkor
egyáltalán ne is szeressek. Ö gonosz
akar lenni és elmegy a szülöi háztól.
Egészen ritka. hogy az író könyvében újra tökéletesen gyerek tudjon
lenni s nem átfestve mutatja be a maga
kiskorát. hanem annak a gyereknek a
hangján szölal meg. aki egykor volt.
Ez a regény pedig iskolapéldája cn-

Felelős
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nek a tételnek. Ha a hét-nyolc éves
Azarel Gyurka olyan iráskészséggel
rendelkezett volna. rnint a felnőtt mű
vész. Pap Károly: ő sem irhatta volna
meg másként a könyvet. Talán a legtöbb, amit elmondhatunk róla: hiába
tudjuk józan ésszel, hogy ez a gyerek
milyen rakoncátlan és sokszor öncélúan gonosz. hiába tudjuk. hogy szülelnek rnínden eszközzel meg kell Iékezniök, magunk is a lázadó kis ördöggel érzünk egyet. vele együtt gyű
löljük az önző, kicsinyes. papi hivatását féltő apát, a hamis, íqérqetö,
ámító anyát, a stréber. jótanuló Ernuskót, a hizelgő Oluskát. Ugy érezzük. ez kisfiú az igazi ember köztük•.
a minden keret, elnyomás. tekintély ellen lázadó. mindennek végső okát kereső. semmibe belenyugodni nem akaró
és nem tudó. gyarló, de velünk-egy
lélek.
A tökéletcseri megrajzolt kisfiú fiqurájan túl még egy felejthetetlen alakot
teremtett Pap Károly. az ősi vallás
megszállottságába süllyedő nagyapát.
akinek már alig van kapcsolata ezzel
a való világgal, akinek rabbivá lett
fia sem elég hűséges a hagyományokhoz. Sátrában d a kisfiúval. maga dagasztja kenyeret. s valamí me-gfejthetetlen keménységgel kiválik korából,
hogy egyedül zordon fenségű Urával,
Jehovával törődjék, Ez az alak sokban
a rnellette nevelkedő kis unoka lelki
előképe és önfejű hitével épp úgy
szembeszegül rntndennel. ami körülötte
van, .mint később Azarel Gyurka a
szülöi ház rendjével.
Pap Károly irói értékének egyik
sajátos és nagyon jellemző dokumentuma az "Azarel": az író egyedülállóan zsidó-magyar világának, biblikus
elmélyültséqének és gyermekkorba való
alászállásának nemesen individuális
alkotása.

Vidor Miklós
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