
-I
I

SZE R KESZ TI

SÍK SÁNDOR

RONAY GYö RGY
VIDOR 1\IIKLOS

.m KE LY ZOIJl'AN
EG 'lED ISTVAN
HA RCOS 0'1"1'0

ZlDMP LÉN GYöRGY
TOLDAJ... AGI PAL

NlDWMAN KARDINALIS
VÁHO SI I S'1'VAN
SWHID UNDSET
MIHlDLICS VID

SIK SÁNDOR
SOOS LÁSZLO

I VÁNYI SÁNDOR
K OPP .JE NÖ

írásai

1949 SZEPTEMBER 9 XIV. r<.l VI~'OLYA1\~



TARTALOM

Rónay György: Petöfi körül
Vidor Miklós: Éjfél előtt. Bronz (Versek)
Jékely Zoltán: Muzsikaszö (Vers) ...
Egyed István: Az emberi jogok új csoportjai ...
Harcos Ottó: Egy medencecsont balladaja (Vers)
Zemplén György: Ki vagyok? ...
Toldala.gi Pál: Arnvékukat az ágak (Vers)
Newman kardinális írásaiból
Városi István: Kérdések (Vers)
Sigrid Undset. Olafot elhagyják gyermekei (Regényrész.let)

Kérdések és távlatok (Mihelics Vid folyóíratszernléje]

SZEMLE

Sík Sándor: Sigrid Undset 1882-1949
Soós László: Chaplin ...
Iványi Sándor: "Nappalok és éjszakák"
Kopp Jenő: Eqyházmüvészetí szemle

Oldal

569
575
576
577
580
581
590
591
595
596

604

611
617
622
627

NAPLÓ

Tannháuser vezeklése 631
Ó. ha görögül tudnánk 633
Laplace jubileuma 635

KöNYVEK: Louis Aragon: Az omnibusz utasai [Spectator) ; Sztrókay
Kálmán: Az ember és a föld (d. k.) 637

Felelős szerkesztö és kiadó:

Sík Sándor.

Förnunkatársak: Mihelics Vid. Rónay Győrgy és Thurzo Gábor.

Kiadja a Viqtlía' munkaközösséq. Kéziratokat Budapest 4. postafiók 152. címre
kell küldení. Kéziratokat nem örzünk meg és nem adunk vissza. Kladöhívatal:
Budapest. IV.• Kossuth Lajos-utca 1. A Vigilia postatakarékpénztári csekkszámla

száma: 37.343.

Megjelenik minden hónap elején.

Egyes szám ára: 5 forint. Előfizetés: negyedévre 13 forint. félévre 25 forint.

A lapengedély száma: 7163/1947. T. M.

21.52149 - "Élet" Irod. és Nyomda Rt. Bp .• XI.. Bartók Be-út 15. - Igazg.: Laiszky jenö.



Rónay György

PETŐFI KÖRÜL

("Politikai divatok.") Alig járta be az országot a hír, hogy a költő
eltünt a segesvári csatatéren. máris alakulni kezdett a Petőfi-legenda.

Nem tudtak beletörődni a halálába. Mendemondák keltek szárnyra róla:
hogy fogságba esett és raboskodik. hogy bujdosik; hiszékeny lelkek hol
itt. holott látták fölbukkanni. Majd egy présház ajtaján fedezték föl a
kézjegyét; majd a Bakonyerdőségeiben nienekült tova vagy kért bebo
csájtatást igaz magyaroktól. Szélhámosok éltek vissza a nevével és a
népszerüségével; ál-Petöíík csaptak be hazaszerető hölgyeket s kalan-
doztak el egészen az emigrációig. . ,

Ezeket többnyire leleplezték: az évek multával egyébként is kimen
tek a divatból. Szívósabbnak bizonyult náluk egy másik ál-Petőíí, egy
szellemalak: az. amivé az igazi Petőfi torzult az ötvenes és hatvanas
évek átlagos közvéleményében. Fenegyerek., szertelen korhely. úton
útfélen szerelmcs. modcrtalan vadzsení, mellé re csapdosó hazafi: ílyes
félének képzelték. s ilyenné hamisították utánzói, a petőfieskedők, a
"kelmei népíesek", akik ellen Gyulai harcolt. akiket Arany ostorozott,
s akiket Tompa gúnyolgatott.

Egész iskolájuk volt. A korszellem bizonyos fokig kedvezett nekik:
pártjukra állt a bírálattal. Gyulaival. Zilahy Károllyal szemben. Ez
utóbbi írja. igen jellemzően: mikor .memzetíséqünk tényezői közül csak
az irodalomcsatornája maradt nyitva: a bírálat vizsgáló kétsége sok
tekintetben méltán adott helyet a hazafiság hitből s reményből táplál
kozó lelkesedésének". Csakhogy. ~ folytatja. - e fölfogás védelme
alatt polgárjogot nyert a kontárság és irodalmi szerencsevadászat, főként

"mióta Nagy Ignác tanná emelte a Hölgyfutárban. mely ezáltal minden
írodalmí visszaélés szülöföld]e vagy menedéke lett". Tompa már 1850
ben elkeseredve írja Szi'ágyi Sándornak. mennyire kedvét szegi az a
"csürhe népség". mellyel a szerkesztők árasztják el, az irodalmat. "Fáj
az ember lelke. ha látja, hogy minden mezítlábas kamasz otthon érzi
magát a szépírodalom terén s konfidens ímpertínencíával akar ott helyet
foglalni oly nyomorú sí'ánysáqokkal, amínőket 1817-ben írtak a magyar
társaságokba összeállt szintaxista gyerekek." '

Tompa csak az évszámban tévedett: ennek a fölburjánzó tenyészet
nek az ízlése nem Kazinczy. Kölcsey vagy Berzsenyi világához íqazo
dott. Ezek Petőfit akarták követni; azt hitték és hirdették. hogy az ő

nyomdokain járnak. Lisznyai Kálmán. Vahot Imre valóságos propa
ganda-körutakat tartanak az országban; vádolják Kazínczyt, Berzsenyít,
antik mítolóqíájuk miatt és a tősgyökeres magyarság nevében. Pro
grammjukat Lisznyai így fogalmazza meg: "A csárdába, kávéházba. 
Mindenféle víszonyokba - Beviszem a költészetet". Szakítanak a "hold
világos" lírával. közvetlenségre, népiességre törekszenek, példaképük
Petőfi; annak eltorzult hatása keveredik verseíkben, magatartásukban
valaminő provinciális. parlagi byronizmussal. [elszavuk a természet és a
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természetesség. Egyfelől bizonyos impresszionizmus jellemzi őket. mint
Szelesteyt, Zajzonít...a lírát, - mondja Arany. - cS'lpa dallá, hanggá
szeretnék híqítaní, hogy úgyszólva. szavak nélkül zengjen. mint a fütty";
másfelől, s éppen ellenkezően, egyedül csak a mondandót tartják fon
tosnak s mit sem törődnek a formával, ..mínden, de minden el van
dobva, föl van áldozva a tartalomért. s e tartalom utoljára semmi, vagy
alig több annál". Megvetik a költészet mesterségbeli részét, pedantériá
nak. üres vírtuózkodásnak bélyegzik a műqondot, tehetetlenséget látnak
benne, és vele szemben az ősztönre. az ihletre, a zseni sugallatára es
küsznek...Nem tanulok, mivel költőnek születtem" - jeleni ki Malvina.
s hozzáteszi: ..Nem ügyeltem én arra, miként írok, csak hogy mit írok
én". Amire Arany találóan jegyzi meg. Petőfire célozva: ..Csekélyleni az
iskola szabályait sokszor fordul elő nagy költöknél. kik azonban tettleg
bizonyítják be. hogya pedant szabály helyett egy más törvénynek, az
örök szépnek viszik hódolatjukat", ilyesmit azonban Malvina költemé
nyeiben nevetség volna keresni.

Kialakul a "petőfies" költő, a honfiúi bánatában és a múzsák ke
gyetlen ostroma alatt korhelykedve elzüllő ..zseni" típusa, akit azután.
mint ..irodalmi vértanut" siratnak el. (Erről a ..vértanu't-dívatról Zilahy
Károly ejtett néhány kemény és okos kárhoztató szót.) Az eredetiséget
eredetíeskedéssel, az egyéniséget fenegyerekeskedéssel tévesztik össze.
Míntaképük hovatovább már nem is annyira Petőfi. mint inkább Lisz
nyaí, akit egy Szontágh Pálhoz írt levelében így jellemzett Madách
Imre: "Ö affektálja a zsenialitást s azt hiszi, zsenialitás annyi, mint kor
helység, lumpság. De az ő lumpsága komisz. nem zseniális. Zsenialitása
mind affektált, lumpsága csak az. ami rajta eredeti, azaz mít nem mástól
tanult, de azért nem bír valami objektív eredetiséggel." A legfiatalabbak
közt sokan őt majmolják. legtöbbjük "nem akar egyéb lenni, csak Pe
tőfi", s mihelyt "bordái alatt hatalmasabb űtéssel kótog a bekérgezett
szű, legott igyekszik elfoglalni helyét' a népies lapok olcsó Panteonjá
ban" - mint Arany mondja egyik bírálatában. 1853 áprilisában írja
Kazinczy Gábor Toldy Ferencnek: "Maholnap a szemtelenséget bocsát
ják, mint legkelendőbb portékat árverésre. Trágár beszéd: zsenialitás;
csárdai otrombaság: népiesség; naclrágtalanság: nemzetíséq; formátlanság:
petöfízmus ezek nyelvén." Tompa szerínt (Elmélkedés egg' levél felett)
..most minden ember született zseni", "a híres költő annyi, mint a csirke";
aki másra nem jó, lesz belőle író; ha máshoz nincs talentuma, ..meghason
lik s költő Lesz azonnal"; jellemzője a "SiÖ!tét vad világfájdalom".

. Petőfi alakja a közvélemény nem kis részében már ainúgyis eltor-
zultan élt; epigonjainak e duhajkedása ezt a torzképet még jobban meg
rögzítette és jelentősen hozzájárult a zseninek, egyáltalán a költőnek

valaminő olyan elképzeléséhez. hogy az nem veendő egészen komolyan.
kívül áll a társadalmon, a társadalmi és erkölcsi törvényeken. Vajda
János nem alaptalanul állapította meg. hogy Petőfi bizonyos körökben
elsősorban, sőt úgyszólván egyedül a bordalainak köszönhette népszerű

séqét. Kell-e jellemzőbb portré erről az ál-Petöfíröl, mint a közismert
Jókai-regény, a "Politikai divatok" képtelenül torz Pusztahja. ez a hona
sorsa miatti kétségbeesésében iszákosságában elzüllő östehetséq? Jókai
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a szíve egész melegével fordul feléje, csodálat és szeretet vezeti a kezét.
amikor alakjának vonásait megrajzolja. Ám, amit rajzol, nem egyéb, mint
Petőfi riasztó karríkatúrája. .

Pusztaíínak nincs több lényeges köze az igazi Petöfíhez, mínt Lísz
nyainak és utánzóínak. Ha azt mondanók: míndez egy fonákjára fordí
tott Petőfi, keveset mondunk. Ez egy szívétöl, lelkétől, valódi természe
tétől· megfosztott, természetes talajából kitépett, költői programmjában
megcsúfolt Petöfí. Az ál-Petöíí úgyszólván pontról-pontra ellene mond
az igazinak. Lisznyai korhelykedése, Madách szavai szerínt, "magában
foglalja az ő nyomorúságát, nejének boldogtalanságát, kisfiának jövendő

elhagyatottságát, koldussáqát". Szöges ellentéte az erkölcseiben oly pu
ritán, férjnek oly példás, családjával oly mélyen együttélö Petőfinek.

"Maholnap egy tüsszentést is megéneklünk. hazafiságból s vonatkozásba
hozva a nérnettel" - dohogja Kazinczy Gábor egy Lévayhoz irt levelé
ben. Mily távol áll ez úton-útfélen hazát emlegető "petöfizmus" Petőfi

szílárd politikai programmból táplálkozó hazafias lirájától. Önkénytele
nül fölmerül a kérdés: vajjon ebben a torz fejlődésben, a Petőfi-képnek

ebben a meghamisitásában, ha öntudatlanul is, nem valaminő mélyen
rejlő társadalmi tendencía nyilatkozik-e meg. Vajjon ez a "szilaj" Petőfi

nem azért született-e az igazi helyébe. hogy annak valódi elveit elken
dőzze, programmját mintegy sernleqesítse? Vajjon ez a látványos. kelmeí
népiesség nem egy formája-e annak az ösztönös védekezésnek. amellyel
a társadalom a valódi teljes népiesség, s a vele egy politikai deruokra
tizmus eszmei és gyakorlati követelményei elől kitér? Vajda János, aki a
maga ritka éleslátásával és kíméletlenségével a legillúziótlanabb és leg
mélyrelátóbb elemzését adta a "passzív rezisztencia" magyar világának
két röpíratában, az "Önbírálat"-ban és a "Polgárosodás"-ban. - Vajda
János ezúttal is a' probléma lényegére tapintott rá. Rámutatott arra,
hogy népiesség örve alatt ez a "petőfies" líra egyáltalán nem népi, ha
nem "szorosan az úri osztály poézise". A nép költészetét egyszerűség,

. cifrázatlanság, nem egyszer .Jiomérí szépség" jellemzi, ernezt henyeség,
hangzatosság, külsőségesség. "Csodálatos, hogy a tanulatlan nyers nép
költői ábrándjaiban nagyobb törekvés, több hajlam mutatkozik a valódi
ság. okszerűséq, kerekdedség, értelmesség. szóval klasszikus iránt, míg
a képzettebb osztályt pattanős frázisok, csílloqö-vílloqó szóvíráqok, eről

tetett élcek után kapkodni látjuk."
A passzív rezisztencia sírvavigadó nemesi világának hangulatához

nyilván jobban illett a petőfíeskedés, mint Petőfi, a népieskedés, mint
a népiesség. Azt a szocíálís és politikai élményt és tartalmat, amit a
népiesség Petöfi értelmezésében és gyakorlatában jelentett, elejtették,
frázisos hazafiaskodással pótolták, s ezzel megteremtettek egy jellegze
tesen középosztályí-nemesí. cigányos álnépiességet, mely jellegzetes
dzsentrí-érzelmesséqével szívósan élt tovább és szinte szabványos ér
zelmi formává és közhellyé vált utóbb a cigányos münépdal-költészetben.

Ez az ál-Petőfi valóságos torzszülött. Egy költöt, egy rnűvészt nem
lehet félig vállalni; vállalni -például Petöfiböl azt, aki a bordalokat vagy
a leíró költeményeket írta, s nem vállalni a politikai költöt. Vele pedig
ez történt; egyik felével takarták el a másikat. Mi sem természetesebb.
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mínt hogy ebben az utóéletében eltorzult, Iélrefejlödött. Al-Petöfí lett;
egy forradalmi programmjával szemben ösztönszerűen védekező társa
dalmi osztály "politikai divatjainak" Pusztafíja.

(Népiesség és képzelet.] Petőfi, mínt Riedl Frigyes mondja róla,
"az idők teljében" lép föl. Évtizedek óta feléje vezetnek, őt készítik elő

az irodalom áramlásaí. A népiességet nem ő találta ki; a gondolat Her
der óta ott forr az európai szellemi életben, s ott forr a magyarban is.
Társadalmi, irodalmi folyamatok és tények jellemzésére általában nem
sokat érnek a tetszetős formulák; az úttal azonban megkockáztathatunk
egyet, s bizonnyal találóan. Petőfi előtt a költők, akár Vörösmarty,
Kölcsey, .akár Kríza, Szakál. ekettek népi modorban írni, népiesek lenni.
Petőfi egyszerűen népies volt. Ez volt a természetes nyelve. Igy érzett,
így beszélt, így gondolkodott. Az ő népiességének kezdettől fogva sem
miféle kuriózum-íze sincsen. S nemcsak azért, mert a népből jött, hanem
azért is, mert mint a nép fia, egybeforrt a nép érdekeivel. szociális és
politikai igényeivel. törekvéseivel. követeléseível. öelőtte a népies tö~

tekvésekben a nép, vagyis magyar viszonyok közt elsősorban a ía'usí,
jobbágyi, pórnép valahogyan a nemzeti élet perífériáín helyezkedik el,
kívül áll még a nemzeti élet vérkeringésén. Azt mondhatnók: nem úgy
jelenik meg, mint ..állampolgár". Először Petőfinél lesz azzá. Számára
a nép, mínt irodalmi jelenség, mínt kívülről szemlelt téma: nem létezik.
Ö a népet érzelmi, értelmi, gazdasági, politikai, társadalmi vonatkozásai
és szerepe. igényei és élete egész teljesséqében, szerves egységében látja,
éli át és szólaltatja meg. A ..népiesség", ebben a tág és teljes ertelmé
ben, néki természetes kifejezési, mert természetes élményformája volt; ez
volt természetes ihlete és nyelve forradalmi demokratízmusának, mely
előbb a népet a nemzetbe beléemelni. azután a népivel egybeforrott nem
zeti, és a nemzetivel együtt a világszabadságot kivívni akarta; ez utóbbi
föltételét pedig ismét az egyetemes népszabadságban ismerte föl. Az őt

megelőző kisérletek többnyire a népi költészet nyelvén és formáiban a
különlegesen, sajátosan népit akarták kifejezni. Nála lényegesen más a
helyzet. Mint ahogy politikai törekvései sem csak egy népre vonatko
zóan különleqesek, hanem egyetemesen emberi érvényüek: ugyanúgy
költészetében is, a nép nyelvén az általános emberinek adott hangot.

Népinek és nemzetinek a forradalomban megvalósult egysége a sza
badságharc bukása után megbomlott. A nép, mint tevékeny tényező, is
mét kiesett a nemzetből. A nemesség újból magának tulajdonította, ma
gánakkövetelte a nemzetfönntartó. nemzeti tudatot hordozó réteg sze
repét. A vesztett háborúért és következményetért. kellő társadalmi, tör
ténelmi és politikai látókör híjján. a demokratikus eszméket és a népet
tette, legalábbis nagy többségében, felelőssé. Ogy tekintett a népre, 
Gyulai ..régi udvarházának utolsó gazdája" a kitűnően ábrázolt tanuság
rá, - mint érdekeivel ellentétes érdekü osztályra, vagy természete sze
rínt ugyan jó, de megfertőzött s a ..veszélyes eszméktől" óvandó, önte
vékenységre, a nemzeti életben való aktív 'részvételre még éretlen tö
megre. A divatlapok átlagirodalma a népet ismét elrornantízálta, alak
jait különleges emberpéldányokként. romantikus vagy humorosan anek-
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dótázó színezésben állította olvasói elé. Nagyrészt ennek az átlagiroda
lomnak a szemléletét tette magáévá a szaporodó, részint- ídeqenajkúak
ból asszimilálódó, részint nemesi elemekkel föltöltődő városi polgárság
is. A széthulló nemzeti életnek nem volt többé éltető lelke a népi eszme;
irodalmában a benső lényegétól megfosztott Petöfí-kultusz szükséqsze
rűen fajult póríaskodó pózzá, színpadías látványossággá vagy ügyetlen
pedagógiává. Míg Aranynál a népies elve költészet, mü legbensőbb esz
méjében érvényesült, hogy úgy terebélyesedjék ki a nemzetíben, addig
a programmszerű népieskedésben külsöséqekben, sallangokban nyílátko
zott; leszállt megint "az általánosról a különösre". Ezek a népíeskedök
nemcsak hogy esztétikai és társadalmi-politikai szándékaikat nem tisz
tázták. de a népiesség s a bálványozott Petőfi lényegét sem értették.
..Innen a mulatságos látvány. _. írja Arany. - hogy míg a líra betyárok
kal ivott és tombolt; az eposz. ha olykor meqszólalt, a mult és jelen mínden
bölcseségét fejébe akarta verni a népnek; a dráma pedig a művelt osztá
lyokkal bámultatá a lókötök szép tisztára mcsott fehérruháit és erényét."

Nem értették utánzóí Petőfi művészetét sem. Egyrészt természetes
ségét hanqsülyozták, másrészt szílajsáqát, képzeletének korlátot nem is~

merő, vakmerően szabad szárnyalását; s ebben is igyekeztek követni őt.

Terrnészetesséqük prózai lapossáqqá fajult, képzeletük szárnyalásáról pedig
találóan jegyezte meg Tompa•. hogy "ugrik. szökík, míként a kecskebak".

Petőfi költői képzeletének működése alapvetően különbözík a Vö~

rösmartyétól. Ha emezt "teremtő" képzeletnek neveznők. (abban az ér
telemben. hogya szemlélt valóságot fantáziája mintegy elvarázsolja.
meg hogy hatalmas. vizlószerű képeket hiv létre). a Petöfíét inkább
megjelenitőnek, átlelkesítönek kellene mondanunk. Éppen ebben rejlik
költői természetének, egész költészetének egyik sajátos. jellemző tulaj
dona. realizmusának egyik titka. Vörösmarty minduntalan a valóság ha
tárait ostromolja s mínduntalan a lét nagy kérdéseivel kerül szembe:
ezért oly mélyen metafízíkus, Petőfi nem ai; ő hallatlan könnyedséggel.
páratlan természetességgel mozog a valóságban; őt általában nem a ma
gányos emberi lét végső filozófiai, hanem a társadalmi lét és társadalmi
ember közvetlen gyakorlati kérdései érdeklik. Képzelete mintegy bele
fúrja magát a valóságba, azt lelkesiti át. tölti el élő élettel; igazi hazája
nem az elvont. hanem a konkrét. Hasonlatai nem eloldanak. mint a ro
mantikusokéi többnyire. hanem inkább megkötnek; nem az ábránd.
hanem a szemléletesség eszközei. De szerepük nem csak az, hogy szem
léletessé tegyenek. Ihletében van bizonyos pillanatnyiság; ebben a pilla
natban azonban intenziv teljességgel együttlélekzik az egész valóság; a
hasonlat nem távoli dolgokat ránt együvé, hanem együttlevőket nevez
meg s ezzel érzékelteti a pillanat valóságának zsúfolt gazdagságát; mín
den pillanat a lét egész teljességét rejti magában. Innét a képek, hason
latok, metafórák páratlan tisztasága. következetessége. természetessége,
az utánzóinál kórosan fölburjánzó képzavarok úgyszólván teljes hiánya.
"Ha a közelgető viharnak - Megérint: hírmondó szele. - S dalom, mint
elkapott madár. a - Földről magasra száll vele" (A gyáva faj, a törpe
lelkek): vagy: "Eljő. eljő az a nagy szép idő, - A mely felé reményírn
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szállanak, - Mint ősszel a derültebb ég alá - Hosszú sorbam a vándor
madarak" (Olaszország). - s a végtelenségig idézhetnők a hasonló pél
dákat: megannyi utánozhatatlan remeklései ennek a realista, mindig a
valóságban mozqó. valóságból' teremtő S a valóság együttélő gazdagsá~

gát kíbontó képzeletnek. Versek, sorok aprólékos szételemzése mindig
azzal a veszéllyel jár, hogyaszépséget, amit magyarázunk, megfosztja
varázsától. Petőfi szépségein azonban, kifejezésének egyszerűsége, meg~

jelenítésének természetessege míatt, hajlamosak vagyunk túlságosan is
átsiklani. Pedig megérik az elmélyedést: kivételes példái a könnyedség
tökéletességének. A második idézet hasonlatának remeklese például: ha
sonlat és hasonlított egysége, a képzelet munkájának következetessége,
s a valóságnak, (nem a fantáziának ) az a távlata, amit a hasonlat meg
nyit. Semmi elrugaszkodás a realításból, semmi kalandozás a fantázia
országában; hanem a konkrét való reális kapcsolatainak megnevezése,
úgy, ahogyan az ihlet pillanata aktualizálja őket.

Mert ebben a költői világban minden az emberért van s Itt mín
dennek az ember a középpontja. Mi sem jellemzőbb Petőfíre, mint a ter
mészet sajátos humanizálása. Emlékezzünk például "A felhők" című ver
sére: ártatlan gyermekként szenderegnek a felhők alkony és hajnal keb
lén; mint haragos férfiak, vívnak a zsarnok viharral; mint hű lánytest
vérek, fogják körül a beteg ifjút, a holdvilágot. Mi sem áll távolabb
Petőfítől, mint az öncélú puszta leírás; . valamennyi leíró költeménye
csupa mozgalmasság, élet, s ez a mozgalmasság és élet mind tele emberi
vonatkozással; nincs tájképe. melyből kifelejtené az embert. S az ember
itt sosem statiszta, legyen betyár a rónán, csapláros vagy maga a költő,

elmerülve a síkság szemléletében: mínd magával hozza életének egész
légkörét, szinte egész sorsát; tőle nyer értelmet a táj. Nem külön létezik;
úgy létezik, ahogyan az ember átéli, átérzi, az emberhez való víszonyá
ban. Nyoma sincs benne a romantikának. Minden ízében realisztikus.

Ez az, amit nem lehet "eltanulni" a néptől; s ez az, ami csalhatatla
nul a nép szernléletmódja. És utánozhatatlanul a Petöííé.

(Egy'éniség és közösség.) Ha van egyéni költő: Petőfi az. Ha van
közösségí: Petőfi az. Az ellentmondás a két tény közt csak látszólagos.
Ez a semmi korláttal soha meg nem békülő, mindig és mindenben teljes
szabadságot követelő költő temperamentuma egész szenvedélyességével
vállalt egy társadalmi és politikai programmot; s ennek a programmnak
a megvalósulásán népe és hazája sorsa függött. Számára külön, csak az
ő személyére szóló szabadság nem létezett; szabadságát csak úgy tudta
elképzelni, hogy népéével. nemzetéével együtt és egyszerre valósul meg.
De azt is látta, hogya modern világban aligha valósítható meg egy-egy
nép külön szabadsága; a magyar szabadság gondolata szükséqképpen
vezette el őt a vtláqszabadsáqéhoz. Ebben a nagy, az egész emberiségre
kiterjedő kollektív tettben, a. világszabadságért való harcban, teljesedik
ki az ő személyes szabadságvágya; ennek távlatában nyeri el egyetemes
értelmét a magyarság szabadságharca. Enélkül az életével megvalósított,
s halálával megpecsételt eszme nélkül Petőfit nem lehet megérteni a
maga igazi mívoltában.
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ÉJFÉL ELŐTT

f:jfél előtt

fél órával születtem
magányosan ahogy majd meghalok -

(a némaság
kagylója tengert zúg Iülemben

a mécs lobog).

Szerettek, féltettek
- miért?

Halálig
kerülgetik a jóslatok

az áldozat szívét,
mig mind valóra válik.

Egem alatt
a véqtelenböl, végtelen

sebességgel közeledő

és gyorsuló idő,

e sorssá forgácsolt jelen:
forró csillagpor. ujjamhoz tapad.

Ki védi meg
az egyszer-volt-egy életet?

Ki oldja szét
szűletés-halál szőttesét?

A görcsbe fagyott ujjú rémület?

Lehet,
utólszor szólhatok veled.

Éjfél előtt,

míelött egybefolynak
az óramutatók a számlapon

- fél óra addig, látod?
s aztán egünk csúcsára lép a holnap

mit tudhatom? ..
de tán elég lesz

befejeznem az ifjúságot.

Vidor Miklós
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BRONZ
Olyan kemény az arca
akár a katonáé,
akit bekerítettek
s nem adta meg magát.

Csont-urnában a gyémánt
koponyájában ott ül
s véréből issza fényét
a véle nőtt halál.

Tekintetében őrzi.

hanem az ajka szótlan,
elfordul és kezet sem
nyujt már a búcsúzónak.

MUZSIKASZÓ

A hegedükben keringők lakoznak
Régi keringőkben emlékeink
A cimbalom. a cimbalom azoknak
szól, akiket a húr álomba emelint.

A klarinét szívern megcsavarintja
Befonja bús kacskaringóival
A nagybőgő recsegő régi hinta
Egy kertben. hol szép voltam s fiatal.

Hallottál kisvárosi szerenádot?
Zöldáqas-kalpaqú facér diák-
Banda köszönti május hajnalát - ott
lopakodnak a palánkon át!

S Judittal jártam rettentő sok éve
A Kurszalonban Előpatakon
Beletáncoltam magam a szívébe
Tüzes szájjal csókoltam homlokon.

Ó mennyi könny. fohász e hangszerekben
Hegedű. flóta. cimbalom
Ti zokogjátok el Neki helyettem
Ki voltam. mí voltam fiatalon!
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Egyed István

AZ EMBERI JOGOK Új CSOPORTjA*

Közísmert, hogy a mult század nagy reformkorszakában állandó
vita volt a tekintetben, hogya nemzetet először szabaddá, függetienné
kell-e tenni vagy előbb gazdaságilag megerősíteni. A két íránynak két

. olyan rendkívüli képvíselöje volt, mint Kossuth és SZéchenyi. Abban
nem volt véleménykülönbség, hogy úgy a szabadságra, mint a gazda
sági megerősödésre egyaránt szükség van; a két irány csak a sorrend
tekintetében tért el egymástól és mindkettő azt vallotta, hogy az első

cél elérését nyomon fogja követni a másik meqvalösulása: a független
nemzet akadály nélkül fogja felépíteni saját gazdasági életét, viszont a
gazdaSágilag megerősödött nemzetnek magától hull ölébe a politikai
szabadság.

Ennek a vitának az egyes egyénre való vetületét lehet szemlélní
abban a fejlődésben, amely a régi, ú. n. klasszikus emberi jogok mellé
újabban odaállította a munkaviszonnyal kapcsolatos emberi jogokat.

A régi emberi jogok az ember "szabadságát" ígyekeztek körülbas
tyázní minden oldalról: jog a személyes szabadságra, a szabad vélemény
nyilvánításra, a vallásgyakorlatra, a nyelvhasználatra, a tulajdonra, a
lakás sérthetetlenségére, a titok meqtartására, a gyülekezésre és az egye~

sülésre, a pályaválasztásra. stb. Mind e jogok megállapításának egyrészt
az volt a célja, hogy megszüntessék az emberi jogok tekintetében a rendi
társadalomban megvolt különbségeket, - másrészt, hogy az egyénnek
.Jehetöséqet" adjanak képességei teljes kifejtésére, egyéniségének minél
szabadabb érvényesítésére. Nem hangoztatták ugyan, de nyilván abban
a feltevésben voltak, hogy a gazdasági érvényesülést addig egyedül á

. jogok korlátozott volta akadályozta és hogya jogilag egyenlővé tett
emberek a nekik nyujtott lehetőségeket ki is tudják használni és a sza
badsáqnak jólét lesz a természetes folyománya. Tehát amiképen poli
tikailag szabaddá vált nemzetnél a függetlenség mindenek felett való hir
detői szerint előbb-utóbb beáll a gazdasági fellendülés, ép úgy a sza
baddá vált és egyenlő jogokkal felruházott ember előbb-utóbb kivívja
megélhetésének gazdasági feltételeit.

Ez a feltevés azonban nem vált be. Kiderült, hogy az emberi jogok
biztosítása és az ember gazdasági és társadalmi felemelése két külön
folyamat, amelyek között van ugyan összefüggés, de amelyek önállóan
alakulnak. A jogokkal felruházott, szabad ember még nem feltétlenül
válik megelégedetté és boldoggá, sőt a műveletlenség és szegénység kér
désessé teheti az .emberí jogok elvezetét is.

Hazánkban például a politikai jogokkal való felruházás 1848-ban
nagy jelentőségű volt a telkes jobbágyokra és a városi polqársáqra,
akik bebocsátást nyertek az alkotmány sáncai közé és akik kedvezőbb

gazdasági helyzetüknél fogva jogaikkal élni is tudtak. De a [oqkíterjesz-

* <\ Seent István Akadémia 1949. évi jún. 12-1 együttes felolvasó ülésén tartott
megnyitóbeszéd.
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tés az alsóbb osztályok kiemelkedő tagjai részére is biztosította az érvé
nyesülést ép úgy, mint 1818 előtt a tanult jobbágyok (ú. n. honorá
ciorok) saját személyüket illetően a nemesekével egyenlő jogállást nyer~

tek. Az alsóbb osztályok (cselédség, munkásság ) tömegei részére azon
ban az emberi jogok és jogegyenlőség biztosítása társadalmi és gazda
sáf{i. -helyzetüket nem változtatta meg; a műveletlenség és nincstelenség
ép úgy· megmaradt, mínt ahogy 1608 előtt a szegény nemesség részére
a nemesi oklevél csak papir volt, de az a valóságban alig tudott élni
nemesi jogaival (pl. az országgyülésen való személyes megjelenés jogá- .
val). Az emberi méltóságot a törvények általánosságban elismerték, az
egyenlő érvényesülés lehetőségét elvileg megnyították, de a lehetőség a
tömegek részére nem válhatott valósággá, mínthogy az emberten élés
kulturálís és gazdasági feltételei hiányoztak.

Igy vált nyilvánvalóvá, hogy a társadalom' összhangjának a jog~
egyenlőség csak egyik feltétele, amely bár erkölcsíleq igen nagy jelentő

ség ű, de gyakorlatilag szárnos vonatkozásban elégtelen, ha nem jár
együtt megfelelő műveltséggel és gazdasági helyzettel.

Akirívóvá vált műveltségi és gazdasági eltérések enyhítésén az
államok már jó ideje fáradoznak. Az íngyenes és kötelező népoktatás.
az ískolánkívülí népmüvelés intézményei, az emberibb munkafeltételek
(munkaidő, munkabér, szabadság. stb.) biztosítása. a népegészség meg
erősítése és különösen a társadalombiztosítás részei annak a szocíálís
politikának, amely az élet javait legalább bizonyos mértékben el kívánja
juttatni azokhoz is, akik e javakat saját erejükből megszerezní nem ké
pesek. Akármennyire is elismerjük ennek a szocíálís törvényhozásnak
nemes törekvéseit és nagy eredményeit. mégsem tagadhatjuk, hogy kí
alakulásában egyrészt a tőkés társadalom üzleti érdekének, másrészt a
jótékonykodás önmegnyugtató érzésének is szerepe volt. A szocíálís
vívmányok nagy része ugyanis nem annyira az igazság meqvalósításá
nak érdekében fogant, hanem küzdelmek során engedményként állt elő,

hogya termelés zavartalan menetét fenn lehessen tartani s a társadalmi'
nyugtalanságot lecsillapítani. Ebben az elgondolásban az ember inkább
termelési tényező, amelyet meg kell becsülni. állandóan müködésképesen
tartani és munkaeredményében lehetőleg fokozni.

Azonban keresztény felfogásunkkal teljességgel összeegyeztethetet
len az ember és munka szerepenek ilyen beállítása. Az emberi méltósáq
9al nem fér össze, hogy az ember csak a termelési gépezet alkatrésze
gyanánt szerepeljen: az emberi egyenlőséggel homlokegyenest ellentétes,
hogy az egyik ember a másikat kizsákmányolhassa: az emberi munka
magasztos voltát tagadnánk meg. ha a munka eredménye nem biztosít
hatna emberhez méltó életet. Szent Pál apostol mondta Timoteushoz
intézett második levelében: ..A termésből elsősorban a' fáradozó földmű

vest illeti a -részesedés" (2, 6.). A munkás ígénye tehát mínden más
igényt megelőz; a munkabér nem igazodhatik a kereslet és kínálat tör
vényéhez és így nem lehet korlátlan alku tárgya. A munkabérre való
igény a munkás vitathatatlan joga. amelynek összegében is híven, tehát
igazságosan kell kifejeznie a végzett munkának a termelésben való érté
két és amellett biztosítania kell a munkás és családja megfelelő meqél-
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hetését: a szocíálís intézmények létesítése nem a munkaadó jótékony
kodása, hanem a munkabér természetes alkatrésze.
. Igy bontakoztak ki a munkaviszonnyal 'kapcsolatos új emberi jo~
gok: jog a munkára, a munka értékével arányban álló és az emberhez
méltó megélhetést biztosító bérre. jog az emberi erőt nem veszélyeztető

munkaídöre, munkaszünetekre és szabadságra, gyógykezelésre. tovább
tanulásra, aggkori ellátásra, stb. Mindezeknek az igényeknek az emberi
jogok lajstromába való felvétele lényegileg azt jelenti. hogya munka
viszony legfontosabb kérdései nincsenek többé kitéve az egyéni munka
szerzödés esetlegességeinek. hanem - joqszabállyal, Uletőleg kollektív
szerzödéssel nyervén általános jellegű elrendezést - bevonulnak a jog
világába. az emberi méltóság természetes velejárói lesznek.

Az emberi jogoknak ez az új csoportja nemcsak csatlakozik a ré
gebben körvonalazott és még az 1789. évi ---,- tehát éppen 160 éves 
francia deklaráción alapuló emberi joqokhoz, de kíteljesítí, tartalommal
tölti meg azokat. Ugyanis csak a műveltségben és gazdaságilag meqerő

södött egyes használhatja ki. élvezheti a jog által neki biztosított lehe
tőségeket, szabadságokat. Csak így vonulhat be a jog által védett sán
<ok közé a polgári osztály után az egész dolgozó társadalom.

A munkaviszonnyal kapcsolatos emberi jogok. főleg a munkához,
a méltó megélhetéshez, továbbá a művelödéshez való jogok. az újabb
alkotmányok felsorolásában. így nevezetesen a mi 1946: I. törvénycik
künkben is együtt szerepelnek a régebben megállapított emberi jogokkal.
Nem szabad azonban felednünk az új jogok lényegesen eltérő voltát.
A régi jogok emberi és polgári szabadsáqokat ismertek el és vontak ki
míndennemű korlátozás és önkény lehetősége alól; szabaddá; mínden
nemű illetéktelen beavatkozástól mentes sé kivánták tenni az embert;
ezért is nevezték ezeket a jogokat szabadságjogoknak. Az új jogok
vezérszóláma nem a szabadság biztosítása. hanem az ember felemelése.
kulturális és gazdasági megerősítése. ami rendszerint csak a szabadságot
korlátozó intézmények. rendszerek megvalósitása által érhető el. Az em
beri jogok e két, eltérő természetű csoportjának összehangolása a fejlő

dés egyik fontos feladata.
Bevezető szavaimban utaltam a nemzet függetlensége és gazdag~

sáqa közötti kapcsolatra. Gondolatmenetünkben most eljutottunk az
egyén szabadsága és általános jóléte között jelentkező ősszefüggéshez.
Mindkettő a müvelödéssel együtt nélkülözhetetlen tartozéka az emberi
méltóságnak. Ezt a három feltételt jól látta és páratlan éleslátással kü
lönböztette meg Petőfi Sándor "A XIX. század költői" c. versében:

"Ha majd a bőség kbsarából
Mindenki egyaránt vehet.
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet.
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán.
Akkor mondhatjuk, hogy meqálljunk,
Mert itt van már a Kánaán."
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EGY MEDENCECSONT BALLADÁJA
1.

Hat ezredéve már, hogy karcsú teste föld lett,
S mint száráról leszállt fénylő harangvirág
Csöndjével zengi be a csilló esti völqyet,
S illat-lépte után fordul a parti nád.

Sok ezredéve, hogy a tenger érte hörgött
És ő hanyatt feküdt a villanó gyepen.
A kelyhek színüket felzúgták, mint a kürtök,
S a véres kardvirág égbeszúrt részegen.

A pálma-testű lányt álmodják mínd a rózsák.
Csontja hiába van, állkapcsa nem kacag.
Alommá lett, ki volt a legnagyobb valóság,
S úgy zörög, mint fagyott ágak a fák alatt.

2.
Egy perc, - s szádon a Nap arany mosolya bomlott,
Fecskék fészekrakó ős-álma szállt beléd,
S úgy helyezted eléd a nagy medencecsontot.
Hogy más lettél, olyan, kinek már nincs elég.

Két tenyerembe hullt kacajod drága érce,
És álltam súlyosan, benned sem volt hiány.
De mégsem tudtam én: halott vagy-e, vagy élsz-e?
Kezemben kacajod, vagy kő, obszidián?

Köbalta vállamon, vagy az ablakfa árnya?
- Tengert zsongott a hűs. kagylós- medencecsont.

Vad-prémekbe vagyok ügyesen bagyulálva?
- A tálas csont ezüst szálaival befont.

3.

Láttam felszállni por gyémántját. füst ezüstjét,
Láttam a fátylazó évek hogy Illanak.
Hogy nő a csont-leány, az égre hogy terül szét,
S hogy érik csöndje meg keménnyé, mint a makk.

Az álmok-álma vagy. s nincs nálad több valóság.
Hét szín fátyol takar, hetvenhét tüll-fodor,
S ki tudja: tégedet ámodtak-e a rózsák,
Vagy te vagy az. aki rózsákat álmodol?

De tudom: jő az est: tenger szemját te hörqöd,
Harangvirágok dús csöndje csendül alád,
A kelyhek szinüket felzúqják, mint a kürtök,
S majd homlokod taván árnyat bókol a nád.

Harcos Ottó
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Zemplén György

KI VAGYO K?

..Lám, az emberek elmennek, hogy megcsodálják a hegyek ormaít,
a tenger hatalmas hullámait, aszélesen hömpölygö folyókat, az Óceán
partjait és a bolygó csillagok pályáját, és elhagyják önmagukat ... relín
quunt seipsos..;" Míkor Szent Agoston Vallomásaiban (Coníessíon,
10. 15.) felpanaszolja, hogy az embereket megigézi a külvilág szépséqe,
de elfelejtik önnönmagukat. akkor nem a lélek tudományos megismeré
sének elhanyagolását fájlalja. Igaz. csodálkozó szemmel járja a belső

világ titokzatos mélyséqeít, elmereng az emlékezet és az érzelmi világ
kiszámithatatlan rejtélyei felett. de tudja. hogy míndezen túl van még
valami. Az emlékezet Végtelenbe vesző csarnokának mélyén ragyog az
élet fénye, a lélek világossága...vita vitae meae", az ..élet élete". az
Isten. Ha az ember elfelejti önmagát. akkor elszakítja a szálakat. ame
lyekkel törékeny létének gyökerei belekapaszkodnak az élet éltető tala
jába. .. Szent Agoston megrendítő szavai az élet forrásaitól elszakadt.
magános lélek szomorú sorsát siratják. .

Ami Szerit Agoston korában az erőtlen és értelmetlen tömeg sivár
gyakorlata volt. életprogrammá vált a modern gondolkodás hajnalán.
A természettudományos haladás lázában. az önistenítés bontakozó má
morában az újkori ember elszakitjaa szálakat, amelyek esendő létét az
egyetemes értékek birodalmával egybekapcsolják. Becsukódnak a kapuk
a magasságok felé. hogy az autonóm ember saját törvényei szerint ke
reshesse a boldoqsáqot, imádhassa a földet és önmagát. Nehogy pedig
régmúlt idők hazajáró kisértetei megzavarják evilági békéjének bízton
sáqát, az ember gondosan eltorlaszolja az utat ... önmaga felé. Elmegy
megcsodálni az Óceán partjait, a bolygó csillagok pályáját és elhagyja
önmagát. Az ember a föld felé fordul. A külvilágra függeszti bámuló.
kereső tekintetét. Azt gondolja. hogy tudása leigázza a természetet.
megszabadítja őt a lét titokzatos borzonqásától, biztosítja a zavartalan
életet. amely nem ismer betegséget vagy szenvedést, és hosszú időre el
hárítja. vagy legalább is elfelejteti a nagy megoldhatatlant: az elmúlást
és a halált.

A kísérteteket mégsem lehetett elkergetni. Az újkor bűvészinasa

szellemeket idézett. és az új szellemek új rabságba törték az embert.
Eljött az óra, amikor a csalódott és kíábrándult modern ember ismét
ott állott belső világának szédítő. mélységei felett és a lélek rejtett vilá
gában kereste a választ az emberi titok nagy kérdéseire. Elefilozófia.
szellemtörténet. exísztencíalizmus, orvosi lélektan. a karakterológia szerte
ágazó irányai végső elemzésben az emberlét és embersors kérdéseinek
igézetében nyúlnak a lélekelemzés. karakterleírás. jellemértelmezés vál
tozatos eszközeihez. A modern emberben újra életrekel az érdeklődés

elfelejtett, elhagyott önmaga iránt.
Mégis mennyire más ez a világ, mint amelyről Szent Agoston álmo

dott! Látnoki tekintete az emberi sorsot az örök értékek távlatában
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szemlelte. az egyént a közösséq egységében értékelte és az isteni kegye
lern gyógyító, megváltó, üdvözítő áramaihoz akarta elvezetni. A modem
lélektudomány szemlelete immanens. Az elszigetelt emberi sorsot látja,
a magános embert, a lélek öntevékenységében kibontakozó sorsalaku
lást. A. konkrét adottságok, az elferdült és téves vágányokra csúszott
ember-míllíók életútjában fedezi fel az emberi sorsot. Nem is kell eljut
nunk az exísztencíálízmus lesújtó níhílízmusáíq, elég' végiglapoznunk a
modern lélektan nagymestereinek írásalt és kiderül, hogy gondolkoclá
sukban valami reménytelen szomorúsáq, lehangolt pesszímízrnus húzódtk
meg. Az ember- ..anyag", a magános ember sorsa reménytelen.

A régi és az új emberszemlélet

A transcendentálís távlatok értékelésének különbözöséqe mélyre
ható változásokat hozott a lélektani értelmezés területén is. Az ókori és
középkori tudós, a bölcselő és a teológus az embert az emberi természet
egyetemességében szemlelte. Kereste: mi "az ember", mí jellemzi az alap
vető emberi tevékenységeket, amelyekl minden emberben felfedezhetök,
mi a célja és értelme az emberi létnek, minden ember sorsának? Igaz, a
hellenizmus bölcselete már átéli az egyéni embersors esedékességét és
keresi az önálló, öntudatos állásfoglalást a végzet kikerülhetetlen szük
ségszerüségével szemben. A probléma alanya mégis "az ember", az egy
séges törvényszerűségeknek, az egyetemes végzetnek alárendelt ember.

A kereszténység elmélyíti az antik világ ébredező índívídualízmusá
nak eszméjét, de egyúttal energikusan rámutat az egyén közösséqí kap
csolataira is. A keresztény sors-dráma höse az egyéni ember. Krisztus
minden ember számára elhozta a megváltást. A bűn nemcsak az eredeti
bún közösSégi öröksége; hanem az ember személyes elhajlása is Isten
tő!. A megváltás az egyes ember személyí közreműködését kívánja. A
keresztény életszemlélet az egyéní embert állítja a földi értékek csúcs
pontjára: az ember nem tömegcikk, amely fáraók számára piramist épít
Egyptomban, vagy harci eszköz, amellyel Dáreíoszok és Nagy Sándo
rok indulnak a világ meghódítására, hanem személyíséq, akinek egyéni
rendeltetése és egyéni felelőssége az üdvösség művelése. A keresztény
individuum azonban csak a közösségben érik teljessé: az embemek az
Istennel való kegyelmi közössége az üdvösség elengedhetetlen feltétele,
a természetfeletti élet kegyelmi csatornái pedig rendes körűlmények kö
zött csak az Istentől rendelt szent közösség, az Egyház kebelében nyíl
nak meg. A kereszténység az egyéni érzéktudat ébredésének hatalmas
állomása. Egyetemes jellegéből következik azonban, hogy az embert az
örök normák fényében szemlélí, az egyéni emberben azt keresi, ami mé
lyen és egyetemesen emberi. Keresi a pontot, ahol mínden egyes ember
számára nyitva áll az ég és besugározhatik a lélekbe az isteni kegyelem.
Ezért az egyén sorsát értékelő keresztény tudomány érdeklődésének

tárgya ugyanaz, ami az antik világé: az egyetemes emberi természet fel
tárása. Az egyéninek oly fokú érvényesítése, amely az objektív, mínden
embert átfogó értékelést szétfeszítette volna, távol állott az antik világ
legnagyobbjaínak és a kereszténység gondokodóinak szándékától.
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Az újkori gondolkodás a renaissance és reformáció, a Ielvíláqoso
dás és liberalizmus igézetében széfrepesztette az objektív keretet. amely
ben évszázadokon keresztül élt az emberiség. Ogy gondolta, hogy az
ember sorsa egészen egyéni sors, az ember természete, rendeltetése nem
igazodik egységes és örök normák szerínt, hanem kínek-kinek egyéni
lehetőségeiben gyökerezik. A régi gondolkodáS meqtalálta, ami egybefűz,

a modern a különbségeket fedezi fel. A régi gondolkodás egységes 'célt
szabott minden ember elé, a modern gondolkodásban az emberi célok az
egyének sokszerü hajlandóságaiszerint forgácsolódnak széjjel. A mo
dern ember tudomásul veszi a különbséqeket, elfogadja a konkrét egyéni
ember hajlamait és nem ir elő normákat, amelyek az emberi üdvözülés
útját szabályozhatnák.

.Ez a kétféle szemlelet polártsan ellentétes adottságok Ieszültséqé
ben gyökerezik. Az ember valóban személyiség: öntudatos, elhatározásra,
állásfoglalásra képes lény, aki saját felelősségének tudatában válogatja
meg, mit tart értékesnek. Azonban ugyanakkor az eniberlét ontológiai
esedékességéből következik, hogy az emb-er nem a végső és legfőbb té
nyező a földi életben. Elhatározásainak felelősségével tartozik annak,
akitől léte ered, az. Istennek. A két sarok: az önálló, személyes tevé
kenységközpont és az Istennek alárendelt teremtményi lét, termékeny
feszültségben állanak egymással szemben. A régiek szemlelete nem ta
gadta az egyéni különbséqeket, de jogait kevésbbé vette figyelembe.
A modern csak ezeket látja és alig akarja tudomásul venni az egyete
mes kötöttségeket. A feszültség azonban. nem feltétlenül jelenti egyik
vagy másik sarok megsemmisülését. A két pólus egymásra van utalva,
kiegészítheti egymást. Mikor Szent Agoston hívó szavára önmagunk felé
fordítjuk tekintetünket. a kérdésünk épen ez: hogyan kapcsolódhatnak
a modern emberszemlelet eredményei az antik bölcselet és a keresztény
ség egyetemes érvényt igénylő gondolataihoz?

A modern lélektan számtalan eljárást, módszert dolgozott ki, ame
Iyek a lélek belső világának mélyebb ismeretére vezethetnek. Ezeknek
az eljárásoknak értéke két tényezőtől függ. Annál többet mondanak az
emberről, mínél gazdagabb a tapasztalati anyag, amelyre támaszkodnak
és minél átfogóbb a kép, amelyet az emberről rajzolnak. Nem célom,
hogy jelen tanulmányomban a jellem-ismerésnek. a karakter-díaqnosztí
kának fegyvertárát ismertessem. Nem foglalkozom azokkal a súlyos ís
meretelméletí problémákkal sem, amelyek az egyéni lélek világának
ismeretét annyira megnehezítik. Csak néhány alapvető mozzanatra
szeretnék ráeszrnéltetní, amelyek az önismeret elmélyítését irányítják és
az embert saját egyéni vonásain keresztül a benne rejlő örök emberihez
elvezethetik.

Allásfoglalás és közösségi keret

A Fülöp Caesareája felé vezető úton kérdezte meg az Üdvözítő ta
nítványait: "Ki vagyok én? Kinek tartanak engem az emberek?" ...
Papini elgondolkodik ennek a kérdésnek a mélységei felett. "A", efféle
kiváncsiság csak a tétova lelkekben ver gyökeret - írja a "Krisztus
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történeté't-ben, - azokban, amelyek nem ismerik önmagukat... Vala
mennyiünk részéről jogosult az efféle kérdés - csak ép az ő részéről

nem. Mivelhogy senki sem tudja valójában, hogy kicsoda, senki sem
ismeri határozottan a maga természetet, a maga hivatását, a maga igazi
nevét, amelyen megkövetelheti, hogy nevezzék. Az örökkévaló nevet,
amely végzetesen összefügg sorsunkkal: a mi míndentől független nevűn

ket... Míndeqyíkünknek van egy titkos neve, amely láthatatlan és való
ságos énünket kifejezi és amelyet mi nem tudunk meg soha, egészen az
újjászületés napjáig, egészen a feltámadás tökéletes fényességéig."

A modern' lélekkutatás megkísérli, hogy valamit ellessen ennek az
ismeretlen névnek a títkaiból. Ha útközben nem utasítja el a bölcselet
és teológia útmutatását, sokat nyujthat a "láthatatlan és valóságos én"
feltárásának fáradságos munkájához.

A XX.' század embere előtt már nem szorul bizonyításra Arisztote
lesz tétele: "az ember társas lény". Az önismeret útjára lépő ember, a
konkrét társadalmi ember benne áll és benne él, a társas kötöttségek,
vonatkozások és összefüggések szövevényes hálójában. Talán ez az első

élmény, amellyel az önmaga felé forduló ember találkozik: közösséqben
élek, körülöttem a család, az iskola, a mühely, a hivatal, az emberek
változatos csoportjai, amelyekbe valamilyen módon én is beletartozom.
Ha visszagondolok bontakozó életemre, úgy tűnik fel, hogy míndent,
amim van és mindent, ami vagyok, a társas közösség forrásain keresz
tül szereztem... Az emberélet ködbevesző hajnalán ott áll valaki, aki
nek meleg szeretete, lankadatlan gondoskodása őrködik a fejlődő élet
minden dobbanása felett. Ott áll a szerető, melenqetö, gondviselő édes
anya. Vele együtt egy komoly, szigorú hatalom: az útmutató, irányt
szabo, tilalmakkal és büntetésekkel is do'gozó, sokszor szerétettel meg
győzni akaró atyai tekintély. Akármelyik hiányozzék is: valami mély és
alapvető hiányzik az életünkből. Az anyai szeretet és az apai tekintély
helyébe léphet más szerétet és más tekintély; - egyszer míndenkínek
számára eljön a krízís, a leválás órája, de a gyermekkori ősi kapcsola
tokat valójában semmi sem pótolhatja. A környezet lassan kitágul. Új
arcok bukkannak fel. a szülőí nevelés meghitt keretét elfoglalja az is
kola: az új tudás és az új fegyelem birodalma. A gyermek 'lasSél.n fel
növekszik, de míelött belep az életbe, megvívja nagy küzdelmét, a ser
dülés krizisét. A szálak meqlazulnak, új vágyak, új szerelmek, a magány,
az eqyedűlvalósáq tudata, az önállóság igénye borítja el a fejlődő életet.
A régi eszmények elhomályosulnak. amit eddig építettünk, az emlékezés
ködébe hanyatlik. Felépül az új világ: az Én világom. Új közösségek
nyílnak: az én családom, az én hivatásom, az én népem közössége.

Ki vagyok Én? A közösséq embere, a társadalmi benyomások, be
folyások hordozója. Mit jelent számomra ez a társadalmi keret? Jelent
embereket és eszményeket, normákat és kötelezettségeket. Az emberek
hez a szimpatia és az ellenszenv, a szeretet és a gyűlölet, a vágy, az
irigység, a félelem és a bosszú ezerféle szálai fűzhetnek. A normákat és
a kötelezettségeket elfogadhatom vagy elvethetem. alkalmazkodom hoz
zájuk, vagy megtagadom őket, kételkedem érvényükben vagy fanatiku
san szolqálatukba lépek. A közösség emberének lenni' annyit jelent, hogy
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állástfoglalok környezetem személyeivel és eszméivel szemben. Sajátos
éltemet az jellemzi, hogy a közösséq által . kínált normákból melyeket
választok cselekvésem állandó zsinórmértékéül. melyeket utasítok el,
milyen magatartást tanusítok a társadalmi keret normarendszerével szem
ben, milyen motivumok indítanak cselekvésre.

Belső sors

Az állásfoglalás a közösségi keret szolgáltatta értékekkel szemben
meg szabja az ember társadalmi sorsát. Vajjon kimerűl-e ebben az, amit
egyéniségnek, Én-nek nevezünk, a név, amelynek titokzatos tartalmát
kutatjuk?

Allásfoglalás kettőt jelent: egyrészt értéket, amellyel szemben állok
és amely követelményeket, igényeket támaszt velem szemben, vonz, ta
szít, csalogat vagy parancsol. - másrészt alanyí magatartást, amely el
dönti ennek a hívásnak a sorsát, magáévá teszi vagy elutasitjaa Ielkí
nált értéket. Az állásfoglalás alanyi oldalán áll a nagy titok, az Én igazi
titka. Belekapcsolódásunk a társadalmi keretbe nem a külvilág mechani
kus hatásának ere-dménye. Az emberi egyéniség nem nyers vászon, ame
lyet szorgalmas kezekkel "alakít festménnyé a külvilág befolyása, vagy
amelyen időnként megtörik minden reásugárzó erőhatás. A munka ket
tős, a külvilági behatást felfogja, feldolgozza, . alakítja az Én.

A tudatos állásfoglalást megelőzően titokzatos áramlások indulnak
meg bennünk. A modern' lélektan legújabb ágai ösztönökről beszélnek.
Az ösztön biológiailag az örökletes állományban gyökerező hajlandó
ság, amely valamely jó felé irányul. amely vissza akar állítaní. életre
akar kelteni valamit, ami már valamikor élő valóság volt a világban.
Az ösztön kifejezést a hagyományos lélektan és biológia egyoldalúan az
~gyén és a faj fenntartását célzó, a: cél ismerete nélkül is hatékony meg~

mozdolásokra foglalta le. A tények azt kívánják, hogy az ösztön körét
kitágítsuk. Önfenntartás és fajfenntartás két nagy keret, amelyben a
részletösztönök sokaságát tátja fel a gondos megfigyelés. A szereplés
és az indulati élet, a gyengédség és a férfias támadás, vezetés, lovaqías
ság igénye, az én kapcsolatainak keresése, a kötődés vágya, az énes
magatartások mechanizmusainak működése ösztönös gyökerekből táp
Iálkozík. Az ösztöncél nem is marad meg a bíolóqíaí lét kereeelben. Be
sugározza szellemi világunkat és áthatja valami módon magasabb élet
meqnyí'atkozásaínkat is.

Az ösztönök ősi emberi örökségek. Közvetlen forrásuk az élőlény

átöröklésí anyagában keresendő. Minden emberre az örökletes tényezők

változatos sokféleségében alakul ki egy sajátos alkat, ösztön-struktura,
amelynek a jellemzője az, hogy valamely meghatározott értékrendszer
rel szemben hajlamosít. Az egyik embert megigézi a föld szépséqe, az
anyaq.' a gép, a munka, uralkodni akar a világ felett, a másik az embe
rek felé fordul és szerető segítséggel akarja támogatni a gyengéket és
támasztalanokat. Az egyik kinyujtja kezét az embertárs után, a másik
önmagába zárkózik és csak saját belső világának sugallatait hallgatja.
A tudomány vagy a művészet szolqálóival szemben áll a mindennapi
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élet gyakorlati embere, aki nem elmélkedik és nem eszmei szépségek
megragadásán álmodozik, hanern bent áll a világban és rnunkájával ipar
kodik hatalmába keríteni a földet.

Az ember [ellemzöjé taz ösztönös értékfogékonyság, amelyet örök
ségül kapott őseitől. Mérhetetlenül bonyolult világ mered reánk az ösz
tönök távlataiban. Egyes ösztönös igények nyiltan felszínre lépnek,
nyérsen és közvétlenül érvényesülnek, mások a lélek mélyén lappanga
nak, de. mégis hatékonyak. Az ösztönök. világából szállanak fel azok az
indítások, amelyek cselekedeteink motívumaíul szolgálnak. Az ösztön a
gr'avitációs erő, amely súlyossá teszi a' lelket, úgy mínt Szent Ágoston
mondta a szeretetröl. "Amor meus pondus meum, eo feror quocunque
feror. .. A lelkem súlya, hajlandósága, gravitációs törvénye a szeretet,
az sodor, bárhova is tartok. Az .ösztönös igény mélyén ott él valamilyen
érték szeretete, amely 'súlyosssá teszi a lelket, vonja magával az illető

érték irányában. A modern lélektan egyik legfényesebb fejezete az,
amely kimutatja, hogyan gyökereznek ösztönös hajlandóságainkban vá
lasz.tásaink:az élettárs, a hivatás, az eszmények választása.

Az állástfoglaló Én

Társadalmi kultúrértékek, közösségi magatartás-formák és ösztönös
áramlások egymásra találnak az .. ember sorsában. Az ösztönös hajlandó
ságok szövedéke olyan, mínt egy finom rádióvevőkészülék. a reásza
kadó benyomásokból kiválogatja azokat a hullámhosszúságokat, ame
lyékre hangolva van.

De vajjon az én mibenléte kimerül-e a kulturális érték és az ösztö
nös áramlás kettősségében? Vajjon az emberi egyéniség valóban sors
szerüenki van-e szolgáltatva ösztönös adottságainak és annak a társa
dalmi keretnek. amelyben a véletlen szeszélyéí rfolytán életét leélní tar
tozik? Belső megfigyelésünk világosan meggyőz arról, hogy még egy
tényezőt kell seqítséqül hívni, ha emberi mivoltunk megértésére törek
szünk. Az "állásfoglalás", amelyet felfedeztünk társadalmi kapcsolataink
gyökerén, megjelenik ösztönös tényezőinkkal szemben is. Az ember ál
lást foglal nemcsak a külvilág adottságaival, hanem belső világának ösz
tönös .hajlandóságaival szemben is. Az állásfoglalás pedig többet jelent,
mint egyszerü befogadást, egy változhatatlan helyzet tudomásul vételét.
Az' állásfoglalás: elhatározás, kiválasztás, döntés. Allásíoqlalásunk mé
lyén feltárul előttünk énünk igazi arculata: a szabad szellemi személyiség.

Maga a végső tény: az öneszmélet élményében. felbukkanó szemé
lyes döntés tovább alig magyarázható jelenség. A lélektani elemzés a
személyes én-nek csak a tevékenyséqeít tudja megragadni. Az Én-tevé
kenység középpontján két alapvető működést találunk: az egyik tuda
tosítja külső és belső világunk tényeit, Indítékait. a. másik dönt a külső

igények és a belső indítások irányában. Ha ez a döntés önmagában
. nagy titok is, mégis valami módon megragadható. A döntés mindig mo
tivumokra támaszkodik. A motivumok pedig a -társadalmí keret és a
belső sors adataiból erednek. Méltán mondhatjuk tehát, hogy az jel
lemző egyéniségünkre, mílyen motivumokra támaszkodnak döntéseink.
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A külvilág értékeinek és a belső világ indításainak szövedékében
alakul ki az egyéni állásfoglalás, amely személyes énünket jellemzi. Ez
az állásfoglalás az állandó magatartás, az ember egyéni jelleme. A·· jel~
lem tehát dinamlkus jelenség. Nem merev váz, nem is egymásrahordott
tulajdonságok laza összefüggése. Mikor az emberek önismeretre gondol~

nak, ha a grafológustól vagy a tenyérjóstól. esetleg egy~egy teszt-próha
alapján, kiváncsian várják a választ a kérdésre: ki vagyok én? - rend
szerint azt várják, hogy felsoroljunk nekik egy sereg jó és rossz "tulaj~

donsáqot" . Ha eltalálunk néhányat, amit úgyis tudtak, nagyon meq
elégedettek. Lám a karakterológia megmutatta, ki vagyok. Pedig iqazá
ban ezáltal senki okosabb nem lett, senki egy lépésse] nem haladt előre

az önismeret rögös útjain.
Rövid eszmélkedesünkből könnyen érthető lesz a modern karak

terolóqíának, főleg pedig a mélylélektaní szempontokat is értékelő [el
lemtannak tétele, hogy nincsenek elszigetelt, katalogizálható "jellem
tulajdonságok" . A jellemne k vannak alapvető áramlásaí, amelyek az
érték. ösztön és én hármasságának állandó feszültségében bontakoznak
ki. Az úgynevezett jellemtulajdonságok: például szelíd, haragos, csendes,
indulatos, lehangolt, csak az egész összefüggésében értelmezhetők. Mín
den jellemvonás ~gy~egy megoldási lehetőség, amely a jellem ősi hár
masságának feszültséqét hivatott feloldani: Egészen mást jelent tehát a
szelídség. ha alapja-la mély emberszeretet. mintha valaki puszta félénk
ségből nem mer senkivel szembeszállani.

Személyes sors és örök értékek

A kulturális értékek világában az ember előbb vagy utóbb szembe
találja magát úgynevezett "végső értékekkel és végső kérdésekkel". Az
Abszolutum: a vallásos Abszolutum, amely mint teremtő hatalom feltét
len hódolatot követel. az erkölcsi Abszolutum. amely egyetemes érvényű

törvényekben szabályozza cselekvésünket. szintén állásfoglalásra kész
tet. Nem lehet közömbösen elmenni az Isten mellett. Mellette vagy el
lene állást kell foglalni. Akár meghajlok előtte, akár a képzelet világába
utalom letét, akár kételkedve kitérek útjából: magatartásom mindig
állásfoglalás: igen vagy nem az ember-lét végső adottságával szemben.

A modern mélylélektan mutatott rá arra, hogy ebben a vonat
kozásban is fennáll a külsö világ és a belső igények találkozása. Freud
szublimációs kísérletei, atya-komplexus magyarázata, Jung archetípusaí,
- bárhogyan értékeljük is ezeket a sokszor egyoldalúan kiélezett el
gondolásokat, - azt rnutatják, hogy az emberben él valamilyen ősi

igény, amely annyira nyitva áll az Isten felé, hogy pszichológiai nyelven
beszélve, kész önmagának is isteneket teremteni. Az elmélyedő bölcse
leti elemzés, amelynek állomásait most lépésről-lépésre nem követhetjük,
megállapítja, hogy Isten az objektív lét végső határozmánya, ,az emberi
élet végső célja és törvényhozója. Bármilyen kaotikus és zűrzavaros le~

.gyen is az egyéni ösztönsors alakulása, bármilyen állásfoglalások fakad
janak is az ösztönös áramlások és a társadalmi keret ütközéseíben, az
emberi élet legmélyebb mivoltában az abszolút értékek, végelemzésben
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az isteni jó birtoklása felé irányul. A Summa Theologica második ré
szének elején Szent Tamás mélyenszántó elemzessel mutatja ki, hogy
az örök emberi nyugtalanságok, a mindig újat kereső emberi vágyódá
sok, él kielégítetlen magánosság és a lázas élvezethajhászás vagy hata
lomra törés mélyén ott lüktet az egyetemes emberi vágya végtelen lelé.
Platon a Symposionban Diotima ajkára adja az örök szépség sóvárgá
sának halhatatlan himnuszát, Szent Ágoston pedig a híres ostiai beszél
getésben tárja fel az emberi lélek Isten felé szárnyaló nyugtalanságának
nagy titkát. Ha emberi létűnk, igazi énünk teljes megértését kívánjuk,
le kell számolnunk a nagy igazsággal: az emberlét végső, beteljesítő té
nyezője a végtelen Isten. Embernek lenni annyit jelent; mint szaladni az
örök istenbírás boldogsága felé, azon az úton, azokkal az eszközökkel,
amelyeket a Végtelen Irgalom és az örök Szeretet rendelt a föld szo
morú vándorának üdvözítésére. Ebben a távlatban új fényt és új színt
nyer az egyéni jellem problémája. Belátjuk talán, hogy énünk ígazi ar
culatát az örök értékekkel szemben való magatartásunk, állandó állás
foglalásunk szabályozza, de kínzó nyugtalansággal rnerűl fel a kérdés:
mi az értelme az egyéni sors sajátos értékirányainak. mi a szerepe annak
a változatos érték- és magatartás-skálának, amely a valóságos élet szö
vedékében olyan bonyolulttá teszi az emberi jellem felismerését?

A végtelen Jó birtokbavétele teremtett, anyagi iétünk korlátai kö
zött valósul meg. Az isteni jósággal szemben az egyetemes emberi ter
mészetben nyílik meg a ráhangzási lehetőség: minden eszes teremtmény
természeténél fogva hangolva van, hogy az Istennel személyes kapcso
latba léphessen, és csak ebben az egyesülésben, a szellemi látás és sze
retet egységében találja meg végső beteljesedését. Az isteni fény, amely
kiárad a teremtett világra, sokszínű szívárvánnyá törik a teremtmények
prizrnáján. Az örök emberi küldetés az emberi sors szövevényes útjain,
emberi hivatásokon és találkozásokon keresztűl, közvetlenül földi célok
szolgálatában valósul meg. Már a tudományelőtti gond01kodás is rá
döbben arra, hogy sorsunk alakulása, a konkrét' értékterület kiválasztása
nem áll hatalmunkban, hanem irracionális erők játékában bontakozik ki.
Nemcsak a külsö életkeret független személyes elhatarozásaínktól, ha
nem a belső értékelések, ösztönzések is, amelyek választásainkat. dön
téseinket előkészítik és befolyásolják. A hivatás, a pálya, a kűldetés, az
eszmények konkrét meqválasztása. az élettárs, az emberi kapcsolatok
megvalósulásában felmutatható valami, amí nem személyes választás,
hanem mélyről felfakadó ösztönzés, ösztönös értékelés eredménye.
Egyéniségünket nemcsak ·az akaratirány értékbeállítottsága határozza
meg, hanem jellemző ránk az is, milyen konkrét értékterületen. mílyen
énes mechanizmusok működése által valósítjuk meg végsö céljainkat.
A keret az egyik embernél' szükebb, a másiknál táqabb.. Egyikben csak
kevésszámú lehetőség vezet kiegyensúlyozott életre, és ha az ígények
nem találják meg a természetes megoldást, lelki katasztrófábar neurózísba
és pszíchózísba sodornak. A másik ember lehetőségei gazdagabbak,
könnyebben talál kiiqazodást az élet útvesztőiben. ,A keretet nem mi
választjuk. A természet adja velünk. Az isteni fény sok színre bomolva
más és más hullámhosszúságban érkezik az egyes, emberhez, alkalmaz-
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kodva az egyesek sajátos. egyéni hangoltságához. Minden fénysugár
isteni üzenet, amelynek az a feladata, hogy él korlátolt teremtményt neki
megfelelő életúton irányítsa Alkotója felé. Lehet, hogy a keret, amelyet
az ősök közvetítenek. megkönnyíti az objektív értékek megvalósitását.
lehet, hogy súlyos akadályokat állít eléje. Az ösztönös gyökérből fakadó
áramlásoknak mindenképen keresztül kell menniök a lelki tisztulás gyöt~

relmes útjain, a lemondás és áldozat. rögös ösvényein, hogy alélek ma
gasabb igényeinek hordozóivá lehessenek. Az ösztönös állomány nyers~

anyagából a szellem kemény vésője faraghat ja csak kí az egyéniség már
ványszobrát. A teremtmény korlátoltságának szomorú következménye,
hogya közvetlen értékek varázsa elhomályosíthatja a látást a végső

értékek felé. Az ember megrekedhet a közvetlen adottsáqoknál, a bíoló
giai értékek, vagy a földi javak kizárólagos elfogadásánál. Bezárkózha
tik saját énjének, az evilági értékeknek szűk körébe és ösztönös hajlan
dóságai szerint lemondhat a végső beteljesedésről, amelyet csak a véq
telen és örök értékek birtoklása nyujthat.

Szondi sorsanalízísének bevezetésében azt írja, hogy elgondolása
azért talál olyan nagyellenkezésre mind a tudomány, mind a laikus ví
lág odalán, mert világosan és határozottan szétszaggatja az illúziókat,
amelyeket olyan szeretettel táplál és dédelget a modern ember hiúsága.
Ezek között az illúziók között első helyen áll a teljes "szabadság" íllú
zíója: az őseitől és az Istentől független ember álomképe. A lélektani
alapokra támaszkodó bölcseleti eszmélkedes rámutat arra, hogy sorsunk
messzemenöen az ősöktől nyert hajlandóságok eredője. Az ősi hajlandó
ságok szabják meg a keretet. amelyben az emberi jellem kíbontakozha
tik. A· szellemi én a váltóállító, amelyik megszabja, hogy az öröklött
nyersanyag lehetőségei milyen emberi célok szolgálatába állanak. Lehet
ségesek természetesen olyan erős génikus határozmányok, vagy olyan
erős lelki megmozdulást kiváltó társadalmi benyomások, amelyeken
megtörik a szellem ereje. Ez azonban kivétel, még akkor is, ha a valós
életben nagyon gyakran az ösztönös hajlandóságok játsszák a vezérszó
lamot az emberi egyéniség kialakulásában. Az ösztönös adottságok haj
lamosítanak a szellem magasabb feladataira is. "De ha nem volna ben
nünk és felettünk a szellem, --- mondja Szondi a kisérleti ösztön
diaqnosztikát ismertető munkájában, - amely a humán igények terjesz
tésében hatékony, akkor egyáltalán nem volna lehetséges a humanizmus.
Az Én a híd a szellem és az ösztön között. Ö kapcsolja egybe az ern
berben az állatit az isteni szellemivel. .. Az Én lábaival az ösztönök ín
goványos talaján áll, fejével azonban eléri a szellem magaslatait. Mint
kötéltáncos mély szakadékok felett járja meg az ember kockázatos élet
útját, amely az ösztön-állattól a felsőbbrendű ember felé vezet. Igazán
nem csodálkozhatunk, ha közben sokan a mélységbe zuhannak... " ,
Mintha Szent Tamás habitus-tanának visszhangját hallanám: " ... a test
részéről találunk bízonyos készségeket (mondhatnám ösztönös hajlandó
ságokat ), amelyek az egyéni természetet jellemzik, legalább is csírasze
rűen, kezdeti állapotban; egyesek például sajátos testi berendezettséqük
nél fogva (..ex propria corporis complexíone" : ma így mondanánk:
bíológiai konstituciójuknál. vagy ösztönös alkatuknál fogva) hajlamosak
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a tisztaságra, mások a szelídségre. (Summa Theoloqíca, I-ll. Q. 51.
a. 1.)

A teremtő és gondviselő Isten titka mögött mered a megváltó és
megszentelő Isten misztériuma, a kegyelem világa. A természetfeletti élet
nem változtatja meg emberi természetünk játékszabályait. Új célokat és
új erőket állit az élet porondjára és új problémákat nyujt a gondolkodó
ember számára. Ezeknek a kérdéseknek feszegetését most nem vállal
hatjuk. Ebben az összefüggésben érdemes lesz ráviláqítani problémánk
nak arra az ágára is, amelyet jelen tanulmányomban - a gondolatme
net töretlensége kedvéért szándékosan elmellöztem: a tudatosítás és a
tudattalan világ befolyásának szerepére az emberi jellem alakulásában.
A moderrs lélektan gazdag tapasztalati anyaqot, de talán a felvázoltaknál
is súlyosabb problémákat tartogat ezen a téren a bölcselő elme számára.

A klasszikus hagyomány azt tartotta, hogy Odysseus a régi jóslat
értelmében hazatérése után sem tudott otthonában megmaradni. "Se kis
fiam, se vénségtől elernyedt atyám, se nőrn, akinek örömére őriznem kel
lett köteles szerelmet, le nem győzhetett, lelkem szenvedélye: látni vilá
got, emberek hibáját, s erényüket. s okulni. mennyíféle" - énekli róla
Dante az Infernó-ban. Bejárja újra a tengereket, mig végre egy új föld
határán, talán a Purgatorio hegyének közelében, hirtelen támadt vihar 
titokzatos végzés szerint - a hullámok alá nyomja a törékeny csónaket.

A nyugtalan, kíábrándult modern ember is Odysseus hajój án indul
a lelki élet végzetes mélységei felé. Varázsvesszeje ismeretlen szörnye
ket idéz, bűvölő szavára megelevenednek a mélységek eltemetett hatal
masságai. Ha csak a tengert, a mélységeket látja, elnyelik a tudás és az
élet feneketlen örvényei. De ha megtalálja az égi fényt, a magasból
isteni világosságot sugárzó Beatrícét, ha szétszakadnak az önzés, a ke
vélység, az elfogultság és az élvezetvágy ködíályolaí, akkor megnyílik
az út a purgatórium verejtékes útján keresztül aparadiso napsugaras
magaslatai felé. És akkor az ember már itt a földön megsejti a névnek
a titkát, az "igazi, örökkévaló nevet, amely véqzetesen összefügg sor-·
sunkkal".

Á.RNYÉKUKAT AZ ÁGAK ...
Árnyékukat az ágak szétterítík.
A homokos út csillog. Száll a hang.
A szagos alma és a körte hizik
és rothad, ami tegnap lezuhant.

Nem bánja ezt a rózsa: foszforeszkál.
Nem bánja ezt a kö, a víz, a fú.
Minden nyugodt. Csupán én remegek már,
mert látom azt, hogy milyen egyszerü

a pusztulás és csöndes az enyészet;
a bomlás milyen szenvedélytelen
s hogy én, aki még mindig fájok, érzek,
egyszer még ezt is megismerhetem. Toldalagi Pál
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NEWMAN KARDINÁLIS ÍRÁSAIBÓl
A keresztény tökéletesség

Tudjuk, hogy az Isten szolgálata tökéletes szabadság s nem szolqa
ság, - de csak azok részére, ákik már régen szolgálnak Neki. Eleinte
a szolgaság egy faja, míg kivánságaink és hajlamaink lassanként össz
hangba nem kerülnek az Isten akaratával. Az angyaloknak és szentek
nek az a boldogságuk az égben, hogy örülnek kötelességüknek; egyedül
ez irányítja lelküket, mely magától és tétovázás nélkül árad ki az Isten
iránti engedelmességben, mintegy úgy, rníként a bukott ember magától
hajlamos a bűnre. Ez az állapot az, amire mi; mint vallásos emberek,
törekszünk. Amig azonban a dolog kezdetén vagyunk, addig a vallás
szükségszerűleg feladott munka és vallásos szolgálat ...

És végtére mindiq a kezdetén vagyunk. Önmaga számára a leg
tökéletesebb keresztény is mindig kezdő, bűnbánó ..tékozló fiú", aki
lsten ajándékait eltékozolta s azután nem mint fiú, hanem, mint szolga
újból hozzáfordul, hogy még egyszer kísérletezzék vele. A szolgát ura
nem avatja be bizalmába, a szolga nem ismeri urának szándékait, ren
delkezései és tilalmai okát. Egyszerűen végrehajtja parancsait, megy ide
és oda, pontosan az előírás betűi szerint. Ilyen azoknak az állapota,
'akik kezdenek Isten akaratára figyelni. Nem látják jámborsági és bűn

bánati gyakorlataik semmi eredményét s nem végzik azokat benső öröm
mel. Egyszerűen alkalmazkodníok kell az Isten igéjéhez, azért, mert az
Ő igéje. .

A vallásos életet valami olyannal kell megkezdenünk, ami puszta
formának látszik. Nem az a hibánk, hogy formaságokkal kezdjük meg,
hanem az, hogy azzal folytat juk. Mert kötelességünk mindig küzdenünk
és imádkoznunk, hogy szolgálataink igazi szellemébe behatoljunk: s men
nél inkább megértjűk és megszeretjűk őket, annál inkább szűnnek meg
formaságok és puszta feladatok lenni, annál inkább lesznek szellemi lé
nyünk valódi kifejezői. így kell lassanként a Míndenható Isten szolqáí
ból bensőleg a gyermekeivé átalakulnunk.

(1831: Parochial and plein sermone, III.: 7.)

Az Isten szentjének egyedüli életcélja, hogy Isten tetszését meg
nyerje és neki engedelmeskedjék... A maga akaratát mindig alárendeli
·Isten akaratának... Komolyan törekszik tökéletességre... és állandóan
igyekszik minden dologban Krisztusnak hű képmásává válni. Nemcsak
szociális kötelességeit teljesíti, de benső kegyelmi életét is ápolja. Nem
csak barátságos, de szelíd is, nemcsak nemes, hanem alázatos is, nem
csak állhatatos, hanem türelmes IS, nemcsak őszinte, hanem engedékeny
is, nemcsak nagylelkű, de önmegtagadó is, nemcsak megelégedett, de
bensőséges és odaadó is.

Az átlagember elegendőnek tartja, hogy úgy cselekedjék, amint vele
cselekedtek: rendjén találja, hogyasértéseket felrója, a jogtalanságot
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meqtorolja, kellő büszkeséget rnutasson, jogához ragaszkodjék, becsület
dolgában érzékeny legyen, hibáját letagadja, gazdagságra törekedjék,
világi kegyeket keressen és a szornszéd beszédétől féljen. Ritkán gondol
az itélet napjára, ritkán gondol régi bűneire, keveset imádkozik, nem so
kat törődik az Egyházzal, nem buzgólkodik az isteni igazságok érdeké
ben, pénzét megtartja önmagának. Ilyen a közönséges keresztény, ~ de
nem ilyen az Úr választott seregéből való, Ö több, mint csak igazságos,
mértékletes és barátságos: bensőséges szeretettel ragaszkodik az Isten
hez, erős a hite, szent a reménye, kiáradó a felebaráti szeretete; nemes
önuralom, szigorú lelkíísmeretesséq, soha meg nem szűnö alázatosság',
szeretetrernéltó magatartás, egyszerűség, szerénység, természetesség jel
lemzi és nincs tudatában értékeinek s annak, hogy mivé teszik ezek őt

Isten színe előtt.

Ez a kereszténység teljesítménye a világban. Tanainak a gyümöl
cse pedig az, hogya földben rejtőző égi magvakat kíserkentí, elültetí,
megérleli, ~ s ezzel Krisztus képmásait. ha szabad igy mondanunk,
megsokszorosítja.

(1836: Parochial and plein sermons, IV.: 10.)

Helyes fogalmi meghatározás szerínt az a keresztény, aki Krísz
tusra ügyel, aki nem jutalom vagy kitüntetés, nem hatalom, élvezet vagy
haszon. hanem Megváltónk, a mi Urunk Jézus Krísztus után vágyódik.

Ez az Irás szerint a keresztény lényegének az ismérve; ez az alap,
amiből minden más következik. Hogy valaki gazdag-e vagy szegény,
magas vagy alacsony társadalmi állású-e, más lapra tartozó kérdés. De
bízonyos, hogy az (és csakis ai) az "őskeresztény", aki lemond földi
célokról Őérette. akinek gondolatai és törekvései a láthatatlan, eljövendő

világra irányulnak, akí csaknem érzékét vesztette e viláq iránt, ~ mely
édes és keserű egyben neki. ..

Semmi gátló korlát, semmi felhő, semmí földi dolog nem éke'ödött
az őskeresztény lelke és ÜdvözítŐje, Megváltója közé. Krísztus volt a
szívében, és ezért "Krisztust" sugározta mínden, ami a szívéböl jött:
gondola'tai, szavai, tettei. Az Úr volJt'világossága; ez~rt tündökölt ra
gyogásban ... Itt fakad a keresztény öröme, az önmagukat sanyarqatók
és üldözöttek megtisztult és átszellemült öröme, mely békés és derűs,

hálás, gyöngéd, fínomérzésü, szelíd, vidám és reménykedő ... -- kedves
séggel és győngédséggel telt öröm, megnyerő és lebilincselő.

Ilyenek voltak az Evangélium keresztényei. Mert elnyerték, amit
óhajtva kivántak. Fel kivánták áldozni e világ uraságát és minden pom
páját Krísztus szerelméért, akit néztek, akit szerettek, akiben hittek, aki
ben örvendeztek. És amikor kívánsáquk beteljesült, nem tehettek mást.
mint hogy örvendezzenek napjukon és szökelljenek az örömtő': mert íme:
"jutalmuk nagy volt az égben".

(1843; Setmons on subtects of the dag, 19.)

Az igaz keresztények virrasztanak, bárhol vannak is; az állhatatla
nok nem virrasztanak: ebben az alapvető vonásban kü'önböznek gya-
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korlatilag Isten igaz és tökéletes szolgái az úgynevezett keresztények
nagy tömegétől - ... az igaz és állhatatos jellemek az állhatatlanoktól.

Mít jelent "virrasztani"? Ismered a mindennapi életben azt az ér
zést, amikor egy barátra várunk; várjuk, hogy jön, és ő késlekedik?
Tudod, mit jelent kellemetlen társaságban lenni és kivánni, bárcsak
múlna már el az idő s ütne a szabadulás órája? Tudod, mit jelent az,
szorongani valami miatt, ami várható, ami vagy bekövetkezik vagy nem?
Vagy valami fontos esemény miatt feszültségben lenni, ami megdobog
tatja a szívedet, ha eszedbe jut és ami reggel az első gondolatod? Tudod,
mí az, valakivel, aki veled van, úgyegyüttélni, hogya szemed követi őt,

hogy a lelkében olvasol, hogy tekintetének mínden változását észre
veszed, hogy kivánságaid megelőzöd, hogy mosolyogsz a mosolyával,
hogy szomorú vagy szornorúsáqában, levert, ha gyötörve jár és vidám,
ha sikere van? Virrasztani Krisztusért! Olyan érzés ez, mely hasonlit
ezekhez, - már amennyire e világ érzelmei képesek a túlvilág árnyékát
vetíteni.

Az virraszt Krísztusért, aki finomu1tan érzékeny, gerjedező és fogé
kony szellemű, aki éber, eleven, gyors, serény a keresésében és tisztele
tében, aki öt nézi míndenben, ami történik és aki nem lenne meglepődve,

sem megrémülve vagy összetörve, ha azt venné észre, hogy jön. És az
virraszt Krisztussal, aki mialatt a jövőbe tekint, visszanéz a multba és
Megváltójának érette való nagy tetteit nem szernlélí a nélkül, hogy ne
gondolna rá, mit szenvedett érte. Az virraszt Krísztussal, aki Krisztus
keresztjét és haláltusáját a maga személyében folytonosan megújít ja, aki
örömmel hordja a szomorúság köpenyét, .,amelyet Krisztus hordott, 
és hátrahagyott, mikor az égbe szállt.

Virrasztani tehát ezt jelenti: a jelenvalóktól megszabadulva a látha
tatlanban élni. Krisztusra gondolva élni: míként jött egykor s miként fog
jönni újból. Váqyódní második jövetele után, szerető és hálás emléke
zéssel az elsőre.

(1837; Pecochiel and plain sermons, IV.: 22.)

Nemcsak hinnünk kell Benne, hanem várni is kell Rá, nemcsak re
mélni kell öt. de virrasztani is érte, nemcsak szeretní kell öt, de vá
gyódni is utána, nemcsak engedelmeskedni kell Neki, hanem fel is kell
figyelni Rá, - figyelni komolyan jutalmunkra. aki Ö maga. Nemcsak
a hit, a remény, a szerétet tárgyává kell Öt tennünk, hanem azt is köte
lesséqünknek kell tekintenünk, hogy ne higgyünk a világnak, ne re
ménykedjünk a világban, ne szeressük a világot ...

Azok virrasztanak és várnak az Úrra, akik finom és gyöngéd ér
zésűek áhitatukban. emlékével táplálkoznak, szavain csüngnek, mosolyá
ban élnek, keze alatt sarjadnak és nőnek. Buzgón keresik elismerését.
kifinomult lélekkel eltalálják gondolatait" féltékenyek tiszteletére. öt lát
ják mínden dologban, Öt várják ennek az életnek minden eseményében
és gondjai között, minden bajában és céljában. sőt sejtelemmel telve
örülnének és nem csalódottnak éreznék magukat, ha azt hallanák, hogy
újra itt van.

Tudjuk, hogy alsóbbrendű lényeknek finom ösztöneik vannak, me-
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lyekkel megsejtik valaminek a jelenlétet, amit mi nem tudunk észlelni,
mint a levegő változását, a föld gyenge rezqését, vagy természetes ellen
ségeiket, mikor még nem látják őket. Kedvetlenségükrőlvagy ijedelmük
ről tudjuk meg, hogy a közelükben van valami, ami a megérzésük tár
gya és ami a maga saját létezésének a bizonysága. Hasonlóképen az
állandó virrasztás és várás Krísztusra, - ami a prófétákban, apostolok
ban, az Egyházban (mely reá épült) nemzedékről nemzedékre megnyíl
váunl, - bizonyság arra, hogy Ö nem álom vagy képzelődés, hanem
valóság; más szóval, hogy él, hogy mindig élt - Ö, ki egykor a földön
vándorolt, meghalt, eltünt és megígérte, hogy újból eljön.

(1856: Sermone pteeched on various occesions, 3.)

Útban a mennyei Sion felé

Az Isten minden rendelése és útja, minden ítélete, könyörülete, in
telme, segítsége végső értelmében békességre és nyugalomra tör. Erre
törekszik minden itteni nyugtalanságunk és örömünk, mínden aggodal
munk, félelmünk, kétségünk, nehézséqünk.- reménységünk, nekíbátorodá
sunk, csapásunk. veszteségünk, sikerünk.

Karácsony, húsvét, pünkösd után a Szentháromság ünnepe és a kö
vetkező hetek jönnek és elihez hasonlóan: a lelkünk szellemi újjászüIe
tése érdekében kifejtett fáradalmas küzdelem után, megpróbáltatás és
kísértés után, fájdalom és kín után, a világnak való naponkénti meg
halás után, naponkénti föltámadás és meqszentelödés után végül jön "az
a nyugalom, mely az Isten .népének van fenntartva". Az élet láza után,
elfáradás és betegség után, harc és elakadás után, lankadtság és kedvet
lenség után, küzdelem és győzedelmeskedés után, e nyugtalan, beteges
állapot mínden bolyongása és válsága után jön végül a halál, - jön
végül az Isten ragyogó trónja, jön végül az Ö boldogító színe-látása.

(1839: Parochial and plain setmons, VI.: 25.)

A föld, amit látunk, nem elégit ki bennünket. mert csak a kezdet,
ígérete valaminek, amí túl van rajta. Éppen akkor nem elégít ki, amikor
a legvídámabb s a leszebb virágdíszben pompázik, amikor a legvonzób
ban tárja fel titkai báját. Tudjuk, hogy sokkal több van benne elrejtve,
mirit amit látunk. Szentek és angyalok világa, dicsőséges világ, az Isten
palotája, a Seregek Urának a hegye, az égi Jeruzsálem, Isten és Krísz
tus trónja: mindezek a csodák benne rejtőznek gyönyörüségesen, títok
zatosan, megfoghatatlanul abban, amit mi látunk. Amit látunk: burkolata
az örök királyságnak és erre a kírályságra merednek rá hitünk szemei.

Világítsd át Uram e burkolatot, mint születésedkor, míkor angya-o
laíd megmutatták magukat a pásztoroknak! Pompáztasd dicsőségedet,

mint a fák virágjait és leveleit! Változtasd át a Te látható erőddel ezt
a "látható világot azzá az isteni világgá, melyet mi emberek nem látunk!
Rombold le, amit látunk, hogyelmúljék és átalakuljon azzá, amit hi
szünk! Bármennyire tündöklők a nap, az ég kupolája és a felhők, bár
mennyire zöldek a levelek és a mezö, bármily kedves a madarak éneke,
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- tudjuk, hogy ez nem minden és nem akarunk megelégedni, a résszel
az egész helyett. Mindez a szeretet és jóság középpontjából árad, ami
maga az Isten: de mindez nem az Ö teljessége. Beszél az égről, de nem
az ég. Csak asztali morzsa; csak halvány visszfénye képének.

V árjuk az Isten napjának elérkeztét, amikor ez az egész külső világ.
bármily szép legyen is, elpusztul, amikor az ég ellobban és a föld el~

tűnik. El tudjuk a veszteséget szenvední, mert tudjuk; hogy az csak a
lepel szétszakadása. Tudjuk! hogy e látható világ elpusztulása csak a
láthatatlan világ felkelte. Tudjuk. hogy amit látunk. csak mintegy válasz
fal. mely Istent, Krisztust és szeritjeit és angyalait rejti el előlünk. És
mély komolysággal imádkozunk mindannak eloszlásáért. amit látunk,
mert vágyódunk az után. amit nem látunk.

(I837; Parochial and plain setmans. IV.: 13.)

Salacz Gábor [orditése

KÉRDÉSEK

Ha ennyi szint szórtál aszarkalábra.
Mennyit szórsz majd a Göncöl Szekerén
Sötét szemem nem csorbult ablakára?

Ha igy fehérit a csiperke gomba.
Milyen lesz akkor márvány homlokom:
Érted aláztam annyiszor a porba'!

Ha ennyi szíkrát gyujtottál a napra.
Mennyit gyujtasz kutató, kereső.

De itt keveset találó agyamra?

Ha ilyen köpenyt szöttél apipacsnak.
Milyet szöhetsz nekem. ki szenvedek
Férfi szivvel e korszakban Miattad?

Ha ennyi mézet pergettél a hársra,
Mennyit pergetsz majd énekes fiad
Most még keserű, kinzott ajakára?

Ha a pacsirta ekkorát repülhet.
Milyen téreket szabhatsz Te nekem,
Ha jőn a tér és perc nélküli ünnep?

Ha mustot szűrsz a szölövenyíqéken,
Mít érlelsz majd mindenkit szerető

Költöd piros és megtágult szivében?

Ha ennyi szépség villoghat a nyárban.
Mennyi villoghat Uram Istenem
Bennem ott túl a Szépség otthonában?

Városi István
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ÜLAFüT ELHAGYJÁK GYERMEKEI
(Két fejezet az "Olaf Audunsson'l-ból)

írta: Sigrid Undset
1.

Eqy estén, amikor éppen imádkozott. suttogás zavarta fe! Eíríket:
- Eirik... ?
Megfordult. Félig még a létrán" amely az emeleti szobákba veze

tett, megpillantotta a húga fénylő alakját. Eírík egy gyors "in nomine
Patris"-szal befejezte az imádságot. - úgy vetett magára keresztet.
mintha köpenyt dobna át ,a vállán, - azután felugrott és odalépett a
létrához:

- Miattam nem alszol. Cecilia?
- Nem azért. Félek, hogy e!alszol és az ágyadnál égve marad a

láng. Más estéken is megtörtént ez már. Tegnap este is én jöttern le a
gyertyát eloltani, mert már az apánk is, aludt.

A vékony éjjeli köntösben a fiatal lány didergett. Eírík ott állt
előtte. felnézett a világos jelenségre: azt érezte. angyalhoz hasonlít. A
fejével kicsit előrehajolt és megcsókolta a lánynak a hosszú, sűrűn redő

zött köntös alól elővíllanó, hidegtől vörös lábujjait.
- Menj vissza. Cecilia és feküdj le. - mondta derűsen. És egy

szerre kedvet érzett arra. hogy mindazt elmondja a huqának, ami a szí
vét elfoglalta. - Egy kicsit odamegyek, majd hozzád.

Bebújt a lány mellé, a prémtakaró alá, hóna alá gyűrte az egyik
párnát és lelkes hangon beszélni kezdett:

- Elmondok neked egy nagy újságot, amin csodálkozni fogsz.
Cecilia. Szerzetes leszek.

- Tudom. Már hallottam róla.
Eírík egy pillanatig meglepetten hallgatott:
- Már 'hallottad? Az apánk mondta el neked?
- Nem. Ragna mesélte.
Ragna az istállóban volt cseléd. Hát persze, - jutott Eírík eszébe

egyszer említette neki. És az ís eszébe jutott most, hogy nemcsak
Ragnának, sok másnak is beszélt már a szándékáról. Ragna míndig jó
volt hozzá, ezért megígérte neki, hogy ha szerzetes lesz, nagyon-nagyon
sokat imádkozik majd az idősebbik. a beteg kislányáért. .

- Igen ... - mondta Eirik. - Mondd, neked soha nem jutott még
ilyesmi az eszedbe? Nem ébredt még benned vágy, hogy apáca légy és
a Szűzanya Máriának szolqál]?

- Soha, - felelte Cecilia. Úgy hangzott ez, mint ahogy egy zár
csukódik be. Eírík elhallgatott.

- Igazad van, - mondta később habozva, - nekem se magamtól
jutott eszembe. Isten irgalma ültette belém a vágyat, hogy pap legyek.

- Váratlanul ért? - kérdezte Cecilia vonakodva.
- Igen. Mínt amikor éjszaka valaki megkopogtatja az ajtót és szó-

Iít, hogy keljek fel, kövessern. Azelőtt én se gondoltam volna rá. Veled
nem történhetnék meg soha?
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- Nem tudom, - válaszolta Cecilia halkan. - Nem hiszem ...
Csendes lesz a ház, ha elmégy, Eirik. _. Suttogott, a hangja egyszerre
szánnivalón vékony gyenge lett: - Először Bothildot vesztettem el. és
most te is elhagysz ...

Eirik némán feküdt, Cecilia szavai szíven találták. Azt a régi-régi
boldog nyarat, amikor együtt voltak még, testvérek, elmosták belőle az
események, s nem emlékezett már Bothildra sem azóta. De most eszébe
kellett, hogy jusson. Itt aludt, ahol most ö fekszik, Cecilia mellett. Bs az
emlékek, ahogy hirtelen feltörtek belőle, határtalan szomorúsággal töl
tötték el. Meg sem tudott szólalni és csak nagysokára kérdezte, amikor
látta, hogy Cecilia sem töri meg a csendet:

- Azt mondtad, én is elhagylak ... ?
- Igen, - válaszolta a lány éppoly kurtán, mint az előbb.

Most a föld .alatt nyugszik Bothíld, a lába messzíbe vesző úton
.jár... Egyedül Cecilia marad itthon, magányosan, mint a madár, a ne
hézkedvű, hallgatag apjuk, Olaf Audunsson mellett.

- Nem hallottatok semmit Jörundról? - kérdezte hirtelen Eirik.
- Nem hallottunk róla, - és Cecilia hangjában harag érződött.

- Különös. Nekem azt mondta, a télen q,jra eljön hozzánk.
Cecilia megrázkódott és a fal felé fordult. Eirik érezte, hogy re

meg. Felkönyökölt és a huga fölé hajolt:
- Mi történt veled?
- Semmi, - suttogta a lány szinte aléltan. - Bn nem kérdezem,

merre csavarog Jörund Kolbeínsson. Az én szívemet nem rabolta el!
- Nem értelek, - mondta bizonytalanul' Eirik. - Úgy beszélsz,

mintha haragudnál rá.
- Mért haragudnék? - Bs újra a hátára vetette magát, a bátyjára

nézett. - De lehet, hogy haragszom. Nem szoktam ahhoz, hogy egy
férfi úgy beszéljen velem, mint Jörund. Bs én olyan ... olyan furcsán vá
laszoltam neki. .. Nem szoktam meg, hogy engem megalázzanak, sem
mibe vegyenek.

- Mondd el, mért alázott meg, - kerte Eirik halkan.
- Nem tudom... Talán az ilyesmit semmibe vesznek mások, talán

csak én, a tapasztalatlan és ügyetlen lány gondolom azt. hogy egy ne
mesi leány szavai érnek valamit. Azon az esten, amikor tovább lovagolt
tőlünk, feljött az ágyasházba hozzám. Azt mondta, azt ígérte, hogy
visszajön értem a fivéreivel és megkéri a kezemet. Bs megkérdezte, így
akarom-e én is? Azt mondtam neki; hogy igen, én is igy akarom... És
azt is kérdezte, megcsókolhat-e ... - suttogta szinte alig hallhatóan
Cecilia. - Bs én a csókot sem tagadtam meg tőle. Pedig csak Isten
tudja, hogy jobb lett volna. ha nem csókol meg senki. És Isten tudja azt
is, hogy' én [örundot nem szetetem. De úgy beszélt, hogy én azt hittem,
ti akarjátok. te és az apánk, hogy a felesége legyek. Bs én nem akar
tam ellenkezni. Akkoriban olyan jó véleményem volt [örundról, azt hit
tem, más lesz, mint a többi férfi. Mert éreznem kellett, hogy apánk soha
nem kérdezné meg tőlem. kinek akarok a felesége lenni. .. De Jörund
azt hiszi, az én szavam és az én csókom nem ér valami sokat ...

Eírík hirtelen a huga fölé hajolt és megcsókolta a száját, azt~ újra
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némán végigfeküdt a szőrmetakaró alatt és színte bocsánatkérőri mon
dotta:

- Hátha Jörund sem maga rendelkezik az akaratával? Hátha más
házasságot szemeltek ki már neki a íívéreí? És [örund akkor még nem
tudott róla.

- Akkor míért beszélt így velem? - felelte Cecilia haragosan. 
Ha nem tudta, hogy Ő vásárol vagy őt adják el...?

- Igazad van. De vélem úgy beszélt rólad, mintha nagyon közel
lennél a szívéhez. És fontos lenne, hogya felesége lehess. De tudod,
hogy haza kellett menníe és a fivére ivel beszélnie előbb ...

- A fivére i talán azt hiszik, a mi családunk méltatlan lenne [ö
rundhoz?

Eirik ott feküdt a húga mellett és nem tudott felelni. Ceciliának
oka volt rá, hogy haragudjék. És most Eírík mínrha emlékezett volna
arra, hogy kérte [örundot, ne beszéljen a szándékáról Ceciliával,
Várjon, alllÍ1J kérőként jöhet Hestvíkenre, És [örund míndent megigért.
De amikor ott állt Cecilia mellett, elfeledkezett az ígéretéről. olyan szép
és drága volt Cecília, Megfogta a húga kezét, a mellére vonta, meg
simogatta, és megpróbálta mentení [örundot, oa barátját:

- Más asszonyt szemeitek ki nekí, És Jörund nem tudott semmiről.

Gecilia nem válaszolt. Eírík ott feküdt, simogatta a kezét, s lassan
azt érezte, elálmosodík. Cecilia biztosan már aludt. Mégegyszer a húga
fölé hajolt, óvatosan megcsókolta, azután kilópózott a takaró alól és
leosant a létrán. Még a létrán volt, amikor odaföntről. a sötétből.

utánaszolt a Vékony, hűvös leányhang:
- Ma éjszaka imádkozol még, Eirik?
- Nem - felelte meleqen Eink -. Aludni fogok.
- Ugye, akkor eloltod a lámpást?
Eírík elaltatta a lámpást. Feküdt az ágyon, haragudott [örundra, aki

olyan kevésre becsülte a húgát és Olaf Audunsson családját. De ugyan
akkor mintha zavarta volna a gondolat, hogy Cecíliát feleségül adjáki
[örundhoz. Mióta egész bennsö -világa meqváltozott, sok míndent más
ként, gyökeresen másként látott. Lltálattal. söt bánattal gondolt az éle
tére, szánta-bánta bűneit, - és most, amikor Istennek akarta szentelní
életét, azt sz-erette volna, ha kevesebb bűn szennyezné be a lelkét.

*
És egy napon, amikor Olaf és Eírík lent a parton a csónaket kát

rányozták és Cecilia lehozta az uzsonnát, Eírík igy szólt az apjához:
~ Nagyon egyedül lesz szegény, ha én is elmegyek.
- Talán - és Olaf gondterhelten nézett a fiatal lány után, aki

éppen a lejtőn kapaszkodott fölfelé.
- Ez az egyetlen bánatom - folytatta Eírík -. Elmegyek, míelött

a sorsa eldőlt volna.
- Ez az .én gondom lesz, Eírík - és Olaf szája kicsi. ferde mo

solyra húzódott, mint azelőtt legtöbbször, ha a fiával beszélt -. Hosz
szú esztendők óta nem láttuk, hogy szíveden viselted volna a húgod
sorsát.
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- Igazad van. De előbb nekem is szét kellett néznem a naqyvílág
ban•. akár a többi férfinak: És tudtam. hogy jó dolga van. ha te vigyá
zol rá.

- És ezentúl nem lesz jó neki az ém oltalmam?
EiriJk ott állt. gyaluita a csónakor és lehúnyta a szemét:
- Azért beszélek így. apám, mert lassacskán megö~egszel... - és

zavartan, óvatosan Olafra tekintett. Olaf arca most hideg. barátságtalan
volt, de Eirik azért folytatta: - Nem olyan derűs es könnyed a húgom.
mint az ő koráhan a lányok...

Olaf bármennyire is nem akarta. megkérdezte:
- Panaszkodott talán?
- Azt hiszem nem érti. miért nem hall semmit [örundról. -:- Olaf

erre gyorsan nekilátott a munkának és nem szólt semmit. De Eirdk azért
megkérdezte: - Nem hallottál te se róluk. [örundről és fivéreiről?

- Tudja azt. hogy [örund...? Ha jól emlékszem. arra kértelek.
mondd meg a barátodnaki hogy addig ne beszéljen házasságról, amig be
nem érett a dolog. Férfiatlan és nem valami becsületes az. ha valaki
házasságról beszél egy leánnyal, míelőtt a rokonai és a leány apja eqyes
séqet kötöttek volna.

Olyan megvetö volt Olaf hangja, hogy Eíríkben ismét felébredt
[örund iránti fegyverbarátsága:

- Szólni nem sokat szólt Jörund. De ha két fiatal szívében vonza
lom ébred. azt nem lehet úgy elrejteni, hogy meg ne érezze egyik is,
másik is ...

Olaf hallgatagon dolgozott tovább. és hirtelen csak annyit mon
dott: "lörund!" De annyi nyerseség. gúny volt a hangjában. hogy Eirik
jobbnak látta. ha nem szól többet.

*

Eírík még husvét előtt at akart vitoriázni a kolostorba. Addig nem
talál nyugalmat a lelke. amíg be nem állt. a barátok közé.

Olaf el akarta kísérni a fiát, de megbetegedett. ágynak dőlt. s Eirik
nem várhatott tovább. Igy azután megígérte az apjának, hogy üzenetet
küld, ha tudja már. melyik napon öltözik be a szerzetbe.

Eov reggelen. útrakészen belépett a hálószobába. hoqy apjától bú
csút vegyen. Letérdelt az ágya előtt és apja áldását kerte.

Olaf így szólt hozzá:
- Én csak egyet akarok kérni tőled. .Eirlk. Tanuld meg a holtakért

szóló officiumot és mondd el minden héten anyád lelki üdvösségéért és
az apádért.

-.- Megígérem. Annyit imádkozom majd anyámért és érted, ameny
nyit csak tudok.

- Az apádért Imádkozz, Eírík - mondta Olaf halkan -. A neve
met ne említsd.

Ez az alázat rnélyen meghatotta Eíriket. Letérdelt és megcsókolta
az a~ja kezét.
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A minorfták a leqszívélyesebbeoi fogadták Eírík Olaísont. gs Eírík
tele volt buzgalommal. Meg sem várta az ünnepeket, rögtön tanulásba
fogott, nekilátott a barátok közt az új életnek. és valahányszor csak
módja volt rá, követte őket a kórusra és résztvett a közös énekben.

De egy héttel husvét után felkereste a gvárdiánt és arra kérle.
hadd vehessen búcsút egyik barátjától, míelőtt elzárkóznék a világ elől.

És ha azonnalodalovagolhat. talán visszaérkezik még' időben. és Szerit
Eirik napján beöltözhet a szerzetbe.

Mert Eírík most már teljes bizonyossággal tudta. hogy azon az eJ~

szakán, amikor a húga mellett feküdt és vele beszélt. azért fakadt fel
annyi harag Ceciliából, mert szerelmcs volt [örundba

Gunnarsbyn szivélyesen fogadták. csak [örund volt egy kicsit tar
tózkodó. De amikor közölte vele. hogy kolostorba vonul és csak azért
jött ide. hogy búcsút vegyen. nemcsak [örund csodálkozott el. hanem
a fivérei is.

Az utolsó előtti éjszakán. mielőtt Eírík visszalovagolt volna a ko
lostorba. fajdkakas-lesre indultak. Amíg átvágtak az erdőn, igy szólt
[örund a barátjához:

- Én jobbnak látnám. Eírfk, ha várnál még és próbára tennéd ma
gad. mielőtt elhagyod Hestvikent és a világ minden örömét...

P,g Törund hallotta. hogy Eink mosolyogva halad mellette a sötétben:
- Miért? Azt hiszed. érne valamit ez a meggondolás? Hiszen tu

dom. hogy nem én határoztam így. engem egy hívás szólított Istenhez.
És aki engem hívott. azt nem szabad várakoztatnom.

- Ettől is megkell válnod - mutatott [öruod ugyancsak vidáman
az íjra -. Mindig jó vadász voltál, Eírík.

- Elcserélern egy másik íjra, mellyel magasabb célba találhatok.
- Tudom. Eírík, ezt is tudom. De legalább addig várnál, amíg én

meg a fivéreim apáddal beszélünk. Azt hiszem. tudod miről. Ha nem
sietsz, szólhatnál egy szót az érdekemben apádnál és Ceciliánál.

Eírík alig tudta elrejteni az örömét. gs most [örund elmesélte. hogy
tele volt nyugtalansággal az egész télen és vágyódott Cecilia után. De
várnia kellett még, mert úgy volt, hogya fivére, Steínar és Brynhild el
költöznek Norderheímba. Brynhíld valóságos boszorkány, nem jó lett
volna. ha a fiatal Cecilia egy otthonba költözik vele. De most már for
dult a kocka: Steinar és Brynhild elköltözött.

Eírík hű maradt elhatározásához. Idejekorán indult, úgy, ahogy a
gvárdiánnal megbeszélte. gs Jörunddal üzenetet és emléket küldött a
húqánakt

2.

Olaf Audunsson megépülése óta nem látta a minoriták kolostor
templomát. Egy derűs. friss májusi reggelen ért a klastrom falai alá.
Az út szélén virágpompában álltak a vadcseresznyék, korán kezdödött
abban az évben a tavasz. Korán volt még, míkor felért a kapaszkodón
a dombra. éppen zúgni kezdtek a harangok. Hideg borzongás futotta el.
amikor feje fölött meghallotta a harangok szárnyas, érces hangját.
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A templom ablakaín, akár széles, Iénylö gerendák, hasítottak át a
napsugarak, fényüJkiben táncolt a por. Olaf .szétnézett, de semmi sem
juttatta eszébe azt a régi képet, amit emlékezete a ferencesek templo
máról őrzött. Akkoriban homályos, hideg, sivár volt ez a templom, és
amíg építették, csupa zűrzavar, a kórus íve űresen ásított bele a fekete
éjszakába. Most tarka napfényben fürdött a kórus, színes üveget vág
tak az ablakokba. festmények csillogtak a mésszel fehérre festett fala
kon és gazdagon, szépen díszítették íel a főoltárt. Hátul, mélyer» a kó
ruson, padjaikban ott álltak a barátok, még a reggeli imádságot mond
ták. A kórustól balra - ott, ahol emlékezete szerint egy különös, szinte
eleven feszület függött -, most két apró mellékoltár állt. A feszületet
pedig a kórus íve fölé akasztották, egy kereszt-gerendára, de a nappalí
fényben az is más volt, mint akkoriban régen.

A templomban alig volt még valaki. Olaf beült az ajtó mellettí
padba, ott akarta megvámi a misét. Tétlenül szemlélődött, s úgy találta,
igazat szólnak azok, akik azt mondják, szebb lett a mezítlábasok temp
loma. Feje felett zúgtak a haranqok, egyre többen és többen áradtak be
a kapun. Megérkezett a családja is: a legszebb ruhájában Baard, aztán
Anki és Tore, ők is új köntösükben. melyet Eirit beöltözésének ünne
pére Olaf ajándékozott nekik. Kisideig térdeltek, s amikor fölemelked
tek, Olaf is kilépett a padból és velük együtt ment fel a kórusra. Signe
és Una már ott térdeltek a padban, az asszonyok oldalán és köztük tér
delt Cecilia is, arcán sűrü a fátyol.

Most egy barát jött, hosszú gyertyagyujtó rudat hozott, sorra gyuj
totta az oltár gyertyáit, és azok, akik az oltár közvetlen közelében áll
tak, térdrehulltak. Olafot zavarta, hogy most már ő áll csak egyedül,
mínden tekintet őt figyeli, erre ő is térdet hajtott és köpenyének egyik
csücskébe rejtette arcát. Idegenül. puhán és hűvösen ért arcához a sely
mes szövet, Idegenül, mert az elmúlt években ritkán öltötte magára ün
nepi köntösét.

Imádságokat kezdett mormolní, rnerő meqszokásból, hiszen mímelníe
kellett most is az imádságot, akárcsak máskor, ha az illem és megszokás
úgy kivánta. És volt ebben a tettetett áhítatban valami szándékosság is:
azt mondták róla, jó keresztény, és ő jó kereszténynek akart most lát
szani. Akár szívének legmélyebb titkát, el akarta most rejteni, hogy el
fordult Istenétől, nem akarta, hogy az emberek azt lássák, szívében dac
cal és gúnnyal néz farkasszemet Istennel. Nem Isten diadalát és sikerét
kívánta mcstanában. - bár tudta, hogy akármit cselekszik, mindig és
mindenben Krísztusé a győzelení. S akárménnyire is elfordult Krísztus
tól. olyan lesz mégis, mint az idegenbe száműzött hazaáruló, akit titkos
boldogsággal tölt el elárult népének győzeIme, s aki titokban annak a
zászlónak győzelmét áhítja, amely alatt néki nem lehet többé küzdeníe.
De tudta azt is, hogy az imádságnak ajkára toluló szavai hasonlatosak
a maghoz, melyben megfulladt a csira. :Ss mondta a szavakat mégis,
mert nem akarta, hogy oldalán a férfiak megtudják. milyen szegény az,
aki elfordult Istenétől.

De amikor egyszerre az jutott eszébe, hogya télen egyedül' marad
Hestvikenen! A lelkében támadt ürességet és némaságot nem tudta többé
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eltölteni azzal a gondolattal. hogy jól van így, megöregedett, míndig az
övéinek javát akarta, most már egyedül maradhat. Cecíliát elviszi [ö
rund, s talán így van ez rendjén. De Eírík is elhagyta, Bothildot is el
temette ... S most egyedül marad a lelkével, olyan lesz, minta fogoly,
akit rabtársa holttestével kötöztek össze a torony alatti legmélységesebb
üregben!

Olaf érezte, hogy ez a gondolat szinte egy folyam örvényébe so
dorta, - viharos gyorsasággal borul össze felette az áradat. Ha látta
a magányt, amely a hestvikeni öbölben majd körülveszi, megszédült, 
aztán olyan csend lett benne hirtelen, mintha a tenger fenekére zuhant
volna, a tiszta és mozdíthatatlan mélybe. És aztán növekvő bizonyos
sággal érezte, hogy ebben az irdatlan mélységben sem lesz egyedül.
Istenem, én Istenem, a felhők magasába rántottál magaddal és a tenger
mélyére űztél le' engem! Egyszer, egy téli éjszaka sápadt-kék kupolája
alatt, ott áll már Isten csupasz tekintete, előtt, és akkor a fél-életét ve
szítetteel. És most, hogy mindent elveszített. újra éreznie kell magán
Isten 'tekintetét, úgy lövel feléje, mint a tengermély sötétjében a mélyre
zuhant, megkövült fenyőerdőkön keresztü!.

6, bárcsak tetszhalott lenne a halott mag, bárcsak fonnyadt lomb
nyughelyéről felkelne és felébredne a meggyilkolt, gyermek, a hite!
Olaf nem tudta, mít jelent benne ez a vágy: borzadályt-e vagy remény
séget? De most valóságqal rászakadt a tisztánlátás, és tudta most, hogy
sohasem a félelemtől és a fájdalomtól rettegett. Mindent magára vállalt,
ha egy életet a pusztulástól vagy nyomorúságtól kellett megmentenie.
Egyetlen egytől félt örök életében: tönkrezúzni egy életet, megrohasz
tani egy életet! Mindig azt hallotta, hogy úgy szeressük felebarátunkat,
mint önmagunkat, s megértette, igaznak találta ezt, és minél jobban tudná
követni ezt a parancsot, annál jobb lenne. De ahogyanapfénytől át
világított ablakon tisztán látni a festményt, olyan tisztán látta most, mek
kora jelentősége van annak, hogy Isten tisztán és kerülgetés nélkül azt
is megparancsolta: szeressük önmagunkat is.

Arra eszmélt, hogy valaki megérintette a vállát. Egy szerzetes in
tett neki a kezével és mutatta, hogy közelitsen az oltár felé. Olaf észre
sem vette, mennyíre haladt már a míse, hogya pap már az "Orate fra
tres" szavaihoz érkezett. És most meglátta Eíríket, - eddig észre sem
vette, hogy Eírík is belépett a templomba.

Ott, a kórus íve alatt feküdt Eírík, oldalán kinyujtott karokkal,
homlokával érintve a földet. A sötétvörös selyem-lebernyeg végigfolyt
fekvő alakján, végigterült a padozat szürke kövein, előcsillogott alóla a
kard, - mert ma, amikor azért jött ide, hogy önmagát és minden bir
tokát felajánlja Istennek, Eirík volt az egyetlen valamennyiük között,
aki karddal az oldalán merhetett Isten házába lépni.

Olaf felállt, néhány lépést előbbre ment és letérdelt a helyére, az
ifjú Eírík beloldalára. És most minden bi'incset szétzúzott egyszerre fia
iránti szeretete. Szívének fia az, akit ma elbocsájt maga mellőkEs Olaf
újra köntösébe rejtette arcát.

Elbocsájtja a leányát is, odaadja egy férfinak, akiben csak félig
meddig tud meqbízní, odaadja mindannak, ami bizonytalan és váltezé-
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kony a világban, de Ceciliát talán mégsem kell egészen elereszteni a ke- .
zéből. Eiriket azonban teljességgel oda kell adnia Istennek. míndannak,
ami szílárdabb, mint a szíkla, biztosabb, mint a halál és az utolsó itélet,
- ez már a tökéletes válás. minden időkre, talán mindörökkön örökké ...

Fiam, fiam, aki díedalmaskodsz abban. amiben én kudarcot vallot
tam... !

Olaf nem tudott a misére figyelni. Köröskörül észre sem vett sem
mit, amíg egészen a közelében nem hallott meg egy hangot. A gvárdián
állt ott a kórus ívének közepén, előtte karcsúri és sudáran Eírík térdelt,
ifjú arcát a magasba tárta. fejéről visszahajtotta a csuklyát. Vörös volt.
Eirik ruhája, mert a ruhákat is fel kell áldozni az oltárnak és a kolos
tornak szüksége van vörös selyemre, ha másért nem, hogy miseruhát
varrjanak belőle.

Olaf hallotta, ahogy Eirik felelget, - hangosan és tisztán, a szava
átvisszhangzott a templomon. Hátul a templom-hajóban néhány asszony
hangosan felsírt. Mindig ilyenek az asszonyok. - mondogatta magában
Olaf. - hogy rajta is erőt ne vegyenek a könnyek. Látta. ahogy Eírík
megragadva a gvárdián kezét. felémelkedik. Csizmáján halkan. finoman
megcsörrent a sarkantyú. mialatt a főoltárra követte a gvárdiánt. Olaf
egy nagy csomó durva. hamuszürke darócot látott most az oltáron ...
Most megáldják az ujonc-ruhát, most átadják Eíríknekl És Eírík fogja
a csuhát. a szívéhez szorítja.

Torkában elviselhetetlen lett a fojtó fájdalom. Aztán annyit érzett
Olaf. hogy égő szeme míntha megvakuina hirtelen. Ojra arca elé tar
totta köntöse szegélyét. Amikor felnézett, Eírík már eltünt. Olaf felemel
kedett. visszatért a helyére. Baard mellé. Egyetlen szót sem értett abból.
amit felolvastak és imádkoztak. És a végén a ..Veni Creator'l-t is úgy
énekelték el, hogy észre sem vette.

És aztán visszahozták Eíríket. Olaf úgy érezte. nem ismeri ezt az
ifjú szerzetest. Fínom, keskeny koponyája frissen nyirva csillogott ha
jának rövidre vágott fekete koszorújában. Ez lenne Eirik sötét, nyug
talan arca. Eírík arca változott igy meg. lett sápadt. akár a háncs? Két
világos nagy szeme úgy ragyogott, mint két csillag. A hamuszürke csu
hában, keskeny derekán a csomóra kötött zsinórral. még magasabbnak
és szélesebb vállúnak tűnt, mint azelőtt. A csuha alól meztelenül villant
ki a saruból a lába.

Egy pillanatig állt. némán és sugárzón, aztán megfordult. végigjárta
a kórust, békecsókkal köszöntötte új testvéreit. Amikor Olaf újra fel
nézett, a templom-ajtón már az utolsó barátok tüntek el a kolostor felé.

Odakint, a templom-dombon. találkozott Olaf a családdal. A kezü
ket nyujtották feléje. egyik a másik után. Több férfi a városból, aki is
merte Olaf Audunssont, odajött és azok is köszöntötték őt.

Az Arnedatterek főkötőjük csücskevel törölgettékkisírt szemüket.
Cecilia most sem emelte fel fátylát, talán a templomban sem emelte fel
egyetlen pillanatra sem.

Aztán Olaf és Cecilia elindultak a dombon lefelé. a vendégház felé.

Thurzó Gábor fordítása

603



" , ,
KERDESEK ES TAVLATOK

A Huszadik Századl június-júliusi kettősszámában fejezte be Csécsq
Imre azt a hatalmas, összesen 53 oldalra terjedő tanulmányát, amelyet
a polgári életforma válságáról írt. Mínt mondja, a "szellemi ember"
nézőpontjából kívánta szemügyre venni a "polgárt", aki éppúgy nem
..örök típus", mínt nem az az arisztokrata, a paraszt, vagy a proletár.
.Örök-egy típus velük szemben és fölöttük állóan csak a szellemi ember,
mert az ő "létének súlypontja nem a változó materiálisvilágbarr van,

.hanem az örökké azonos humánumban". A vizsgálódás krttíkaí alapjá
nak ez a megjelölése csak fokozza számunkra a fölöttébb időszerű ta
nulmány érdekességét.

Magát a polgári életformát Csécsy összefoglalóan és összefüggően

nem határozza meg. Talán legközelebb jut ehhez, amikor az "értelmes
polgárt" felelteti meg arról, hogy mittaxt életformájában a legfonto
sabbnak és leqkívánatosabbnak. "Első helyen bizonyára az egyéni sze
badságot említette. Másodiknak a jófetet, harmadiknak a biztonságot 
vagyis a feltétlen garanciát ama, hogy jólétét és szabadságát mindig kor
látlanul élvezheti. És bizonyára hozzátette, hogy erinek mindnek pedig
előfeltétele a magántulajdon." Ahhoz, hogy Csécsy igen tágra mérete
zett és ötletszerűen tagolt fejtegetéseit egy tartalmi ismertetés keretébe
vonhassuk. kénytelenek vagyunk az imént idézett részt tenni meg gerin
cül. Nézzük tehát, hogy Csécsy mit Il}OOO a polgári életformának e jó
zanUl1 közhelyes elemeiről.

Történelme kezdetén a polgár, ha nean is mindenben tudatosan, de
legalább ösztönösen azzal a szándékkal indult, hogy a maga szabadsá
gának, jólétének és tulajdonának biztosítása érdekében mindiobben nö
velje azoknak körét, akiknek van, szabadságuk, jólétük és tulajdonuk.

. ..Polgárnak azt nevezzük - mondja Csécsy -, aki az életnek ezt az
expanzív fOl'máját akarta magára és a világra ölteni." S ezt él törekvést
mínősíti Csécsy a polgár idötlen érdemének. A valóság azonban mégis
az lett. hogya polgárság gyakorlata mínd végzetesebben szembefordult
ezzel a törekvéssel, másfelől maga a polgárság is sok tekintetben elleni
tétbe került a saját elveível. Jelei voltak ennek a távolabbi multban is,
mert - figyelmeztet Csécsy - "ne idealizáljuk túl a régi kíspolqárt",
de napnál világosabbá vált a kapitalizmus kialakulésával.

A közismert tényeket éppeni csak jelezzük. Az új termelésnek tőkés

jellege magával hozta a munkás kízsákmányolását, bármennyire sérti ez
a kifejezés a jóhiszemű polgár fülét, aki a maga hasznát nem az érték
többletből, hanem az ártöbble:tböl származtatja. Csécsy a marxi krítíkát
lényegében igaznak tartja. Míg a munkést közvetlenül, a parasztot köz
vetve zsákmányolta ki a polgár. Utóbbi fennállt már a feudális korszak
ban is. Az akkor rendkívül szélesre nyílt "agrárolló" fenntartását
ugyanis az tette lehetövé - írja Csécsy -, hogya parasztnak szűk-

1 Társadalomtudományi és politikai szemle. Szerkeszti Csecsq Imre.
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sége volt városi íparcíkkekre, a polgár viszont nem szorult rá a p~

rasztra, mert élelmiszert és nyersanyagot könnyebben és olcsóbban
vásárolhatott a Iöldesürtól, akinek míndez semmibe sem került, hiszen
ingyen vette el parasztjaitól. Később az olcsó terményárak és ólcsó
munkaerö, az agrárolló és az ipari profit benső összefüggése teremtett
a látszólagos ellentétek mögött mély érdekközösséget a latifundiumok
és a nagykapitalizmus között. Igy azutáni annak ellenére, hogy a pol
gáti demokráciában elméletileg egyik osztály sem ..uralkodik", polgári,
helyesebben tőkéspolgári osztályuralom következett be. .Leqalább ab
ban ugyanis mindenfajta ídealístának is egyet kell értenie a materialista
társadalomszemlélettel, hogy az osetályuralóm döntő krítéríuma mindig
a gazdasági hatalom." Al- elméletileg semleges állam a valóságban szük
ségszerüen a kapitalista érdekek eszközévé vák.

A gazdasági fejlődésnek ilyetén menete érlelte ki a polgári élet
forma válságát, amelynek Csécsy sok tünetét elemzi kt Egy ellentmon
dást, amelyet "talánl legősibb belső ellentmondásnak" nevez, Cécsy már
a kezdet kezdetéről felhoz. Ez az, hogy bár a polgári életforma ..első
sorban míndenesetre békét és biztonságot jelent", 'a polgár jóléte "hábo
rúk tuleiében gyökerezett, reblésbol és rebszolqemunkeboí szívta táplá
lékát", Vonatkozott ez szerinte nemcsak az ókor és a középkor szuve
rén városállamaíra, hanem a középkor alárendelt városaira ís, amelyek
csak passzív részt vettek at fejedelem és a nemesség háborúíban, de a
győzelemneki és rablásnak éppúgy hasznát látták. " Végső soron 
mondja Csécsy -. a polgári világ mindiq a harcos keszt erejére térnesz
kodott" A kapitalizmus idején és a kapitalizmus. számára is háborúk
nyitották meg a világpiacokat, beláthatatlan új lehetőségeket teremtve
a nagyszabású vállalkozás számára. Emellett a hadiipar, a hadseregszál
Iítás és a háború fínanszírozása a késői középkor óta maga is a leq
kitünőbb üzlet. Egy másik ellentmondás, hogy bár a polgári érdek a
jólét terjedése lett volna, vagyis az" hogy minél több gazdag ember le
gyen a világon, a kapitalista érdek mindenekelött azt követelte, hogy
minél több szegényember legyen. akik kénytelenek munkaerejüket árúba
bocsátani s így egymással versenyezve maguk szeritják le bérüket.
Minthogy pedig ezzel folyton szegényebbé vált a nagyipari tömegcikkek
Ioqyasztóköre, új piacok és befektetési lehetőségek okából az impe
tielizmusben kellett kiutat keresni. További ellentmondás. hogy a pol
gár a szabadságot hirdette. a kapitalizmus társadalmában azonban elsík
kadt .az az igazság, hogya szabadság üres szö, ha az eséluek nem
egyenlök. A tökenélkülí, vagyontalan rnunkás kiegyenlíthetetlen hátrány
nyal küzdött a mindenki versenyében. Hűtlenné vált azonban a. polgár
még a gazdasági szabadsághoz is, mert a kapitalizmus részben maga ho..
zott létre korlátozásokat, részben kikényszerített ilyeneket a polgári
államtól. Mínden nagykapitalista vállalat végső létalapja- valamilyen 
a legtágabb értelemben veendő - gazdasági egyeduralom, azaz mono
pélium lett. Az állam szervezetének az a túlméretezese is, amit; ilyen
körülmények között a rend fenntartása igényelt. valójában megtagadta
a polgári gondolatot. amely szembenáll az improduktív foqyasz
tással.
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Míndezek az ellentmondások olyan gazdasági folyamatot váltottak
ki, amely semmivé foszlatta a polgár anyagi biztonságát és a "nyugodt
öregkor" vágyát. Mert ami pl. a háborút illeti, igaz, hogy a háború új
placckat ,nyit, egycsapásra meqszüntetí a depresszíót, feloldja mindazt a
feszültséget, amit az árúeladás és a tőkeexportlehetetlenülése meg a
munkanélkülíséq okoz. "De háborúban el is vesztheti az ember azt, amije
van. Egyebek közt az életét is. A polgár általában nem szeret meqhalnd,
vagyonát pedig méginkább félti. A háború mindig kapitalista remény. de
ugyanakkor polgári veszedelem is." Az aranystandard feladásával, a
pénzrendszerek összeomlásával. az inflációval, aházbérjövedelem röqzi
tésével a megtakarítás mínden formája a polgár szempontjából többé
kevésbbé itrecionélissá vált. Ám - mondja Csécsy - nemcsak anyagi
lag, hanem szellemileg is aláhanyadott a polgárság. Erkölcsi tudata "be
szükült". "A. magántulajdon mínden formáját szentnek es örökre rendít
hetetlennek tekinti, bárhogy szerzi is valaki, hacsak nem jogtalan úton.
De mi a jogos és mi a jogtalan? Ezt is csak a polgári érdek dönti el.
A nagyvárosi polgárság g,azdagodásának egyik legfőbb forrása a telek
spekuláció volt." Jellegzetesen polgári intézmény lett az érdekházasság.
Altalában a polgár egész tudata merőben anyagiassá vált, a szellem ja
vai elvesztették számára értéküket. A kultúra terjesztése a kapitalizmus
korában már túlnyomórészt naqyüzemí vállalkozás. Igy azután az írók
nak nem az a feladatuk, hogy neveljék az olvasót. hanem hogy alkal
mazkodjanak hozzá és természetesen a kapitalista váIlalkozóhoz is.
Az irodalom mennyiségileg túlnyomó része emiatt silányult ebben a kor
ban tőkés osztálgiroda/ommá.

Annak ellenére tehát, hogy a polgári életforma nem azonos a kapi
talizmusal - állapítja meg Csécsy -, keresztül-kasul összeszövödött
vele s tgy sorsa már hozzá van kötve. Minthogy pedig élJ kapitalista
rendszer világszerte kronikus válsággal kiizd, a polgári életforma vál
sága és hanyatlása is világjelenség. "E tekintetben Kelet és Nyugat kö
zött csak annyi a különbséq, hogy itt már bevégzett tények vannak s
egy új életforma kezd kialakulni, ott viszont a kapitalizmus még áll s
így az életforma lappangó válsága még nem vált tudatossá. De az im
manens ellentmondások következtében a probléma valójában ott is idő-

. szerű már, függetlenül attól. hogya kapitalizmus meddig és milyen mér
tékben fog még fennmaradni."

* * *

Tanulmánya több fejezetében kitér Csécsy Imre azokra a törekvé
sekre is, amelyek a polgári öneszmélkedés jegyében szerették volna ki
küszöbölní a polgári életforma már felismert válságának okait. Igy a
polgárinak nevezett "progresszív intellektuellek" tisztán látták a feuda
lizmus és anagykapitalizmus érdekkapcsolatát éig éppen ennek áttöré
sével próbáltak egy haladó polgári ideológiM felépíteni. Azt tanították,
hogy ,az igazi polgá.ri érdek, a dolgozó iparosok, kereskedők és az ér
telmíséq érdeke a parasztsáq gazdasági felszabaditását követeli. Oppen
heimerre és tanítványaira hivatkozik Csécsy, akik szerint ez lett volt

606



az egyetlen polgári útja az egész szocíálís kérdés megoldásának is.
A polgártörneg azonban - állapítja meg Csécsy - éppen a feudális és
félfeudális országokban hajlott legkevésbbe erre, hogy a pereszt-emen
cipáció mellé álljon. Kézzelfogható hazai bizonyság erre, hogy "az a
századeleji progresszív polgári mozgalom, amelyet az akkori Huszadik
Század s az akkori Polgári R.adkális Párt vezetett, s amely legelső cél-·
jaként a gyöik~r.es földreformot tűzte ki, a saját osztályának zömét soha
sem tudta meghódítani s fénykorában is csak néhány ezer értelmes pol
gárra és szellemi munkásra támaszkodott. S. hogy akik később, a két
viláqháború között, megint valamilyen polgári-városi politikát próbáltak
itt csínální, valójában sohasem láttak túl a legszűkebb kispolgári érde
kek szemhatárán."

A kapitalista logikával szemben korán megszólalt egy "humanista
logika" is, amelynek gyakorlati megnyilvánulása a szociélpolitike lett.
"Amikor a polgári köztudfltban keresztűltört az a felismerés, hogy a
munkásjólét közérdek és biztositása közkötelesség, ez míndenesetre a
polgári elv győzelmét jelentette a kapitalista elv fölött." Ám végűl
mégis a Ikapitalista érdek maradt fölűl, főként azért, mert a szocíálpolí
tika már későn. jötc. ,,lA rnunkássáq - mondja Csécsy - közben ön-

. tudatra ébredt és mínd kevésbbé elégedett meg a békés reform-polítíka
ajándékaival. s ez az elégedetlenség látszólag a tőkések neqativísta ál
láspontját igazolta. Másfelől a polqársáq zöme sem lelkesedett túlsáqo
san a szocíálpolítíkaí kísérletert. sokkal inkább a nagytőkés ídeo'óqíának
hódolt, mínt az igazi, jólét-terjesztő polgáreszmének. Ezenkivűl pedig a
nagykapítalizmus értette is a módját, hogy a reformirányzatra se fizes
sen rá, A szocíálpolítíka terheit jórészt vissza tudta hárítani a munkás
sáqra, nem kis részben pedig a produktív kis- és középpolgárságra és
parasztsáqra. Az életszínvonal valamenrryire cnívellálódott, de. voltakép
pen csak a város dolgozó rétegei közöte. főként a tökenélküli értelmíséq
terhére. S a félfeudális országokban, mint nálunk is, ezzel párhuzamo
san süllyedt a földtelen és kisbirtokos parasztsáq életszínvonala."

Észr'evették sokan azt a veszedelmet is, amelyet a polgárságra a
nagyváros jelent. Az a polgári életforma, amelyet régebben a város ki
alakított, individualista és mégis kollektív volt. Az egyéneket a közös
hagyományok ésa mindennapi. életkérdések eleven kapcsolatai. fogták
egybe. A nagyváros viszont éppúgy, mínr szülő]e, anagykapitalizmus,
az embereket szétválasztja és elidegeníti egymástól. A nagyváws vitte
végbe a polgár és a proletár teljes szétuélesztúséi, A nagyváros
szerkezetí problémái azonban 'a felismerés ellenére meqoldatlanok
maradtak.

A kultúre hanyatlásával is szembenézett "néhány valódi kultúrpol
gár". Míközben a nagyvállalatok ontották a jóljövedelmező antikultú
rát, .polgári mecénások magas színvonalú folyóíratokat tartottak fenn
nagy áldozattal, mint nálunikI a N yug~tot, vásárolták a tárlatokról kizárt
festők képeit és polgári tekintélyük súlyával a ,~társaságban" is kiálltak
az igazi értékek mellett. Kis könyvkiadók bátran felvették a versenyt
a naqyüzemmel. Am a kör szűk maradt s bár a krltike 'szabadságát si
került megőrizni, a szellem emberei - mondja Csécsy - jól látták, hogy
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a polgárságtól mind kevesebbet válhatnak, "a kaltúra ügyét nem bíz-
hatják már rája", .

A polgári életforma válságán tehát a polgárság segíteni nem tudott.
Közberr pedig a nagyvárosban, ahol a polgár tömegemberré lett, a pro
letár-tömeg emberi. öntudatra tett szert, Megkezdődött az ú], szocíalista
kollektívum kialakulása. amit Cséosy "a történelem logíkájának" nevez.
Minthoqy ugyanis a kapitalizmus "csak azon az áron tudta kiterjesz
teni a polgári életformát, hogy a proletartátust mínd reménytelenebbü1
kizárta belőle",. a proletár-életnek. a nagy többség életének esek a szo
cielizmue adhatott valóban formát. .,Az élet tudníillík, emberi fokon.
tudat és hatalomvágy -- mondja Csécsy, A proletárban a marxista murn
kásmozgalom ébresztette fel rkdszolgáltatottságának tudatát és muta
tott neki a lélektelen munka mindennapi nyomorúságán túl olyan célt,
amelyért érdemes élnie. Egy hatalmi célt persze, az állam meghódítását.
mert csak ily módon kényszerítheti' rá a polgári világra a saját, most
már új értelemben veendő életformáját, a szocíalízmust." A szocíalízmus
ugyanis - állapítja meg más. helyen Csécsy - "nem csupán új gazda
sági rendszer, hanem valóban új életforma is. Nemcsak a termelés' és
elosztás módjait változtatja meg, hanem az új rend biztosítása végett
átalakítja az emberek mindennapi életét, egész. gondolat- és érzelem
világát, erkölcsi, jogí, esztétikai, filozófiai nézeteit ís: átértékeli a hagyo
mányokat és egy új kultúrát teremt."

Csécsy felveti a kérdést, vajjon méltén érte-e ez a sors az egész
polqársáqot, vagyis azt a réteget is, amely nem szervezője és hordo
zója, hanem legfeljebb csak uszálya volt a kapitalizmusnak. s méltán.
érte-e magát a polgár-eszmét,' amely mégsem azonos a tőkés uralom
mal, de -- feleli rá - a kérdésnek ma már nincs értelme. ,.,Mert ha
polgárság és kapitalizmus nem is egy. viszont a kettőt ma már elválasz
tani nem lehet egymástól." S erről annyira meg van győződve Csécsy,
hogy maga ís cáfolja azt a polgári optimizrnust, amely a világ egyes
tájain még uralkodik. Nem tartja helytállónak azt a nézetet, hogy a
polgári életforma Ietűnéséröl, vagy akárcsak válságáról is csupán a ke
leti világban lehet szó, ahol a polgárság sohasem volt uralkodó" még·
csak politíkailag számottevő osztály sem. es pedig azért nem, mert a.
már ismertetett bennrejlő ellentmondások egyetemes jellegüek. Éppen.
ezért elutasítja Csécsy azt az ellenvetést is, hogy a tőkés osztályuralom
bízonyos körűlmények köeött esetleg maqasabb életszínvonalat biztosít
hat az alávetertnek. mínt amilyet szabadon a maga erejéből el tudna
érni. "Szerintünk - úgymond - erről a légüres térben lebegő felfogás-
ról sem érdemes vitatkozni. mert ha még így is lenne, a ~apitaJizmus,
által felídézett szocíálís kérdés. ami szeríntünk elsősorban erkölcsi
probléma, ezen az úton sem oldódnek meg."

Am~t így Csécsy tanácsolni tud a polgárnak, az, hogy "SZálLjon
f'1agába, váljék' emberebbé és ilyképen bízzék a jövőben", Szálljon
magába, azaz lássa be. hogy bármily tíszteletreméltóak és közhasznúak
voltak is a polgári erények, a mérleg másik serpenyőjét lenyomják azok
a hibák és vétkek, ,arilelyeikl nemcsak a kapítalízmust, hanem az egész:
polqársáqot terhelik. E belátás alapján váljék emberebbé. vagyis vere-
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séget szenvedvén az anyagi világban, keressen utat a szellem világa
felé. ..Semmi megnyugtatót sem tudtunk neki mondaní e tanulmány so
rán, csupán ezt az egyet: a kultúra közkincseit senkisem veszi és nem is
veheti el tőle." S ha életének súlypontját az anyagi érdekek köréből át
tudja helyezni az erkölcsi, esztétikai és értelmi szférába, akkor mínden
nehézsége köeepete is bizhatik a jövőben. ..Mert bár mínden változás
és átmenet veszélyes és a polgári válság valóban kultúrválság is, mégis
remélhető, hogy végső SOIon a szocíaiízmus át fogja venni, sőt éppen
ő fogja átmenteni a legnagyobb részét míndannak, ami a polgári élet
formában valódi érték volt."

Csécsy hisz abban- s ez vizsgálódásainak végső kicsengése -,
hogy az új életforma, ha majd világszerte kialakul" egy megnyugtató
szintézis lesz, amely az egész emberiséget előbbre viszi. ..Persze ahhoz,
hogyavilágviharok lecsillapuljanak s ez a nagy remény valóra váljék,
még mindig elsősorban ..polqárt" erényekre lenne szükség: az észszerű

ség tiszteletére, belátáara és kölcsönös jóakaratra itt is, ott is."

* * *

Olvasóink remélhetőleg nem veszik rossznéven, hogy rovatunkban
ezúttal kizárólag egy tanulmánnyal. a Csécsy Imréével foglalkozunk.
A téma különös fontossága mellett magyarázza az is, hogy többi folyó
írataínkból, amelyek a feldolgozás időpontjáig megjelentek, hiányzanak
az .általánosabb, vagy elvi érdekü közlemények. Csécsy tanulmánya ví
szont elvi szempontból is fig)llelmet érdemel.

Csécsy többet akar adni annál. mínt ami tanulmánya eiméből kö
vetkeznék. Többet, mert hogy az olvasó maga rájöhessen a polgári élet
forma lényegére, Csécsy megrajzolja a polgári világot is, úgy, ahogy az
szerinte a történelem során kialakult és változott. Szerintünk azon:ban
nem válik mondandóinak javára, hogy itt túlságosan messzite megy visz
sza. Már akkor meglátja ugyanis a polgárt, amikor az ember felfedezi
a rabláson túl a termelést s az erőszak helyett haszon okából a munká
hoz és ,a cseréhez fordul. Pedig ha a polgári életformát s ennek mai
vonatkozásait kutatjuk, helyesebb beérni a szokványos - a marxisták
által is vallott -- felfogással, amely általában a XI. századtól, de leq
feljebb a IX. századtól kezdve ismeri fel külön tipusként a polgárt.
Ezidőtájt jelenik meg a ..bourgeois", a ..Bürger", minlt a ..Burg", a vár,
vagy a tőle védett város lakója, szemben a papsággal és a mezőséqí

lakókkal. tehát a nemességgel és a parasztsáqqal. Igy azután a "pol
gári" fogalma századokon át a ..feudális", majd a ..proletár" és a "pa
raszti" ellenzékét. vagyellentétét fejezi ki. Míndez természetesen han
got kapott Csécsynél is, de annak nyomán. hogy ő a ..polgárt" a csak
rabolni és gyilkolni tudó primitív ..harcos" immár értékelőállító társa
ként a távoli multból származtatja, nála az egész kultúrtörténelem a
"polgár-eszme" történetévé válik. Emiatt jut arra a már ismertetett és
szerintünk téves tételére, hogy a polgári élet ..legősibb belső ellentmon
dásként' szervesen összefügg a háborúval, rablással és kizsákmányolás
sal. Igy azután fel sem tárhatja a polgári eszme igazi és be nem temet-
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hetö mélyséqeít. S ez a pont az, amelyben szerintünk Csécsy a kelleté-
nél kevesebbet nyujt. .

Bizonyára egyet 'fog velünk érteni Csécsy - hiszen részben a sa
ját szavait használjuk fel -, ha a "polgári életforma" megjelölést
az életmódnak és magatartásnak azokra a I'onásaira alkalmazzuk, ame:"
lyeket a polgári társadalom anyagi és szellemi körülményei határoznak
meg. Hogyan alakultak tehát ezek a körűlmények akkor, amikor ,a kö
zépkor delelőjén új típusként megjelendk a pólgár7 Nyilván döntö moz
zanat volt bennük, hogy az a munka, amelyet a polgár végzett, vagyis
az ipar - mert a kereskedelem csak később kapcsolódott hozzá 
mentes volt a természeti és a feudális meokctésektöl, s hogy ezt a mun
kát szabad ember végezte. Ez a polgári társadalom tehát az önmaguk
kal rendelkező termelők társadalma, akik saját munkeiukbol élnek. Eb
ben a társadalomban a munke a tulajdonnak egyetlen erkölcsi alapja s
il javak fogyasztása összhangban van azok előállífásával. S ennek nyo
mán alakul ki a polgári eszme, mínt él saját felelősségére dolgozó sza
bad személy eszméje" s ennek nyomán a polgári szellem, amely tiszta
humanizmus. Az ellentmondásokat. amelyek a történeti fejlődésben egy
felől a polgárság életmódja és magatartása, másfelől a polgári eszme és
szellem között fellépnek. világosan látjuk. Azokat Csécsy is élesen ki
emeli. Az ellentmondások lényegi okát azonban mí abban jelölnők meg.
hogy a munka polgársága a kapitalizmus ,kiibontakozásának mérvében
átváltozott a tulajdon polgárságává, li a munkéra alapított jog helyébe.
a tulajdonra alapított jog került. A polgári eszme és a polgári szellem,
mint Csécsy helyesen utal rá, expanzív jellegű. viszont az életforma,
amelyben, testet ölthetett. a kapitalizmus következtében leszűkült a pol
gárságra, mint már társadalmi osztályra SJ annak is egyre keskenyebb
réteqére. A legújabbkori polgárság a maga konkrét előfordulásaiban

többé-kevésbbé képtelenné vált arra, hogy kiterjessze és folyton mesz
szebbre tolja a kört. amelyen belül valóban a munkára alapított jog és
a tényleges szabadság érvényesül. Ezt a feladatot észszerűen és törté
nelmi szükséqesséqqel, ahogy Csécsy is mondja: a történelem logikája
ként. oiléqszerte a tágabb értelemben vett munkesosztélijnek . kel
lett és kell magára vállalnia.

Ha ilyen szemmel tekintjük .a dolgokat. akkora polgári kultúrában
kesergés nélkül és éppen a szellemi emberre megnyugtató módon külön
tudiuk uélesztuni egy' korszak kultúráját egy társadalmi osztály civili
:ációjától. ~ előbbi egy értékeket termelő evezredes folyamat, amely
nek valódi értékei veszendőbe semmikép sem niehetnek. Az utóbbi már
a többnyire mások által termelt értékek fogyasztásának olyan módja,
amelyet sem a gondolkodó, sem a foqyasztásból kiszorított tömegek nem
egyeztethetnek össze az emberi személy méltósáqával,

Mihelics Vid
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SZEMLE

SIGRIO UND SET
1882-1949

. Június to-én, 68 éves korában rövid betegség után meghalt Sigrid
Undset, korunk egyik legnagyobb írója, a katolikus regényírás leg
nagyobb művésze.

A nagy norvég írónő 1882-ben született, első regénye 19ü7-ben je
lent meg. 1920-23-ig adta ki háromkötetes nagy történeti reqériytríló
giáját, a Ktistin Leorensdettett, mellyel egyszerre oa jelenkor legnagyobb
írói közé emelkedett, IS amellyel 1928-ban a Nobel-díjat is megnyerte.

Ez a regény nemcsak irói pályáján, hanem egész belső életében for
dulót jelent. Amit 1920 elött alkotott - néhány modern tárgyú lélek
tani regény (Marthe Oulie asszony, A boldog kor, Jenny, Tavasz,
Hjelde asszony, Harriet Waage) és két kötet elbeszélés - csupa finom,
érdekes, a ooi lélek mély ismeretével megírt munka, amelyek az európai
háború elötrí regény legjobb hagyományait folytatják. Kitűnő könyvek;
de semmi rendkívülit, semmi zseníálisan egyszerít nem mutatnak. Egyet
len másjellegű műve ebből az időből egy izgatóan érdekes: kis történeti
regény a skandináv östörténetből: Vigaljot és Vigdis (magyarul: Pogány
szetelem eimen jelent meg), amely a régi saqák sötét, kemény, balladás
stílusát, rohanó cselekvénymenetét, szűkszavú, fojtott erejű jellemző

módját Iejlesztí modern regényformává. A többiek mínd a rnodern női

élet problémáit, elsősorban a férfi és a nő viszonyát vizsgálják; könyör
telen morálís érzékkel. de egyszersmind vigasztalan>' éleslátással rajzol
ják a szenvedély, a bŰI] éS a szenvedés világát. Aki a Kristin után ol
vassa ezeket a müveket, meglepve eszmél rá, hogy Undset világából
ebbern az időben jóformán teljesen hiányzik a vallás gondolat- és érzés
köre, csak e regények legutolsójában hallunk néhány súlyos mondatot
egy mellékalak szájából: "A mí nemzedékünk sohasem lehet boldog av
val a neveléssel, amelyet kapott. V égzetűnk oka kicsinyes, árva mívol
tunkban .rejlik. Könnyebb volna jónak lenni, ha hinni tudnánk valami
közös [ósáq-nevezöben." Ez a néhány mondat sejtető fénnyel világít rá
az ösvényre, amelyre a költő már aikkor rálépett.

Llndset, mialatt új nagy reqényén dolgozott, szenvedélyes szomjú
sággal mélyedt bele a norvég középkor tanulmányozásába, amelyre.
archeológus édesapjától kapta az első indítást. Hamar rájött, hogya
középkord norvég ember lelkét nem értheti meg a katolícízmusba való
elmélyedés nélkül. A félúton megállni nem tudó nagy lélek lendüldével
követte az indítást. A tanulmány eredménye az lett, hogy a K tistin meg
jelenése után visszatért a katolikus Egyházba, vállalván azokat a súlyos
erkölcsi és anyagi áldozatokat, melyekkel ez a lépés -egy teljességgel
protestáns országban - járt. Új meggyőződésének tollal és példával
apostolává lett, regényei pedig innen kezdve olyan egyetemesen emberi
mélyséqet nyernek, amely majdnem példátlanul' áll karunk irodalmában.

A Kristin a XIV. századi Norvéqíát eleveníti meg egy páratlan élet-



köz:edséggel megrajzolt női élet tükrében. A középkor nagy és kis világa.
emberek egész tömege, történelmi események távoli dübörgése: mínd ezt
az életet foglalják gazday, élő és művészí keretbe. Ezen az életen pedig
az emberlét mínden örvénye végighullámzik. Egy nagy, egész életre szóló
szerelem pereg le előttünk, a leánynak, hitvesnek, anyának és özvegy
nek életén keresztül. és benne a szenvedélynek, a bűnnek," a meqátalko
dasnak. a tragikus ön~· és ernbermarcanqolásnak, a szenvedésnek és a
tisztulásnak megrázó drámája. Undset következő regénye, a négykötetes
Olaf Audunsson, még a Kiistin ,Ultán is meglepi az olvasót. Ez a regény,
amely még egy századdal mcsszebbre megy vissza a középkor életébe.
ha lehet, még mélyebbre száll alá egy léleknek - itt egy férfiúi lélek
nek - mélységeibe. Olaf élete, melyet az írónő itt is a gyermekkortól
a sírig kisér, voltakép színtén egy bűnnek és egy tisz,tiwIásnak a törté
nete, mint a Krístíné, a nélkül. hogy az ismétlésnek nyomát is mutatná.
A hős, aki szerelemből gyilkolt és bűnér ugyancsak szerelemből nem ké
pes meg,gyómu, voltaképen Istennel harcol a hosszú köteteken keresz
tűl a megnyilatkozni nem tudó egyszerű ember megrendítő szótalansá
gábain. Undset harmadik remeke -- a Gqmnedenie és folytatása, Az égő

bokor - már korunkban játszik és napjaink összes problémáit felveti;
a középpontban azonban egy megtérő hősének, egy derék, de átlagos
mai norvég polgárnak katolízálása és ennek életére tett átalakító hatása
áll, - kérlelhetetlen realizmussal, mínden szentimentális és romantikus
elemtől tökéletesen mentes: semmitől sem áll távolabb, mínt az Ú. n. épü
letes olvasmányoktól. Ezután írt regényei: A hű feleség és az Ida Elisa
beth formában és mondanivalóban ismét az 1920 előtti asszonyregények
felé kanyarodnak vissza, és ha jelentőségben elmaradnak is a három
nagy remekmű mellett, a maguk szerényebb keretei közt sem tagadják
meg szerzöjűknek nagy írói és emberi értékeit.

1919 óta S. Undset lillehammeri kis birtokán élt, idejét hitvesi
anyai-háziasszonyi kötelességi és írás közt osztotta meg. - Norvégia
német meqszállásakor (mely egyik fiának életébe került l a Gestapo elöl
Oroszországon és [apánon át menekült Amerikába. 1945-bett1: visszatért
hazájába. Utolsó regénye, Madame Dotothee, a 18. században játszik,
mintha első darabja volna egy, a K tistin és Olaf Audansson koncep-
ciója szeríntí ciklusnak. .

Ha Undset írói képét a nagy történeti regényekből akarjuk megraj
zolni(és itt a Gymnadeniát és folytatását is ezekhez sorolom}, az alap
vető benyomás, amely megüli lelkünket és amelytől mindvéqíq nem tu
dunk szabadulni, valami szokatlan naqyságnak és erőnek érzése, amely
a természeti jelenségek lenyűgöző hatalmával hat ránk. Ez az érzés,
amelyet közelebbről nagyon bajos meghatározni, csak a legeslegnagyob
bak kiváltsága. A legújabb irodalomban talán senki sem érezteti ezt
olyan hatalommal. mínt Undset. Hozzá képest majdnem míndern mai író,
még egy Thomas Mann is, csináltnak. szándékoltnak érzik. Van ebben
a természeti jelenséqszerű gazdagságban valamí nehézkesség. valamí ős
erdőszerű burjánzás, ami nem-könnyűvé teszi a behatolást, főleg az első

50-100 lapon, amíg megismerkedünk a regény sajátos világával, De aki
egyszer behatolt ebbe az őserdőbe, hallatlan életenergiákat érez meg,
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rnélyebbeket, bonyolultabbaket. és meqis tisztábbakat, izgatóbbakat és
mégis egyszerűbbeket, mint aminőkhöz szokva vagyunk.

Ez az elemi erő talán legkézzelfoghatóbban e reqények; rendkivüli
gazdagságában mutatkozik. A világkép, amelyet Undset regényei nyuj
tanak, már csak az alakok, színek, helyzetek és főképpen az' árnyalatok
bámulatos bőségével is elkápráztat, de éppen életigazságukegyszerüsé~

gével mindjárt meg is nyugtat. Valaki naturalista történeti regényeknek
nevezte Undset két nagy művét. Valójában sokkal nagyobbról van itt
szó. Az irodalomtörténet naturalista Iskolájához nincs köze. De ha natu
ralizmusori valóban azt értjük, amit a .szó mond, a természet igazságát,
akkor Undset csakugyan a legnagyobb naturalista. Ezeket a regényeket
inkább érezzük természetnek, mint művészetnek, - és ez a legnagyobb
művészet. Még történeti regényeiknek is csak fenntartással nevezném
őket. Történetiek, amennyiben egy régi korban játszanak, de nem tör
tenetlek a szónak abban az értelmében, amely a történetiséget a mától,
az élettől, a mai mienktől elválasztaná. Semmi tudományos-ízű, semmi
archeológia, semmi kuríózum, semmi csak-történeti nincs bennük, noha
a szó legigazibb' értelmében a történetírói lelkiismeretességgel felkutatott
és teljes művészi beleéléssel megelevenített apró részletek tömegéig tör
ténetíek, De nincs bennük probléma, amely I11le volna mindenestül a míenk,
nincs bennük ember, akiben meg ne találríók magunkat. Ezek a művek

felette állanak az időnek, mint a legnagyobb alkotások. És a legnagyob-
bakra emlékeztetnek abban is, hogy realizmusuk voltaképpen csak külsö,
bár szervesen rájuk nőtt köntös, amely valami megnevezhetetlen, de
félreérthetetlen és felejthetetlen lírát takar, szomorú, meleg és felemelő
emberi muzsíkát.

Ez az időfeletti egyetemeSS'ég és ez a mély belső líra teszi oly pá
ratlanul vonzóvá és egyénivé Undset embereit, még a legkisebbeket is.
Minden alakja él, minden alakja más, mégis vannak ezen a sok-sok
emberarconfinom és karakterisZ!tikus vonások, amelyek mutatják, hogy
egy családból valók. Undset nem szeretí a kivételest. Nagy szeretettel
rajzolja az átlagos embert, aki ,.olyan ember, mint mí". A szemek és a
hősök nem az ö igazi területe. A gyenge, törékeny, szürke embert sze
retí, éppen ebben a szürkeséqben mutatja meg a nagyságnak és a jóság~

nak, de a bűnnek és a démoni erőknek is elemeit, játékát és tragikumát.
Azonban minden átlaqossáquk mellett is van alakIjainak legtöbbjében
valami imponáló elökelőség. Gyenqeséqükben és bukottságukban is va
lami felsőbb származás vagy rendeltetés jegyét hordozzák homlokukon.
Krístín és apja, - a könnyelmű és züllött, de mégis királyi Erlend, - Olaf.
a hős és néma paraszt, aki egy életen át küzd a kegyelem ellen, hogy
végül a halálos ágyon szó nélkül adja meg magát, - vagy Selmer Pál, a
Gumnedente höse, ez a szürke kereskedő, aki a hétköznapok unalmában
és szennyében éli.a hitvalló/kl életét (hogy csak a legnagyobb példákat
említsem}, egytől-egyig húsból és vérből való emberek - lomha húsból
és sötét vérből: a míndenkí húsából és véréből - é5I mégis titokzatos
nemesség eltörölhetetlen jelét hordják lelkükben: az' ember magasabb
világba tartozásának bélyegét. Valamennyien többé-kevésbbé magányos
emberek. . Belső életet élnek és nem tudnak megnyilatkozni. Amit mon-
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danak, inkább elrejti, mint megmutatja őket. Azért nem tudják megér
teni maqukat sem, annál kevésbbé egymást. Érintkezésük állandó surló
dás, amely traqédiákat rejt, robbanasok felé űz, és mentheretlenül a
szenvedésbe visz. Ebben a magányos mívoltukban közeli rokonok a má
sik nagy norvég regényírónak, Knut Hamsun-nak alakjaival - mint
ahogy megalkudni nem tudó etikai ösztönös igazságszomjazásuk és belső

gazdagságuk szürke kifejezési formái Ibserit juttatják 'eszünkbe. Bizo
nyos, hogy nincs nőíró, akit az emberábrázolás erejében, bíztossáqában,
tisztaságában és gazdagságában Undset mellé lehetne állítani. még a má
sik nagy skandináv költönöt, Laqeríöíöt sem. Talán még nem volt író,
aki a női lelket, az asszonyt és az anyát olyan csodálatos életszerűség

ben, a részleteknek, árnyalatoknak ésa lehetőségeknek olyan bőségével

mutatta volna meg, rnint a Krístín Lavransdatter költője. Egy nagy
műveltségű asszony mondotta: "Aki nem olvasta a Krístín második kö
tetet, az nem ismeri az anyát", - azt a kötetet, amelynek főtárgya az
egymásután érkező hét gyermek születése, gyermekikbra, egyénísége és
az anyának bennük való élete. De semmi sem mutatja Undset lángelmé
jét annyira, mint hogy Krístín után megírta az Olaf Audunsson-t is,
amelyben - példátlan tünemény a víláqírodalombanl - nő létére sém
mivel sem kisebb igazságga!" gazdagsággal és sZugges:ztív erővel alkotja
meg a férfi jellemét. sorsát, a nőhöz. a gyermekhez, a munkához, barát
hoz és ellenséghez, bűnhöz és [ósáqhoz, szenvedélyhez és Istenhez való
mindenoldalú vonatkozásában.

Ami azonbanSigrid Undset emberalkotó müvészetében a leg
nagyobb, nem is egyszerűen az a plasztika és gazdagság, amellyel az
egyes embereket, hanem az a megdöbbentő mélység, amellyel az embert
ábrázolja. Mában és középkorban, intellektuelekben és a havas hegyek
elzárta norvég völgyek primitív lakóiban voltakép mindig csak egy ér
dekli: az a legnagyobb, amit egy elnyűtt, de nélkülözhetetlen szóval
örök-emberinek. szokás nevezni. Ezért nem lehet voltaképpen Undset
nél "történeti" és "társadalmi" regényekről beszélni: akár a mát, akár
a multat rajzolja, a gazdag és élő világkép, a bonyolult és drámai ese
ménysorozat, a szabatos körvonalakkal és meleg színekkel megalkotott
környezetrajz zseniális realizmusa: az ő számára mínd csak olyan, mint
a laooratóriumban dolgozó tudós számára a technikai eszközök, Mínden
csak egyért van: a kísérlet, a probléma, a vizsgálandó folyamat ked
véért. Minden esemény, minden rnílíő, mínden karakterváltozat új és új
oldalról világítja meg azt, ami mínden idők nagy írói számára egyetle
nül fontos: az emberi lelket. A lényeg csak egy: minél mélyebbre nézni
és világítani bele ebbe az örvénybe: ininél többet, találóbbat. egyeteme
sebb érvényűt mutatni meg abból a végzetes, mínden változatban örök
egy drámából, amely ember és ember, férfi és nő, szűlő és gyermek, az
emberben lakó kétféle ember, ember és Isten között folyik, és amely
voltakép életnek és művészetnek egyetlen lényeges tárgya. Mikor elő

ször olvastam a Krisünt, az első nap és aztán minden nap újra, a nagy
oroszokra kellett gondolnom, mint olyanokra, akik egészen-más voltuk
ellenére is művészileg talán legrokonabbak az Undset-i művészettel.

És valóban, ha a kompozíció époszi arányai, nyugalma, a világkép gaz-
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daqsáqa, a rajz biztossága újra meg újra Tolsztojra emlékeztet. ez 'az
örök ernben mélyséqkutatás, az öntudatlan lélekrétegek Telderítésének
olthatatlan szenvedélye, kísérteties claír-voyance-ja, nem egyszer Doszto
jevszkijt idézi tudatunkba. Csábitó feladat volna rámutatni egy sereg
olyan mozzanatra, .Jelfedezés't-re, amelyek meqmutatnák, milyen elő

kelő hely illeti meg Undsetet az emberi lélek nagy felfedezői között,
még a mult század nagy reqényklaszikusai tés a pszichoanalízis, meg a
Proust-í önelemzés korának: irodalmában is. Nem lehet azonban rá nem
mutatni két olyan területre. amelyen egyetlent és páratlant adott.

Az egyik: Megdöbbentő erővel, igazsággal és beleéléssel tudja meg
mutatni az életben. főleg a férfi és a nő egymáshoz való viszonyában
a szellemi és az érzéki elemek végtelenül bonyolult összefüggéseit. vég
elemzésben mégis mísztíkus egységét. Innen van az a két tulajdonsága.
amely leqtöbb meg ütközést kelt: egyrész:tú. m erotikája, másrészt az a
szíqorú, színte aszkétíkus, borús és megalkuvást nem ismerő etika. amely
végigvonul művein. Az olvasók egyrésze a kényelmes irót szeretí, aki
nem nyuqtalanít, nem mond kellemetleneket, nem kényszerit magunkba
nézesre. nézeteink. erkölcsiségünk újravízsqálására; egy másik rész 
sokszor a legkülönbek is. az erős meggyöződésűek - nem szeretík, ha
('gy író. aki még hozzá valam.iért közel áll hozzájuk. esetleg velük egy
világnézetű. rámutat. és pedig nagy Erővel mutat rá a dolgok másik -01:
dalára is.. a nekik idegenre. Akik Undset-tel kapcsolatban erotikáról
(pláne akik "Hnom erotikáról") beszélnek. vajmi keveset értettek meg
az Llndset-reqényekböl. Igen. előfordulnak ezekben a regényekben
imitt-amott jelenetek. amelyek az emberi élet érzéki életigazságát is meq
mutatják, azzal a magátólértetődő eqyszerűséqqel, avval az előkelő na
turalízmussal, amellyel a Biblia. Dante és Shakespeare. amellyel a na
gyon egyszerű és a belsőleg már győzedelmes emberek. amellyel az
orvos. a Lelkipásztor és az igazi művész beszél ezekről a dolgokról. Ha
annak. amit közönséqesen erotíkának neveznek. van ellentétes pólusa.
akkor aSigrid Undset szent komolyságú életteljeséqe az. - igaz. hogy
éppen ilyen metszö ellentéte az erocíkával közös töröl fakadó másik
erkölcsi betegségnek. a prűdériának is. Undset kezében azonban ez a
realizmus nem öncél, csak arra való. hogy az embert és az életet a maga
tel jesséqében, érzéki teljességében is. meqmutatván, uqyanevvel a hite
lességgel, ugyanevvel a duzzadó életigazsággal, és uqyanevvel a szug~

gesztív erővel mutathassa meg az élet másik. különb felét is; a szellern
nek. a jónak, az erkölcsnek. a vallásnak. az ember-mivolt isteni felének
világát. Akiknek viszont az életnek ez a maqasabb fele idegen vagy
ellenszenves. azok tendenciát és erkclcsiprédikációt emlegetnek vele
kapcsolatban. Éppen annyira van igazuk. minlt az előbbieknek. Ha ten
dencia annyit jelent. mínt egy felvett tétel igazolására példát eszeini aci
és mesét, jellemeket úgy íqazítaní, hogy a tételt igazolják, akkor a ten
dencia éppen olyan távolesik Líndsettöl, mint az erotika. De ha tenden
ciának nevezzük azt is. míkor él művész az esztétikai szemlelet naív
odaadásával tárja ki lelkét az egész valóság számára, és ezt az egész.
valóságot művészi becsületességgel a maga teljességében ábrázolja. de
éppernembert és művészi becsületesséqböl nem titkolja el azt sem, amit
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ez a valóság neki (és művészi kötelesséqböl éppen azért ő is másoknak)
mond: ebben az értelemben Undset nundenesetre tendenciózus - mint
mínden idók! legnagyobb írói.

& itt jutottunk el a másik nagy dologhoz, talán a legnagyobb
újsághoz és páratlansáqhoz, amit Undset hozott. Senkit sem ismerek a
világirodalom regényírói között, aki a természetfelettit, a kegyelem valö
ságát és ennek az emberi lélekkel való érintkező tájait: a legbelső ént.
a lelkiismeretet és a vallásos érzés világát olyan csodálatos igazsággal.

.sziIllte fogható realizmussal. és mégis a szerit dolgokat megilletö áhitattal
áhrázolná, mint ő. Ennek a legnagyobb értéknek világánál a két férfi
regény még többet jelent, mint a Kristin Levrensdetter. Páratlan művé

szí közvetlenséqén és léleklátó lángelméjén kívül itt is óriási katolikus
haqyomány-kíncs, és a katolikus megtapasztalás közvetlensége - színte
kedvem volna mondaní, professzíonízmusa - seqítí.el azok felé a maqas
latok felé, amelyekről a Szent Ágostonok és a Dosztojevszkijek látják a
lelki embert. A legkézzelfoghatóbban talán mégís a Gymnadenia és
Az égő bokor Selmer Pálja íllusztrálná enneld a tételnek igazságát, ahol
egy szürke ember hétköznapi életében tudja megmutatni a vallásnak
míndennél mélyebb és döntöbb élményét. Minden hangosság hiányzik
ebből a reqényböl, mínden meqtérésí romantika és minden pietista szen
tímentálízmus, mínden nyugtalan prozelitaság és mínden prédikáció. Pál
szinte maga sem tudja. hogyan jm el a katolicizmusig. Az utolsó pilla
natban meqtorpanva, színte akarata ellenére megy el letenni a hítval
lást és a sekrestyében az odaállított esemyökröl csorgó piszkos víz
jobban látszik megragadni a figyelmét, mint maga a szertartás, és "meg
térése" után semmi látható változás nem megy végbe rajta. Gyenge, bű

nös, törékeny polgár, félszeg és szerencsétlen ember marad továbbra is,
aki nagyon sokszor únja a vallási életet, sokszor el is felejtkezik köte
lcsséqeíröl. Mégis, valamí nagy, míndennél ,nIagyobb, valami kimondha
tatlan történik benne, amely míndent mássá tesz. Egy láthatatlan kapocs
öleli körül a lelkét, amely láthatatlan módon elszakíthatatlanul odaköti
a láthatatlan Istenséqhez. Ugy.anaz a kapocs ez, melyet - felséges köl
tői szimbólum! - a haldokló Kristín érez meg, amikor lehúzza mísére
szánt egyetlen jószágát, a jegygyűrüt és megpillantja ujján a gyűrű nyo
mán maradt kís bemélyedt karikát, amely mélyebben volt Erlend gyű~

rűjénél és amelyről eddig nem is tudott. Ez a láthatatlan kapocs, ez a
láthatlan gyűrű, Olaf Audunsson haláláig ki nem mondott szava: ez lesz
láthatóvá és hallhatóvá, a nélkül, hogy az író szóval kimondaná. Undset

.hárem nagy remekében. Ez az ö legnagyobb újsága és nagysáqa.
..Nagyon nagy író és nagyOP katolikus író" -- mondta róla egy

krítíkusa, Igazat mondott. Nagyon nagy író, a szónak abban az értel
mében, amelyben a legnagyobbak azok. es nagyon katolíkus, a szónak
nemcsak abban a történeti jelentésében, amelyben a szentek és a hitval
lók, a régi és új vértanuk, hanem abban is, amit a szó eredeti értelme
mond: a katolíkus, azaz az egyetemesen emberi mondanivaló legnagyobb
értéke szerint.

Sík Sándor
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CHAPLIN

Közel harminc éve. hogy valahol csak mozi van a világon. mínde
n.ütt ismerik; kivételes dolog; hogy valaki olyan közismert legyen és időn

kint a népszerűségnek olyan teljesséqqel részese. mínt a ma már hatvan
éves Chaplin. Sajátos müvészegyéniség Ő. akit a maqa külön müfajával
a film. ez a mi korunkban megji~ient müvészet adott közönséqének. Ez a
közönséq már a film őskorában ..a humor királya" jelzővel diszítette
nevét. többé-kevésbbé romantikusan érzelmes beállításban, és New-York
tól Sanghai-ig hálás rokonszenvvel nevetett ügyefogyottan csetlő-botló
figuráján. Éppen ez az érzelmesség. ez a szeretetrehajló gyenglédség 
amit egyébként mínden idők nézőiból kiváltott a míndenkorí, őrök bo
hóc. - bizonyitja. hogy nevettetésének művészete nem veszett kárba;
sziveket és értelmeker nyitott meg. Chaplin a hagyományos bohóc ösztö
nös készségével találja meg a nevettetés útját; de a nevetés mélyén igaz
ságérzetünk azonnal egyensúlyt teremt s a nevetésben részvéttel adózunk
neki. a bohócnak. akí a magaalkotta sorsfigurával nyílvánvalóvá teszi
embervoltunk kiszolgáltatottságát. .

A müfa], amelyet Chaplin - nem iSI egyetlenként e nemben - a
film őskorában a maga számára megformált. a burleszk-film müfaja.
A burleszk a film témakísérletező korszakában született meg. A filmsza
lag számára rövid. cselekményes jelenetekről kellett gondoskodni sez
a sajátos és elsőrendűen filmszerű műfa] nem tett egyebet. mint a maga
láttató. képi nyelvén előadott egy-egy nevettető epizódot. amelyeknek
legtöbbje filem is volt egyéb vizuális helyzeti viccnél. filmen meqvaló
sitható s amolyan cirkuszi szünetet kitöltő bohóctréfánál.

A burleszk. mint müfaj csak úgy jöhetett létre. ha szerzöje eqyene
sen a filmre képzelte el. filmre ..röqtönözte". A burleszk témáját nem
adhatta sem irodalom. sem színpad, sem cirkusz. semilyen a filmtöl ide-i ;
gen elemü müfaj. Chaplini a film őskorában éppen a burleszkben találta
meg kifejeződésének rnódját. Nála éppen ezért hiábavaló különbontaní
2. színészi, szerzöí és rendezői elemeket. Chaplin őse a bohóc. mókáínak
forrása a hagyományos kelléktár mellett az ösztönös ráfogás a nevettető

elemekre és tudatossága nem oktató. tanító vagy nevelő szándék. hanem
(gyszerűen annyi művészí öntudat. amennyí az ihletének meqmíntázásá-
hoz. megmunkálásához szükséqes. .

Nem mellékes, hogy pályáját mint varíeté-komíkus kezdte. mert ez
annyit jelent. hogy alkalma volt maszkját a közönséq előtt kíkísérletezní.
Ez a maszk a maga stilizált egyszerűségében az akkori idők polgári vi
selceének a torzítása. A kor és a velejáró legaktuálisabb kultüratermék,
a film 'ai bajazzőról. a clownról. a bohócról lebontja llégi hagyományos
öltözéket, a bohócot mínteqy mai emberré hántja s a maszk a kor em
berének reális öltözékéböl indul ,ki. A filmen már a bohóc nem csupán
kifigurázott valaki. nem csak embertársainak kiszolgáltatottja, hanem a
mechanízálódott kűlviláqé ís. A film bohócának már nem a hagyományos
bohócruhában és csak az emberek felől kell meqaláztatnía, hanem az
emberi élet mechenízmusától is.
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Chaplin, amikor a hagyományos bohóc-lényeget a filmre átemelte,
naqyszerű ösztönösséqqel tudta ezen az új területen a bohóckodásnak új
stilusát megteremteni. Kifejezöeszközei között korántsem jelentéktelen az
a kiváló tulajdonsága, amiről egyébként aligha találunk említést: mozqá
sának a mozdulatrnűvészet magasiskoláját jelentő gazdagsága, balett-ek
mekkel vegyitett kecsesséqe, bája és finomsága és iskolázott, artista
ügyességű precízitása. Holott groteszk· mivoltának éppen ez a kecsesség
az egyik legjelentősebb eleme.

Chaplin, az új, a filmen megjelenő bohóc a polgárt karikirozza kül
sejével. Ez ez ütött-kopott figura azért nevetséges, mert a maga kitaszi
tottságában is ragaszkodik az eszményi polgár kötelező külsöséqeíhez,
a korrekt keménykalaphoz. a keményqallérhoz, az eleqancía kellékéhez.
a sétapáloához és a hozzájuk-kapcsolódó méltóságot kötelezőnek tartja
akkor is, amikor cipője csónakcípő,nadrágja buggyos és sétapálcája kajla.
Es ez a chaplini ábrázolás teljessége: hogy ebben a torzitó tükörben .lát
juk. A polgár ezeknek a kötelező rekvizitumoknak a külsőségeivel önma
gának nem nevetséges. Akit Chaplin előttünk megjelenít, hiába hisz kép
zelt" méltósáqában, a mechanizáltan megszekott külsőséqek fellazultak
és eltorzultak nála; gyámoltalanná, csak emberré válik előttünk, nevet
ségessé, csak: emberré, nem tiszteletreméltó többé. Viszont együttérzé
sünk ott van a nevetés mélyén, mert ez a vékony, de szívós emberke a
maga üqyefoqyottsáqában is lázadó, éppen rnert elesettségében is a maga
méltóságát őrző: ember.

A burleszk cselekménye nem több a hős életének egy epizód jánál;
('gy-egy burleszk-esemény azonban túlmutat a maqa témáján: a hösre,
arra a [ellemre, arra a stilizált sorsfíqurára, aki állandó és, visszatérő a
maga által megteremtett budeszkek sorozataiban. A chaplini burleszk a
nevettető ötletek sorozatával egy-egy epizódját mutatia meg a chaplini
sorsfigura viszontagságainak. Legtöbb burleszkjében ellndel munkát ke
resni. A körűlmények mindíg olyani munkához juttatják. amelyhez nem
ért. Azt a sorsfigurát ábrázolja íqv, aki nem illeszkedik a külvíláqhoz.
illetve a külviláq nem fogadja be. De nem forradalmár, me:rt változtatni
nem akar a dolgokon, csupán morzsolódík köztük: de nem is áldozat.
mert a kihivott erők fölött rnéqis győzedelmeskedik. Kis remekműveiben.

amikor a dolgok. amelyek őt kellene hogy szolqáliák, a qörkorcsolya, a
rú9ÓS ágy, vagy a forgóajtó stb. eIleneszegü1nek, hogy alig tud kíbonyo
Iódní belőlük v,agy közülök: voltaképen egy törvénytelen állapotba kerül.
éppen mert nem hajlandó a mí meqszokottsáqunk mechanizmusát elvál
lalni. Minden nevettető fordulata möqőtt ott van az esemény értelme,
amit a mulatsáqos helyzet - ha nem is tudatosan - felidéz.

Chaplin kezdeti műfaja, a burleszk azérteminensen Hlmműfai, mert
egy epizódot adva, nincs szükséqe arra, hogy motiválion, meqokolíon,
szerkezetileq hosszadalmasan építsen. mint az irodalmi filmek műfaíánál.

amelyek leptöbbször áthajlanak a dráma területére. Charlie megjelenik,
és mi nevetünk. Csak a nevetés teremthető meq ilyen rövid és qyorsan
percő műfajjal: a nem nevettetés. hanem' egyéb érzelmi reacálás kivál
tásához hosszabb. megalapozottabb szérkesztésű folyamát szükséqes,

Charlíe véznán és szegényen elindul cl hajnalban, hogy szíve szerínti
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jó úton járjoh. segítsen a rászorulókon és hogy maga is' megtalálja helyét
a jó emberek között. Azoenal belerobhan egy tomboló verekedésbe,
legalulra nyomják" ő az, akit mínden oldalról ütnek, ő az, akit elfognak
a. rendörök. de kicsúszik kezük közül s kezdetét veszi a burleszk-hajsza.
Lélekzetnyi kihagyás nélkül peregnek az üldözés fordulatai, ezernyi ve
szélyes helyzetböj feloldódó. nevettető jelenet után kijátssza üldözőit s
hajszálon múlík, de megmenekül. Minden, ami vele történik, véletlenül
történik. Chaplin műfajának törvénye a véletlen törvénye. De ki állit
hatná, hogy a véletlennek nincs akár döntő szerepe az ember életében?
A véletlen: Chaplin stilizált realitásának csodás-eleme.

Chaplin későbbi nagy némafilmjei a burleszkből fejlődtek ki, ellentét
ben azokkal a komíkus- vagy vígjátékfilmekkel, amelyek a burleszk eleme
ket csak magukba olvasztották. Chaplin nem filmtől-idegen anyagot tett át
filmre. hanem változatlanul, filmben gondolkozott. Ezért szinte külön mű

faja a némafilmnek a Chaplin-film. Ezekben a nagyfilmekben is. mint a
burleszkekben. ai chaplini sorsfigura jelentkezik. de most már nem epi
zóddal, hanem sorsának összetüqqö, folyamatosabb kalandjával. Erre
az időre esik Chaplin fénykora.

A kölyök-ben Charlíe fölszed egy gyereket, a két toprongyos egy
mást segíti, együtt vándoro!", a kölyök beveri az ablakokat és Charlíe,
az üveges jelentkezik, hogy megjavítja. A trükkre' rájönnek a károsul
tak, a két sorstárs bajbakeveredik. természetesen. ismét a rend öreivel:
és ekkor látjuk Charlie álmát, aki a. mennyországban van, nagy hófehér
szárnyakkal, de ott is ugyanaz marad, aki a földön; csetlík-botlík, bajba
kerül s a felhők közül ugyanazért kell leesnie a földre, amiért itt a
földön is mínden vágyával ugyanez a sorsa.

A Cirkusz-ban a bajbakeveredett Chaelte menekülés közben egy
cirkuszban köt ki. Itt is ..legjobb formájában" látjuk viszont, itteni éle
tébet burleszk-hajsza és szerelmí lira egyaránt beleszövődik; hajmeresztő

kötéltáncos-mutatványba trükkel ugrik be s a trükk csődöt mond. De
agyanutlan Charlíe ég és föld között sértetlenül lebegi végig a mutat
ványt, a hideglelésig nevettetően és idiegfeszítően; itt is az a sorsa, hogy
megverik és kidobják. Szerelmét ő maga engedi el s amikor a cirkusz
továbbmeqy, a porond-kör üres közepéri ottmarad a magányos Charlie
is egyedül.

Az Aranyláz~ba.ru Charlie aranyásók sátrában, hóvihartól beszo-
. ritva éhezik. Cipőjét megsüti sültcsírkének: s ő meg is enné, meqbírkóz

nék vele. de kettejük közül a cipő az. amely ellenáll az álomnak és
nem vállalja a sültcsirkét. Itt már megjelenik a chaplini tragikum, a felűl

múlhatatlan kómíkum alján. Ennek a tragikumnak az alapja a realitás:
a legteljesebb valóság-jellege az emberileg végső nyomorúságnak; a
kómíkum, Charlie változatlanul továbbálmodó polgári méltósága.. amely
sóval. borssal, tökéletes illuziót keltő teritest ad a cípö-csírkesültnek.
Ezekben a naqyfílmjeíben a lírai .Chaplín egyre mélyül: a már csaknem
hideglelősen nevettető komikum mélyén a tudatos beletekinrés nem is
csak. traqíkumot, hanem rémületet talál. De: a vkomíkum-többlet a tra
gikum fölött: ez maga Chaplin. Az Aranylázban az álmodozó és bol
dogságkereső emberrel míndenütt gúnyt űznek, még szerelnie is. aki

619



nem Jon cl hozzá a bdgért látogatásra. De Charlíe, akinek kijátszott
nak és árvának kellene lenrue, két villára szúrt zsemlyével bemutatja
jelen nem lévő szerelmesének a csodálatos zsemlyetáncot. az illuzió, a
gyengédség: és a báj groteszk és bűbájos csodáját. Tulajdonképen mín
den filmjében az élet-halál határára teszi azt, hogy ő van. Itt a hóvihar
egy szakadék szélére röpiti a kunyhót, egy billenésnyire a lezuhanástól
s a gyanutléllllJ Charlie "a kunyhó belsejében hintázva próbálgatja: med
dig billen?

A Nagy'városi fények tragikus g)'öngéds:égű, úgyszólván könnyesen
newetterő szerelmi történetében szerelmesét, a vak virágáruslányt ő

segíti hozzá az operációhoz, hogy lásson, hogy meglássa őt si ezzel
veszírí el. De Charlíe nem vész el, sérthetetlen a maga jóságában, viszi
tovább a maga nagy élményét a szent hiszékenység felemelkedett egy
ügyűsérgé',lel.

Chaplin: akár forgóajtóval viaskodik, akár rendőrök üldözik, akár
szakadék fölé kerül, meqverík, kíqúnyolják, kíjátsszák, árvaságba ta-

. szítjék; mégis ő kerül ki győztesen. Még' akkor is, amikor alulmarad;
si az ő győzelme a mí - nézök - mege1égedésünk. Amíkor az elgé
piesített életformával való összeütközésén nevetünk, a nevetés ado
mánYéli ráébreszt bennünket ezekre az életellenesen elmerevitett for
mákra. És ez a felébresztett' viláqossáq mutatja meg a dolgoknak az
emberhez képest jelentéktelen, nála mégis túlméretezettebb, tehát ezért
tragikomikus voltukat. A. chaplini figura ezért nem ébreszt soha kár
örömet, pedig sohasern apellál szárialmunkra. Mindig van értelme annak,
ami történik, vele. Alulmaeadásábao is ő a győzhetetlen hős, a minden
lebirást kivédeni tudó élet: ez az, ami olyan ídealizrnusra mutat a chap
lini sorsfíqurában, amit éli csaknem a híttel egyenrangú életbizalom ad
hat meg. Ennek a sorsfigurának a világképét úgy lehet szavakban meg
fog!almazni, hogy semmi sem emberi, ami körülötte van, de ő maga az
ember. Bajbakeveredík, de kílábol belőle. A bajt mindíg külső körül
mények hozzák rá, de azt" hogy kimenekül belőle, nem a szerencse hozza
neki. Belülről, ,a hősből árad a míndenkorí megmenekvés és felűlmara

dás, naiv tísztelelküséqéböl, amely elől végre is mínden rosszindulat
vísszavonul, mint valaminő e'gysz,erű, tíszta és őszinte emberség elől.

A Modern idők-ben, amelyben feladta merev felfogását a hangos
filmmel szemben, még át tudta mentení a burleszkből kifejlesztett mű

fajának mínden erényét és ezzel megúszta a hangosfilmnek a némafirn
oly sok művészére veszélyes krízisét. Míndaz, amit ezzel a filmjével
mond, szervesen fejlődött ki morális ösztönzéséből és játékstílusából.
Az elesett és üldözött ember itt már kifejezetten a mechanizált kapi
talista rendszer áldozata, a monumentálís gépek fogaskerekei között
hengerg6zik tehetetlenül. Eílmszerü kifejezésmódjával Chaplin itt is töb
bet mondott, mint bármilyen beszéddel s az a hakmdzsa, amit az éneklő

jelemetben, első> megszólalásában az emberek felé kikever. annak a be
vallását bizonyítja, hogy műfajának kifejezőformája nem az élöbeszéd.

Jelentős motívum, hogy ebben a filmjében kezdi lehagyni maszkjá
nak polgári külsöséqeít. Amilyen mértékbem fejleszti ki a burleszkből.

az epizódból ,a hős sorsát immár motíváló, megindokoló, megkomponált
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némafilmet, ugyanolyan mértékben veti le a maga stilizált bohóc-külsö
ségeit és enged tágabb teret. a külső, sót egész~n időszerű realitás
befogadásának.

A fasizmus órjöngésének idején alkotta meg a Diktá/ort, amely
ben kettős szerepet jelenít meg: ő a diktátor és ő a ghettóba zárt bor
bély. Éppen ebből felismerhetjük azt az ösztönzését, hogy az űldőző iés
üldözött egymáshoz való viszonyának feltételeit emberlétünk közös er
kölcsíséqére vetítse. Az ártatlan, tisztaszívű Charlíevel most nem adol
gok külsö, stilizált zűrzavara játszik, nem a dolgok rejtett ördögi tulaj
donsáqaí kelnek föl ellene, hanem míndezek konkrét módon megszemé
Iyesülnek az üldöző diktátor démoni és aktuális szerepeben. Az ártat
lan Charliet üldözö, megszemélyesült démon, a díktátor-Chapljm őrjön

gése tulajdonképen már túl van a karíkírozás fokozatán. Olyan jellem
zés ez, amely egy hideg, tárgyilagos értelmi világból szemlélí a dolqo
kat; s ezek csakis az értelem fényrében válhatnak komíkussá .

Az" hogy az áldozac-Charííe emnek a filmnek a végén szózatot intéz
a filmen keresztül mínden emberhez és hitvallást tesz a humánum mel
lett az erőszak ellen, az eddigi Chaplin-figurát kiemeli stilizált karakte
réből, '---- a stílustörés megélt veszélyével, Míntha nem a chaplini sors
figura szólna hoazárrk; hanem mögüle 'annak megalkotója, Chaplin, az
ember. A stilizált figura itt túlnőtt önmagán a valóság felé. Viszont a
miliő, Chaplin stilizált míliője nem míndenűtt változott meg vele a
valóság felé. De, Chaplin. a rendező, stílízálatlanul reális környezetet
nem állithatott be, mert ez a filmnek túlnyomórészt burleszk-stílusát
ütötte volna. Azzal, hogy burleszk-hősi figuráját Chaplin itt tőle szer
vetlen valósáqkörnyezetbe helyezte, olyan dilemma elé állította önma
gát, amit nem tudhatott megoldani.

A chaplini világképből és életérzésből természetszerű, hogy ó, mint
művész, a. valóságot csak a maga műíaján belül mondhat]a el, nem
pedig más műfajok területén. Amint letér arról a sajátos területéről,

amit a burleszk nyomán szervesen alakított ki magának és teljesen meg
hódított, megjelenik az ellentmondás az idáig eqyséqes chaplini film
és a chaplini művészet között. A sílízáltsáqából kilépő Chaplin stilizá
latIan, valóságos mílíöt és mondanivalót akar adni, valósáqos ábrázo
Iással, a chaplini eszközök megtartása mellett. AM. Verdoux számtalan
stílustöréset tehát Illemcsak külső elemek adják már; a chaplini hős le~

vetette maszkját s maszkjának életélt és mégis chaplini mondanívalóval
jelentkezik. Ez az ellentmondásokkal teli film kűlön tanulmányt igényelnie.

Akit Chaplin itt megjelenít, a többszörösen gyilkos bankpénztáros
itt is polgárnak az alakja.. A társadalom kiszolgáltatottja itt is, de most
elbukik. Chaplin szatírája egészen keserűvé változik ebben a filmjében,
társadalomjellemzését és emberlátását azonban itt is mélyen moralízálő

szándék: hatja át. Nem burkolja az igazságokat, a maszkot levetette,
könyörtelenűl rámutat a komédia alján a tragédia iszonyatára. S'<tescí
mindezt a maga karíkírozó ábrázolásmódjával, Höse a gyilkoslságsoro~

zatokkal csak ugyanazt csinálja kicsiben, amit a kapitalista társadalom
vezetői a tömegekkel. A gyílkos bankhivatalnok éppen azzal, hogy a
társadalomnak nem ellentállója, hanem követője a pusztulásban, aki el-
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fogadja a kapitalista társadalom dzsungel-törvényeit: ezzel mutat rá
Chaplin a karíkírozás mélyén, a moralista Chaplin a mammonizmus
társadalmának szörnyű bűneire. E társadalomban a mammonizmus biz
tosithatja csak alétét; M. Verdeux-nak egyetlen hite, Istene a pénz,
amiért ölnie kell, hogy nyugalmat, szeretetet vásárolhasson érte.
A gyeng't~I. esendő ember figurájáho'z Chaplini itt is teljes következetes
séggel hű marad, de felsőbbrendű igazságot nem engedélyez többé hő

sének. Charlíe jóhiszeműsége, tiszta és őszinte embersége elvesztette lét
joqosultsáqát abban a társadalomban. amelyben kihúnyt amorális
víláqossáq,

Soós László

."NAPPALüK ÉS ÉJSZAKÁK"

Jegyzetek Thurzó Gábor regényeihez

A ..Vigilia" egyik tavalyi számában szép és érdekes tanulmányt írt
Thurzó Gábor az amerikai Thomton Wilder regényeiröl. Ez a tanul
mány nemcsak a Wilder műveibenkiteljesedökatolikum feltárása. hanem
a tanulmány írójáról is sokat elárul. Igen jellemző ugyanis, mit lát
meg Wilder történeteiben, s mit emel ki belőlük. A ..Szent Lajos király
hídjá"-nak hősei - írja -:- •..szerettek és nem kaptak érte viszonzást. Úgy
éltek. mínt a partravetett halak; el kellett pusztulniok, mert elemük a sze
retet volt, és ezt a szerétetet vonták meg tőlük". A ..Kabala" hősei lsten
szándéka ellen szerettek, és belepusztultak abba, hogy szenvedélyeik le
győzték őket'. Az ..Androsi lány" Chrysísének szeretete már gög' nélkül
való, csupa alázat. A ..Sorsom az ég" ügynökét pedig meggyűlölik azok,
akiket szeret, mert evangéliumi tisztasággal szeret. Nos, aki csak vala
mennyire is ismeri Thurzó Gábor' regényeit. könnyen tetten éri az írót:
ugyanezek a motívumok járják át meg át az ő történetieit is. Nem níntha
Wildertől tanulta vagy kölcsönözte volna problémáit. hanem Wilder
müveíben is azt találta fontosnak és jellemzőnek, ami első könyve óta
állandóan foglalkoztatja őt magát is: a szerétet nagy és szép emberi igé
nyét s az Isten szándéka ellen való bűnös, szerétet reménytelen kalandjait.

Első regénye;..az ..Előjáték" egy gyetmeki léleki kinyílásának. sze
retetet óhajtó kitárulásának 'a története. Egy emberélet reggelének va
gyunk a tanui. amikor a lélek még csak vár és készülődik: várja a sze
rétetet és készülődik a szeretetre. S mível nem kap szerétetet és nincs,
akit szeressen. megsebzetten és fájdalmasan magába húzódik, s lázadással,
apró gyűlölködésekkel és gonoszkodásokkal felel a szerétet hiányára.
A kisfiú. akiről az ..Előjáték" szól, egy német eredetű pesti kereskedé
család gyermeke. A család feje a nagymama, ez a határozott, erős, asz
szony. a Kreyder-céq tradícíóínak, tekintélyének büszke, kemény, már
már kegyeden képviselője és öre. Ö irányítja a házbeliek sorsát, ő fogja
össze a málladozó hagyományokat, körülötte robbannak ki a kisebb
nagyobb palota-forradalmak, a meghajolni nem akaró egyéni életek el
lentmondásai, a kisfiú gyerek-Iázadozásai. Nem rossz, nem önző ez az
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öregasszony, tulajdonképpen foglya, megkínzott rabja o maga is a rideg
patricius...törvényeknek, melyek kíölnek a szívéből minden meleqebb em-:
beri érzést. Ezek a törvények zárják el a kísfíú elől a szerétet útjait és
lehetőségeít. Testvére nincs, idegen fiúkkal nem barátkozhat, óvják, védik
míndentől, ami idegen. S amikor feltárwelötte egy másik, addig isme
retlen világ, magányos lelkében feltámad a vágy: másokkal lenni, ha
sonlóvá válni másokhoz, velük azonos életet élni. Fellázad az otthon
üressége és ridegsége ellen: míndenáron változást akar az életébe. Jó
helyett rossz akar lenni; - nem sikerül. Fest, rajzol, viv és drámát ír,
majd a szentség és vértanuság szépsége és hősiessége ragadja meg.
Hiába; lázadása tragédiába hanyatlik: a másik világ nem fogadja be;
s ő csínyjeivel épp annak okoz szomorúsáqot, aki bár félénken és bá
tortalanul, de mégiscsak egyedül szereti őt igazán: az édesanyjának.

Természetesen a kisfiúnak van igaza és nem a nagymamának, nem
annak a magába zárkózott, gőgös, kihült és embertelenné fagyott po-
gány világnak, melynek akarva-akaratlanul foglya maga a nagymama is.
A szerétet vágyát nem Iehet elfojtaní, ne:m lehet vele büntetlenül
szembeszállni. A nagymama boldogtalanul hal meg, az üzlet meginog,
él család avult rendje felbomlik, s a kísfíúban muJttá lesznek a lázadá
sok és dacok, remények és nekííndulások.

A kisfiú sebeit a ,;Tintahal" és az "ApátI.an évek" elbeszéléseinek
gyermek-hősei hordozzák tovább. "Ne hidd, hogy több a végzet, mínt
a gyermekkor vadona" - olvassuk a "Tintahal" élén Rilke szavait.
A gyrelfmekkor paradicsoma bezárul örökre, az emlékek varázslatra tra
gédiákká keményedik; vége az előjátéknak, kezdődik a felnőtt-élet n%y
és izgalmas színjátéka. Következő regényében, ,.,Az adóssáq't-bao a
szerétet vágya és parancsa már Ielelősséqtudattá, áldozatvállalássá ne
rnesedve jelenik meg. A Helmínq-fíúk - színtén patricius-család gyer
mekei - megtudják, hogy rég rdhúnyt apjuknak törvénytelen fia ma
radt, Gusetí, a proletársorsban nevelkedő, gondozatlan, kócos, vad ka
masz. Anyjuk előtt el akarják titkolni a dolgot, megalkudnak a volt
szeretővel, pénzt adnak neki és elvállalják a fiú nevelését. A legidősebb

és a legfiatalabb testvér csak játékszert lát Gusztiban; a középső fíúban..
Míklósban azonban felébred a tesvéd érzés, s megindul a küzdelern,
acsarkodva, rajongva, hogy magához emelje a fattyút s letörlessze az
adósságot, mellyel vérszerinti testvérének tartozik. Szakit családjával,
keserves robotmunkát vállal, - hiába. Guszti nem idomulhat testvérei"
hez, nem tisztulhat meg az új környezetben, a régi élet vísszahúzza, s
Miklós maga is majdnem elvérzik a kudarcon. Szeretete, áldozata hiába
való volt. A házasságtörés bűnének roppant adósságát valakinek meg
kell fizetnie; csak az a fájó, hogy legtöbbször az ártatlanoknak.

A gyermekkor feUegeket sejttető hajnalára a' szerétet és szenvedés
emésztő, viharokkal teli nappala virradt "Az adósság" -ban. Azóta a
röqeszmévé sötétült szeretet, az örülette vadult makacs vonzalom és
ragaszkodás kínzó éjjele borul Thurzó hősei fölé. Míndössze az "Apát~

lan évek" néhány későbbi keltezésű novéllájában s ,,,A Moll leányok"
mult századbeli biedermeier-hangulatú történetében, ar szabadsáqharc
Lebstück Mártája ,életének ebben az igényes, művészi változatában sza-
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kad fel néha-néha a mániák és szenvedélyek köde, éjszakája. ..Az ár
oyak völgyében" már egy rög eszmének, egy örületnek a regénye. Ez a
rögeszme ,egyáltalán nem riasztó, mert az egész regényt különös, meg
ejtő bájjal vonja be az egyik legelemibb emberi érzés, a mérhetetlen,
lehetetlent nem ismerő szülőí szerétet. Az öreqedö Perics-házaspár
egyetlen fia. a tizennégy éves Maokó egy magányos esti kiránduláson
a hínáros tóba fullad . .A szülök olyan kétségbeesett szeretetteí ragasz
kodnak egyetlen gyermekükhöz. hogy nem tudják elhinni a halálát,
nem tudják megértem, hogy nincs többé, akit szeressenek, Veszedelmes
reqénykezdet, de az író kikerüli a téma veszélyeit. s mesterfoqással
lendíti tovább a történetet: egy álombeli anyai mosollyal. Amikor Markó
holttestét nem találják a tóban. a,z anyában néhány percre megdermed
a lélek és az értelem. Amikor azonban a reggerli szűrkületben végre
elalszik. fiáról álmodik. .Örömmel ébred. Mindjárt jön a fiam regge
liz,DIÍ - mondja, ~ találkostam vele; s ezzel megkezdödik Markó va
rázslatos új élete. Az apa iszonyodva hallgatja feleségét. de azután
eleinte kíméletből, később meggyőződésből ő is végigjáts:za a szelíd
őrületnek ezt a szomorú-szép játékát: budai lakásukban úgy élnek to
vább, mintha Markó nem halt volna meg. hanem továbbra is ott töl
tené napjait mellettük.

Az író szerkesztésbelí müvészetét és az anyag fölötti fölényes
uralmát érezzük a regény második felében, Markó újra kezdődő életé
nek a megkompolásában is. Bzaz új éL21t már nem olyan folyamatos.
mint a valóságos élet. A szülök lelkében az újraéledő Marko hol tizen
hat esztendős diák. hol csöppnyi gyerek.. sőt még azokat a boldog
időket is újraélik, amikor mínt fiatal házasok, gyermekük születését
várták. Kitűnő ábrázolása ez a megbomlott lélek számunkra értelmetlen
belső törvényszerüséqének. A mese lendülete egy pillanatra sem törik
meg. megtorpanás és félresíklás nélkül halad a végkifejlethe,z. Egy
dalmáciai utazás közben Markó .eltűnik a szülök elől, s ezentúl egyre
rítkábban tér vissza hozzájuk, míg végre egy vergiliusi színekkel meg
festett éjszakai találkozáson. a titokzatos árnyak völqyében, rá kel! esz
mélniük a játék hiábavalóságára. A szenvedés megérlelte már szívüket
a hit és túlvilág eszméinek a befogadására. s azzal a bizonyossággal
búcsúznak el gye,rmekü.ktől, aki most már számukra is végképp meg
halt, hogy Markó vár rájuk, s nemsokára találkoznak, - odaát.

A ..Nappalok és éjszakák" hőseire még az őrületnél is sötétebb
éjszaka borul: a szenvedély riasztó. traqikus sötétsége. A vidéki vá
rosba került fiatal tanár megbarátkozik a seíntáesular bonvivánjával.
Különös, fülledt rokonszenv. természetellenesnek látszó vonzódás hajtja
őket egymás felé. a színész azonban már egy másik sors tehetetlen boly
gója: egy idős ,asszony vak. eszteleo és embertden szenvedélyének von
zásában gyötrődik évek óta. Az öreg nő és a fiatal férfi kapcsolata
bűnben fogant. rosszul, Isten nélkül, Isten ellenére .szerették egymást.
azért tévedtek el a testi és lelki bűnök útvesztőiben. A szlnész tanár
barátja segitségével szakítani akar ugyan e pokoli multtal, a bűnös

szeretet infernójából azonbatu nincs szabadulás. Csak egy egészen tiszta.
Istenbe kapaszkodó és Istenbe kapcsolódó szerétet menthetné meg. de
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a két fiatal férfi kapcsolata sem egészen ártatlan, azonfelül gyengék,
tehetetlenek mind a ketten. Bűnt egy másik bűnnel. szenvedélyt egy
másik szenvedéllyel nem lehet legyőzni, a gonoszság nem hasonlik meg
önmagával, az ördögöt nem lehet kiűzni Belzebubbal.

A háború óta Thurzó Gábornak második regénye ("Akár a víz
özön") * s néhány novellaja jelent meg nyomtatásban. Az új regényben
egy kis család: a nagyapa, az édesanya s három gyermeke menekül a
nemetektől _ellopott teherautón a nagy vízözön, a háború elől. Ném
egyedűl menekülnek, útközben felszedik egy szétbombázott vándorcfr
kusz állatseregletének megmaradt taqjaít, s ezek az állatok fontos és
furcsa szerepet játszanak mulatsáqos kalandjaikban s nehéz meqpróbál
tatásaikban. Sokat írtak mostanában a háború borzalmairól s a felsza
badulás nagy emberi öröméről, de egyetlen irást sem olvastunk, mely
ből ennyi hit, bizalom, derű, optimizmus ragyogott volna felénk, s amely
ilyen nemes egyszerűséggel és ekkora szuggesztív erővel állította volna
szembe egymással az embertelenséget és a szeretetet, a háború rémsé
geit és a bensöseqes, tiszta humánumot. A régi téma, a szerétet halk,
meleg dallama lüktet e háborús történet lapjain is, az édesanya aggódó,
féltő gondjaiban,. a családfövé nőtt [ózsíka kamaszos hösíesséqében
éppúgy, mint a győztes katonák emberséges jóságában.

A regényhez három új novellát csatolt az író. Az egyik egy nagy~

orrú főhadnagy szerelmí kalandjánaktörténete a légiriadók idejéből, a
másik kettő pedig gyilkos szatíra egy emeríkánás kískáptalanról, illetve
egy. ösmaqyarkcdó, újpogány ló-áldozatról. Izgalmas, gyötrő, nyuqta
lanító olvasmány mind a három. Katolikus író írta-e még ezeket a
történeteket s néhány másutt megjelent társukat, s ha igen, mi bennük
a katolikum? - ,k'érdezi joggal az olvasó, s felújulnak aggodalmai, ki
fogásai, melyekkel Thurzó Gábor régebbi regényeinek olvastakor már
megküzdött s leszámolt magában. "Az adóssáq" megjelenésekor volt,
aki szemére vetette, hogy érzéketlen a mélyebb lelki jelenségek iránt,
hogy az emberből nem annyira a lélek, mint inkább testi lényének meg
nyilvánulásai érdeklik. Ezek a vádak nem állták meg a helyüket. "Az
árnyak völgyében" óta kétségtelen, hogy Thurzó Gábor elsősorban

mégiscsak a lélek írója, hogy mély, tartalmas, sokágú és jelentős mon~.

dandvalói vannak a lélek titkairól, belső életéről. "Az adóssáq" lapjait
még csakugyan megülte valami zavaros, feszélyező testi atmoszféra:
és az is bízonyos, hogya "Nappaloki és éjszakák" témája merész, sőt

egyesek szemében botrányosnak is tűnt -- éppen ezért nem is való
fiatalok kezébe, ~ de egy iró müvei közül épp ebben a két regényben.
a legnyilvánvalóbb, hogy mennyire nem ,a min, hanem ahogyanon for- .
dul meg az írói erkölcs. Kétségtelen ugyanis, hogy Thurzó Gábor igen
nagy tapintattal, ízléssel és. tartózkodással kezeli a kényes témát s
egyetlen szóval sem mond többet, mint amennyi okvetlenül szükséqes:
másrészt az is bizonyos, hogy a katolíkus írónak csak egy feladata.
lehet: az erkölcsi és esztétikai igazság őszinte és bátor kultusza. Thurzó
Gábor míndeqyík könyvében, "Az adóssáq'I-ban és a "Nappalok és éj
",..... ,.:

• Révai Könyvkiadó N. V. 1949.
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szakák'l-ban is bátran és őszintén szolgálja az igazságot. A bűn nála
míndiq bűn, riasztó, torz és kegyetlen adottsága az életnek, mellyel
míndenkínek meg kell vívnia a maga harcát. Ebben a harcban azután
vagy a bűn győz, vagy az ember; attól függ mínden, hogy az ember
le vakarja-e egyáltalán győzní a bűnt, s ha ígen, tud-e, mer-e, Istenbe
fogózva; elég kegyetlen lenni szenvedélyeível szemben. Azt talán fölös
leges is különösképpen hangsúlyoznunk, hogy a szerétet. mely központi
témája Thurzó Gábor müveínek, mélyséqesen emberi s katolikus pro-
bléma: szeretruünk kell szépen, bátran, hősiesen, különben nincs értéke
s értelme az életünknek: el kell tékozolnunk magunkat, mírit "Az adós
ság" és. "Az árnyak völgyében" hősei tették; fel kell áldoznunk magun
kat valakiért vagy valamiért, ha felmorzsolódunk vagy összezúzödunk
is közben. De nemcsak ez az alapgondolat, hanem az író egész élet
szemlelete. etikai érzékenyséqe és felelősségtudata is mélyen katolikus
lélekre vall. .

Egyik-másik új elbeszélésében azonban míntha megcsappant volna
ez az erkölcsi érzékenység és felelősségtudat. ",A nagyorrú főhadnagy"

című elbeszélésében például a legszorgosabb kereséssel sem találunk
egyetlen mondatot vagy legalább egyetlen szót sem, ami a kietlen, ci
nikus történetet - lélektani érdekességén kívül - elfogadhatóvá. tudná
tenni. A "Bárány az alkolban" kegyetlen, túlzó, akaratlanul is általá
nosító szaríráját ís aligha mentí a szomorú valóságra való hivatkozás.
Legyen az író a tények, a valóság tükre, de olyan tükör, mely a visz
szavert l<:épek.et azzal a kífejezhetetlerr valamível ragyogja át, ami nem
más, mint maga a .művészet.

El kell ismernünk: Thurzó Gábor még ezekben a novellákban is
igényes író. Becsvágya most sem alacsonyrendű, mégcsak nem is kö
zepes. Megveti az olcsó hatás rikító eszközeit; számára az írás nem
mesterség, hanem hivatás. Szinte szántszándékkal keresi a legnehezebb
feladatokat: a szenvedélyek ábrázolását s elemzését. A keresztény lelki
ismeretnek azonban olyan: kívánalmai vannak, melyek a katoUkIus író
számára nagyon megnehezítik a szenvedélyek festését. Keskeny az út,
melyen járhat, az is tele buktatókkal. s mi sem könnyebb, mínt elté
veszteni a helyes irányt. Minden kis eredményért. mínden apró győ

zelemért százszorosan meg kell szeawedníe. De van-e szebb írói fel
adat, mint a ködben járóknak megmutatni a nehéz küzdelemmel meg
talált, ki nem hunyó csdllagokat?

Ez a felfokozott belsö küzdelem nemcsak a mű helytálló művészí

és katolikus igazáért folyik Thurzó Gábor műveíben, hanem a külsö,
formai tökéletességért is, - s nem eredmény nélkül, Első köteteiben
az alakok és események gazdagsá§a ellenére kissé soknak éreztük az el
méletet, a maqyarázatot. Rabszolgasors fenyegette hőseit: a mottóba
foglalható ,,6rök igazságok" alattomos szolgasága. Aggódva figyeltük,
nem reked-e meg a groszmamik és aggnevelőkisasszonyok., régi belvá
rosi iparoscsaládok fűszer- és kenyérillatú világának, belvárosi polgár
gyerekek siralmainak, bánataínak, lázadozásainak talán művészí, de
könnyen egyhangúvá, unalmassá válható, öncélú ábrázolásánál? Nem re
kedt meg. Ahogy szapórodtak könyvei, úgy tágult és szélesedeet téma-
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világa, mélyült lélekrajza. Ma már nem magyaráz, hanem ábrázol; mct
tök és tételek helyett - mesél: s közvetlen, folyamatos és míndíq ér
dekes, belső izgalomtól fűtött meséjével az olvasóban is sikerült meg~

teremtenie azt a feszültséget, mely őbenne' sajgott, míg müvét írta. Talán
ez az oka annak is" hogy nem érvekkel. mégcsak nem is hibátlan lélek
rajzával győz meg, hanem azzal, amíben a legerősebb: a mese hangjával.
Ismerős ez a hang. Egyik kritikusa kapásból Sziní, Török Gyula, Krudy,
Cholnoky Viktor, Thomas Mann, Máraí s Hunyady Sándor nevét em
líti. E nagy elődök és mesterek hangjának ütemet, melódiáját könnyű

felfedezni írásaiban, főleg a régebbiekiben. Megragadó stílus-leleményeí,
szép lírai lobbanásat. természetes bőséggel ömlő képei, eredeti meg
figyelései, e'gyéni jelzői, kesernyés, íróníkus hasonlatai, kaján célzásai,
s az a jó értelemben vett pongyolaság, ahoqyan mellékmondataíval ki
tölti a tömör és végleges mondatok közöttí természetes hiányokat, 
mégis mind arra vallanak. hogy egészében új és meggyőzően eredeti
ez a hang, s a11Ú a legfőbb: igen alkalmas a regény lényegéhez, a
mcséhez.

Thurzó Gábor készülödésének. kísérleteirtek évei lezárultak. a férfi
kor, a munkák és napok termő bősége most következik. Fejlődése foly
tonos mélyülés és gazdagodas volt eddig is; utolsó könyveiben benne
csillog az előzők mínderu erénye és eredménye. S e fejlődés, mely ön
magához és az eszményekhez való hűséggel párosult, több íqéretnél, 
a legnagyobb remények kezese.

EGYHÁZMŰVÉSZETI SZEMLE
Az öncélú művészet ma már nyílvánvaló halódása a müvészet és

az Egyház viszonyának szorosabbá válását ígéri. A l'art pour l'art szem
lelet a maga tisztán formai problémáival a XIX., de főleg a XX. század
ban szinte teljesen eltávolodott az Egyháztól, a vallásos feladatoktól.
A tisztán festői beállítás ugyanis nem tűrt semminemű kötöttséget, irtó
zott az irányítottsáqtól és ennek a beállítottságnak következtében ~ bár
kezdetben a természet alapján állva, - de eltávolodott mindentöl, a11Ú
mult, ami örökség és hagyomány, végül a természettől is elszakadva.
egy teljesen különálló világot. új nyelvet teremtett magának. Ez a külön
világ. ez a forrongásban lévő új nyelv a tartalom öntudatos és csökö
nyös tagadása következtében szélsőséges formai megoldásokhoz veze
tett. A stíluskeresés évtizedeiben a művészek legjobbjai is. még a leg
tehetségesebbek is formai különcködésekben égnek ki. Ezért, éppen ezek
a legjobbak. hűek maradván elveíkhez, nem is nyúlnak olyan feladat
hoz, amely a formai kielégülésen túl, valaminő tartalom őszinte átélését
is kivánná tőlük. Ez a magyarázata annak. hogy csak egy példát említ
sünk. hogy Ríppl-Rónaí József, egyik legkiVálóbb stíluskereső művé

szünk, egyetlen egy vallásos tárgyú képet sem festett, és hogy általában
a formatörekvések mestereínél a legnagyobb ritkaság a vallásos tárgyú.
vagy bármelv tartalmi célzatú alkotás.

Az Egyház és a rnűvészet viszonyában a művészek hagyomány-
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ellenessége és a mínden programtól való merev elzérkózása vtermészete
sen végzetes következményekkel járt. A szakadék a pozitív tartalmat
igénylő ~gyház és az új nyelvéért kűzdö, negációban lévő művészet

között egyre mélyült - sőt a formai törekvések önkényessé válásával
a kapcsolat szinte teljesen meg is szűnt. Az egymástól való elzárkózás
nak ebben a merevséqében, amidőn a templorn-, az oltár komolyságát,
méltósáqát féltő, védő Egyház és a kísérletezés lázában ezzel mit sem
törődő művészet szinte áthidalhatatlanul sodródtak messze egymástól,
egyrészt a művészet vesztette el egyik legfőbb mecenását, másrészt az
egyházművészetben fe1burjánzott a giccs, színte míndent elborított a
dilettantizmus vagy, ami még ennél is rosszabb - a csupán a profitot
néző tömegtermelés. A bágyadt, rosszul míntázott, ízléstelenül színezett
gipsz szobrok, a bádogra festett, nyomott szeritképek ízlést rontó ára
data öntötte el templomainkat, kíszorítva onnan sokszor még a régmúlt
ídök fennmaradt remekeit is. Ezeket az állapotokat látja és ostorozza
XI. Pius "Divini Cultus" konstituciójában (1928), amidőn reámutatva
a templomokhoz nem méltó giccs elburjánzására, elrendeli mínden az
Istenházához nem méltó kegytárgy eltávolítását. A pápai szó messze
hangzott és nyomában a világ összes templomában meginogtak a neg
édes szobrocskák, a bájosan szép képek, melyeket a művészet élcsapa
tainak nyelvújító harcát, messze kalandozását kihasználva csempészett
be templomainkba a szemforgató tehetségtelenség és a jóhiszemű hozzá
nemértés. Meginogtak és reméljük, hogy végleg el is tűnnek, helyet adva
a nyelvújító harcán ma már túljutott, lehiggadt művészet méltó alkotá
sainak. A "Mediator Dei", XII. Pius 1947·ben kiadott enciklikája, újabb
pápai megnyilatkozás a giccs ellen és a haladó, időszerű és méltó mű

vészet érdekében.
De nem csupán ez, pápák szavának parancsoló megnyilatkozása

sietteti és munkálja a haladó művészet és az Egyház új, nagy alkotások
ban való találkozását, az egyházművészet reneszánszát, de jelzi ennek
köze!ségét a művészet igényének befeléfordulása. a formai törekvések
túlsúlya helyett a tartalom előtérbe nyomulása. Minden jel arra mutat,
hogya haladó művészet nyelvújításának ideje már lezárult. A felmerillt
problémák megoldódtak, sőt szublímálódtak. El lehetne még játszadozni
velük, de a világot ma mozgató kérdések mellett ezek a kísérletek és a
festészet vöncélúsáqának jelszava már kissé komolytalanul hatnak. Az
emberiséget, a társadalmat mozgásban tartó elemi erők úqylátszík, hogy
a l'art .pour l'art elefántcsonttornyát is Iedőléssel fenyegetik. A formai
problémákkal pepecselő művészet mecenásait vihar tépázta meg - táp
láló talaj nélkül maradtak védenceik. Az Eqyházra ma ismét nagy me
cenásí szerep 'llár. Hívó, segítő szava, az általa nyujtott munkaalkalmak
siettetnék a már úgyis régóta vajúdó belső fordulatot: művészeínk öröm
mel zárnák szívűkbe, lelkükbe a művészet új nyelvét szárnyaira kapó,
termékenyítő igéket: hítünk tanításait. Ma nem nyithatjuk ki a templo
mok kapuit giccsek gyári. tucattermékek előtt, amikor kiváló. őszinte él
ményű művészek várják. hogy miként egykoron Szent Ferenc a Nap
himnuszát. ők is elzenghess ék az újra kitáruló szent falakon, oltárokon.
az ő úí nyelvükön Istent dicsérő himnuszukat.
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Szerte az országban folyik az újjáépítés munkája. A hivők áldozat
készsége minden kis falu, minden város templomának újjáépítését, csíno
sítását lehetövé teszi. Évtízedekre, esetleg századokra hat ki az a munka,
amelyet most végzünk. Éppen ezért kell, hogy ez az újjáépítés az Egy
ház egykori nagy, müvészetteremtö, irányító tevékenységének jegyében
haladjon. örömmel kell leszögeznünk. hogy kis eldugott falvak plébá
nosai versenyre kelnek legdíszesebb egyházaink pásztoraival .ebben a
régí értékeket megmentő, újakat teremtő tevékenységben. Ennek a gon~

dos, mínden kis részletre kiterjedő épitőmunkának iskolapéldája a szerit
simoni gótikus templom restaurálása. Kis, rozzant falusi templomból kö
zépkorí művészetünk egyik legkomolyabb emlékévé lépett elő, ahol
1423-ból datált, remekbe készűlt freskósorozat bukkant elő. a falakat
borító százados mészréteg eltávolításakor. A Golgotából. Sárkányölő

Szent Györgyből és Három királyok imádásából álló freskósor a XV.
század európai művészetének legérettebb alkotásaival kél versenyre.
Ilyen eldugott kis helyen. parányi falusi templom falán legalábbis meg
lepő remekművek felbukkanása. De talán éppen ez, a falu világtól tá
voli magánya a magyarázat. Itt fennmaradhatott, dacolhatott az idővel
a kis rozzant templom és örízhette kincsét, amely most középkorí művé

szetünk gazdagságáról. fejlettségéről beszél. De túl a megmentett közép
kori emlékeken, a hajó 1650-ből származó népies festésű famennyezeté
nek nagy tűreimet és hozzáértést kívánó restaurálása és éi templom szen
téíyének új freskódísze - Jeges Ernő igen szerenesés alkotása - a

. szentsimoní kis falusi templomot mínden részletében művészí, méltó
Istenházává avatja.

Az újjáépítés munkájának a Műemlékek Országos Bizottságával
való összehangolása. megfelelő szakértők bevonása Budapesten és vidé
ken is sorra tárja fel emlékekben oly szegény középkorí falfestészetünk
remekeit. A szerető gondosság varázslatától életrekelnek ezek az elte
metett kincsek. mínteqy az elmúlt századok fehér halotti lepléböl, az óva
tosan lehántott mészréteg alól bontakoznak elő. így most legújabban
a Sopron melletti Hideqséq templomában, ahol a későbbi átépítések eltá
volítása után, előtünt az eredeti, XIII. századi, románkori apszis, a tízen
két apostol festett alakjával. Ez a két legújabban Ieltárt, művészettörté

netünk szempontjából rendkivüli becsű lelet is reámutat a most orszáq
szerte folyó restaurálások fontosságára. ahol a szakértelem és a minden
körülményre kiterjedő figyelem és gondosság éppen a legeldugottabb kis
falvak templomainál ígér rendkívüli lehetőségeket.

Az Egyház mecenási tevékenységének, - amely ma már egyre na
gyobb lendülettel teljesedik ki - a középkor emlékeinek feltárásán és
konzerválásán túl. élő művészetünk is egyre többet köszönhet. - A jász
berényi ferencesek elhatározták. hogy felépítik az assisi-i Porciunkula
kápolnának, - amelyet a legenda szerint Szent Ferenc maga emelt 
pontos mását. Az Assisí-beli kápolna oltárképét a középkor festőóríása,

Giotto festette. Nem volt könnyű a feladathoz méltó művészről gondos
kodni. de a választás jól sikerült. Kontuly Béla Angyali üdvözlete, 
amely később szárnyasoltárrá bővült. balra Szent Ferenc. jobbra Szent
KIára alakjával - nemes, ihletett alkotás. A középkor e nagy szentje
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iránti szeretetben, csodálatban fogant. Itt Kontuly minden jó tulajdon
sága színesen, gazdagon bontakozik ki. Eddig is ismertük virtuóz rajz
tudását, harmonikus, kiegyensúlyozott. kompozícióit, finom, kultúrált
kolorízmusát, - de eddigi művein mindig ott bujkált válami klasszícísz
tikus hűvösség, kompozícíóín mindig az ész uralkodott. Itt, ennél a mű-
vénél a szív melegét érezzük. .

Ez a néhány kiragadott példa, pár hónap egyházművészeti tevé
kenységének kimagasló eredménye. Egy rövid cikk keretében csupán
ezekre mutathattunk reá - minden részletre nem térhettünk ki. Hiszen
vannak szerzetesházaínk, szemináriurnaink,· templomaink, hogy csak a
Központi Szemínáríumot, annak Tóth Tihamér emlékkápolnáját, a Béke
térí.. Belvárosi Nagyboldogasszony, a Rókus, Bakács-téri plébániatemp
lomokat említsük, amelyeknek restaurálása, szépítése már évek óta folyik
és amelyeknek új, remekbe készült oltárai, freskói, szobrászati disze
mind külön méltatást kívánnának. Az eredmények sokat íqéröek, olykor
váratlanok, de míndenképen az Egyház és a korszerű művészet egy
másratalálását, s a művészet új, nagy fejlödését igérik.

Kopp Jenő
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NAPLÓ

TANNHAUSER VEZEKLÉSE. - Valamikor élénk vita folyt
egy középkori német Lied körül. amelyből Wagner Ríhard Tannhause..
rének tárgyát merítette. A költemény egy..bűnösről szól, aki Rómába
zarándokol, hogy feloldozást nyerjen a pápától. A Szeritatya azonban
megtagadja a bűnbocsánatot; illetve ahhoz köti, hogy a zarándok pász
torbotja kivirágozzék. A bűnös kétségbeesetten indul hazafelé és vissza
tér a Venus-barlangba, ahol bűnért is elkövette.

A történet nemcsak a bűn sulyát és a vezeklés eléqtelenségét érző

keresztény lélek vergődését irja le - amelyről Goethe azt mondotta,
, hogy "igen fQI1tos motívuma a katolíkus vallásnak", - hanem arra is

alkalmat szolqáltatott, hogy kegyetlenséggel vádolják Rómát, amely nem
bocsát meg a bűnbánó bűnösnek. Az énekkel míndenesetre sokkal töb
bet foglalkozott a filológia, mínt bármely más középkorí német kölre
ménnyel, már csak azért ís, mert főszereplője. Tannhauser lovag való
ban történelmi személy, egyik legismertebb énekmondója a XIII. szá
zadnak. Egy szempontból azonban nem vizsgálták még meg a problé
mát; a pápa szemszöqéböl. Ezt a vizsgálatot végzi most el az "Osser
vatore Romano" egyik cikkírója.

Tannhauserröl kétségtelenül tudjuk, hogy a XIII. század közepe
táján élt. Halála éve ismeretlen; annyi bízonyos, hogy 1270 körül még
életben volt. Orbán néven - így nevezi az eredeti ének szerzője Tann
hauser pápáját - ezidőtájt csak IV. Orbán pápa uralkodott 1261-től

12M-ig. A bűnbocsánat megtagadásával vádolt pápa csakis ő Lehetett;
mert nem valószínű, hogya költő ne valóban élt pápát jelenített volna
meg művében. Az is igen kézenfekvő, hogy IV. Orbán ellen némeit rész
ről ilyen súlyos vádat emeltek; a francia születésű pápa ugyanis kö..
vetkezetes Anjou-barát politikát folytatott, ellenfele volt Manfréd "ki
rálynak" és nem utolsó sorban ő okozta a staufi császárság és az olasz
ghibelliri párt bukását.

Feltehető-e azonban IV. Orbánról a .bűnbocsánat megtagadása?
Nigha. Leqalábbís a "boIsenai csoda" uqyancsak a bűnbocsánattal kap
csolatos története határozottan ellene mond mínden ilyen feltételezés
nek. Ez a történet a következő: Egy német pap (hogy cseh lett volna,
azt a kutatások régen megcáfolták) súlyosan kételkedett az Oltáríszent
séqben; Bünét azonban megbánta s hogy biztosan elnyerje. a bocsána
tot, Rómába zarándokolt" meggyónt és meg is kapta a pápától a fel
oldozást bűnére, amelyet a középkorban, s főként azokban az évtize
deiben, amikor az Oltáriszentség tisztelete háltalmasan felvirágzott, a
lehető legsúlyosabb bűnnek tekíntettek, különösen ha pap követte el.
A feloldozott zarándok. hazatérőben Bolsenában mísét mondott és éppen
az átváltoztatás pillanatában újból elfo~ta a régi kétely. Kétségbeesetten
Istenhez fohászkodott s ekkor történt <al csoda: amikor meqtörte, a szerit
ostyából vér buggyant ki" foltot hagyott a korporálén. az oltárteritőn

és. a pap míseruháján is. A csodát igen sokan látták. Egy ott tartoz
kodó zarándok azonnal átsietett a szornszédo.i Orvíetóba, ahol Orbán
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pápa akkoriban udvarát tartotta, és jelentést tett az eseményről. A pápa
azonnal 'Bolsenaba küldte az orvietói püspököt. aki körmenetben vitte
a Szeritostyát és a többi ereklyét Orvíetóba, A pápa megbízta teolóqu
sat, Aquinói Tamást, írjon offícíumot az Oltáriszentség tiszteletére; az
volt ugyanis a szándéka, hogy az egész Egyházban különleqesen meg
ünnepeltett Krísztus klözöttiink élő testét. A hagyomány szerínt ez a
csodás esemény 1264 június végén ment végbe. Történelmi tény, hogy
IV. Orbán 1264~ben, kevéssel halála előtt. Perugiában, ahová Orvietó
ból érkezett, a Trensiturus kezdetü bullával elrendelte Úrnapja ünnepét.

A bolsenaí hagyomány hitelesséqét többízben kétséqbevonták, Tá
madoinak egyik Legfontosabb érve az volt, hogy IV. Orbán nem emlé
kezik meg bullájában a csodáról. Az ..Osservatore Romano" cikkírója
azonban rámutat arra, hogy egy-egy új ritus vagy istentiszteleti cselek
mény elrendelésekor a pápai. Kúría soha nem hívatkozik okmányaiban
csodás eseményekre. A csodákkal szemben az EgyháZ míndig a bölcs
tartózkodás elvét követi. Hivatalos megnyilatkozásaiban épen ezért járt
el a Kúría a legnagyobb óvatossággal a bolsenai csodával kapcsolat
ban is.

A csoda hitelessége mégis kétségbevonhatatian. Fönnmaradt ugyanis
egy olyan írásbeli bizonyítéka, amelyet a csoda hitelességének tagadói
kóvetkezetesen elhanyaqoltak. Ez a bizonyíték egy XIII. SZázadból,
származó orvietói mísztéríum-játék, amelyet azóta is gyakrani előadtak,

s amely a bolsenaí csodát mutatja be, s mutatta be már azokban az
időkben is, amikor az esemény szemtanuinak még életben kellett len
niök. A kódex, amely jelenleg a római könyvtárban található, 1320
körül keletkezett, s már mint közismert. rendszeresen játszott darabot

"közli, az orvietói mísztéríumot. Elképzelhetetlen, hogy az évről-évre

bemutatott misztérium-játék ne talált volna ellenzökre. ha teljesen ki
talált eseményről lett volna szó, ugyanakkor', amikor más mísztéríumo
kat ismételten k!ifogásoltak. A kóclexben szereplő egyes daraboknak
ugyanis számos krítikájuk maradt fenn. Abban az időben még igen sok
ghibellin család élt Orvietóban és környékén; selJyáltaláru nem való
'színü, hogy épen ezt a misztériumot ne támadták és cáfolták volna,
amelynek egyik föszereplöje az általuk hevesen gyülölt IV. Orbán
pápa volt,

Egy másik tény is hitelesíteni látszik a bolsenai csodát. Orvietóban
és környékén, így Bolsenában is, már a' XIII. század végén olyan for
mula jelenik meg bizonyos egyházi jellegű írásokban, amely nemcsak
hogy teljesen egyedülálló, de a- régebbi orvietói gyakorlattól is eltér.
A formula eredetileg így szól: "Propter amorem beate Virginis et do
míni nostri [esu Christi". Az orvietói. formula pedig így hangzik: ..Beate
Virginis et Corporis Christi", Ez is arra vall, hogy akkoriban ezen a
környéken 'egészen különleqes tisztelete támadt az Oltáríszentséqnek.

Bizonyítéka végül a csodának az orvietói dóm ereklyeqyüjternénye
is. Számos, szemtanuktól származó írásbeli tanuságtétel mellett ott talál
ható az a selyemerszény is, amelyben a véres corporalét 1337-iq, a dí
szes ereklyetartó elkészültéíg őrizték.

Ha igaz a bolsenai csoda: igaz az is, hogy IV. Orbán megbocsá-
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tott a kételkedő német papnak. Feltehető-e akkor, hogy megtagadta
volna a bűnbocsánatot Tannhausertöl, akinek legendás vétke a kései kö
zépkor szemében nem is mérhetö az Oltáriszentségben való kételkedés
hez? Az ..Osservatore Romano" cikkírója úgy látja, hogya kérdés ma
már eldöntöttnek vehető: Tanahauser büne és vezeklése igaz lehet, de
a pápának tulajdonitott szerep csak a császár-parti németek gyüiöleté
nek szüleménye.

Ú. HA GöRöGOL TUDNANK ... - A modern századok foko
zatosan eltávolodnak a klasszikus antik kultúráktól, főként a görögtől;

so mínd jobban érzik, mílyen veszteséget jelent számukra ez az eltávolo
dás. Erről szól a közelmultban elhúnyt nagy írónő, Virginia Woolf
alábbi kis irása: ..Ó, ha görögül tudnánk":

Mert ugyancsak balga és hiábavaló az a Ieltevésünk. hogy
tudunk görögül. Hisz éppen tudatlanságunk büntetéseképpen kerül
tünk az iskolában az utolsó padba, miután nem tudtuk a szavak helyes
kíejtését, sem azt, hol kellene értelmükön nevetnünk. semmit nem tud
tunk mondaní a szinészek játékáról. vagy pedig arról. tulajdonképpen mi
is a különbséq közöttünk és ez időben távoli, idegen nép között nem
csupán fajtájukat és nyelvüket, hanem azt a hatalmas törést illetően is,
me1y a mi és az ö hagyományaik között fennáll. Annál csodálatosabb az
a szüntelen kivánságunk és igyekezetünk, hogy görögül tanuljunk, görö
gül tudjunk; valami újra és újra vonz a görög kultúra felé és állandóan
törekszünk, hogy világos fogalmakat alkothassunk magunknak a görög
világ lényegéről. Arra azonban még senki sem tudott nekünk választ
adni, meddig terjednek képességeink s hogyan tudunk a görög szavak
valódi értelméhez közelebb íérközní.

Vajjon úgy olvassuk-e a görög szöveqeket, ahogyan azokat meg
írták? Mikor egy kórus-dalt olvasunk, Plato egyik dialogusának elejét
vagy végét, Sappho vers-töredéket, amikor értelmünket Agamemnon
valamelyik hatalmas metaforájának megértésére kényszerítjük, ahelyett,
hogy az élvezet virágait rníndjárt a gallyakról szednénk. mint például
amikor Lear királyt olvassuk, - vajjon rosszul olvasunk-e? Nem gyen
gül-e meg éleslátásunk ilyenkor az előttünk gomolygó gondolattársitá
sok és emlékek ködében? Mit olvasunk ki a görög költészetből. azt-e,
ami valóban benne van, vagy talán azt, ami nekünk hiányzik? Nem ma
gasodik-e fel irodalmának minden sora mögött az egész antik görög
világ? Egyszeriben megpillantjuk a még virágzó földet, a zavartalanul
áramló tengert, látjuk a csúcson álló embert; a csúcson, melyen észlelhe
tők ugyan repedések, de még rendíthetetlenül áll. Mínden egyes szónak
sajátos ereje van, és ez az erő olajfákból. templomokból és szép fiatal
emberek tetéből sugárzik.

Proust könyvének hat oldalán több bonyolult és sokrétü kedély
hullámzást találunk. mint az egész E'ektrában. Antigonéban vagy Elek
trában azonban másféle szellemiség ereje nyűgöz le: a hősiességnek és
hüségnek őseredeti megnyilatkozásai.' Az idegen nyelv mlnden nehézsége
és fáradsága ellenére ellenállhatatlan vonzással sodor újra és újra görög
szöveqek felé. Bennük találjuk meg az állandó, a maradandó, az ős-
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eredeti emberit. Természetesen szüksége van erőteljes lelki mgrázkódta
tásokra. hogy ezeken keresztül megnyilatkozhassék. De amikor halál.
árulás, vagy más primitiv szerencsétlenséq felkavarja. Antigone. Aiax
és. Elektra pontosan úgy viselkednek. mint ahogyan hasonló helyzetben
mi viselkednénk.

Sophokles csak nevén nevezi a fülemülét és máris halljuk énekét.
A ligetről csak annyit mond: "fái alatt még nem járt senki" - si már
magunk előtt látjuk az összeboruló lombokat és a bíborba hajló ágakat.
Es tovább. egyre tovább húz valami. hogy végül is elmerüljünk abban.
ami a valóságnak csak tükre.. s nem a valóság maga, talán csupán egy
nyári napnak az északi tél szívében őrzött képe.

A felidézett raqyoqásnak és az esetleges félreértéseknek legfőbb

oka ez oa nyelv. Soha nem remélhetjük, hogy egy gör~ mondat teljes
lendületét úgy magunkévá tehessük, mint saját anyanyelvünkét. Nem
észlelhetjük tökéletesen azt a különbséqet, amkor hol dísszonánsan,
hol tökéletes összecsendüléssel muzsíkálnak a szavak sorról-sorra. 'ol
dalról-oldalra. - Soha nem foghatjuk fel teljes pontosságukban az apró
sajátosságokat. amelyek a mondatnak életet adnak és a megelőző ,,;agy
utána következő mondatokhoz való viszonyát meghatározzák. Mégis oa
nyelv az, ami megbabonáz. Elsősorban kífejezésmódjának tömörséqe.
Shelleynek huszonegy szóra volt szüksége, hogy tizenhárom görög szót
angoira forditsen.

A szövetek közül eltávolít mínden fölösleges zsírt, a hús feszes
és rugalmas. Azután - mezítelenül és összesűrítve - mínden más
nyelvnél fürgébben mozoq, táncol. ugrál. tele van élettel. mégis míndíq
szigorú törvények alatt marad. A szavak jelentése oly tiszta és szílárd,
hogy ha az ember mesterkéltséq nélkül akar beszélni, mégís úgy. hogy
pontosan a tárgyhoz alkalmazkodjék, a körvonalak élességét el ne ho
mályosítsa, a mélyséqet fel ne kavarja: színte az egyetlen kifejezési .le
hetöséqe a görög nyelv. Ezért nincs értelme, hogy görög szöveget for
dításban olvassunk. a fordítás csak hozzávetöleqes képet nyujthat. Még
a legképzettebb tudós sem adhatja vissza a szavak dallamossáqát, az
emelkedő, majd visszahulló ritmusok játékát.

Ha az ember előtt ezeik; a felmerülő kételyek és nehézségek vilá
gossá váltak, önkénytelenűl felvetődik a kérdés: tulajdonképpen hol is
nevessünk a görög szöveq olvasásakor? Az Odysseában van egy rész,
amelynél nevetni szeretnénk, de ha maga Homeros figyelne bennünket,
valószinűleg okosabbnak vélnénk kissé fékezni vidámsáqunkat. Ha bi
zonyosak akarunk Ienní, jó helyen nevetünk-e, majdnem élenqedhetet
len. hogy anyanyelvünkön nevessűnkt - bár itt Arístophanes kivételt
jelent. Ezért bizony a humor azok közé a pompás dolgok közé tar
tozik. melyek az idegeni nyelvben veszendőbe mennek.

Mindez a nehézségek és félreértések egész sorát jelenti. ezek vi
szont onnan erednek. hoqy szolgai módon ragaszkodunk az eredeti sza
vakhoz és sznobok módjára magyarázzuk őket. Van azonban valami,
ami még a tanulatlanok előtt is víláqos: a görög irodalom a mcstermű

vek irodalma: mindig érezhető benne a rnély lélekzetvétel, mely egész
korszakokat éltetett, legyen Aíschylos vagy Shakespeare korszaka.
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LAPLACE JUBILEUMA. - Franciaország ebben az évben ünne
pelte világhíressé vált nagy tudósának, Laplacenak kétszáz esztendős

születési évfordulóját. Laplace volt tulajdonképpeni elinditója a modern
csillagászatnak és az abból kiinduló egész tudományos szemleletnek.

Mily különös utat járnak be e kiváló tudós tanításai, amelyek a
XVIII. század óta nemcsak befolyásolták, hanem egyenesen irányitották
a tudományos gondolkozást egészen az atomkutatás feltűnéséig: Laplace,
az égi mechanikus és nagy matematikus nyomán materialista lett a
XIX. század. A XX. század széttörte a laplace-i tudás kagylóját, és az
indeterminizmus (az előre meg nem határozottság) elve, valamint a hul
lámmozgások mechanikája visszaadták polgárjogát az Ismeretlennek,
melynek körében a vallás is megtalálja a maga helyét.

Laplace pályafutása síma volt, szinte akadálymentes. l749-ben szü
letett Beaumont en Auge-ben, szülei szegény parasztok voltak. Tanul
mányainak elvégzése után tudományos és katonai. pályán müködík, majd
a Bezout-í tüzérképző akadémiára kerül tanárnak. Itt éri a forradalom
kitörése. A forradalomnak szüksége volt tudósokra S így Laplacet nem
sokára ott látjuk Monge mellett a politechnikum alapításának és a köte
lező elemíískolaí oktatás megszervezésének munkájában. Ö lett megala
pozója. a méterrendszer bevezetésének is. Tudományos érdemeiért mín
den elismerést megkapott. Beválasztották a francia Tudományos Akadé
mia és az Institut Francaís tagjai közé. Brumaire l8-a után Bonaparte
belügyminiszterré nevezi ki, l799-ben a szenátus tagja, a restauráció
márkí rangra emeli és Franciaország pairjévé teszi.

Laplace megérdemelte ragyogó sikereit. Érdemeit a legkülönbözőbb

kormányok is egyöntetűen elismerték, s ezzel követésre méltó példát mu
tattak az elfogulatlan és pártatlan értékelésre.

Köztudomásü. hogya nehézkedés törvényének felismerése a nagy
angol Newton érdeme, Laplace volt azonban az, aki az egész naprend
szer müködésére kimutatta e törvény érvényességét, Theorie du Mou
vement et de la Figure elliptique des Planétes" (A bolygók mozgásának
és pályájuk elliptikus alapjának teóriája) cimű művében.

"Traité des Attractions des Esphéroídes" (Az égitestek vonzása)
című tanulmánya a hold, a föld és a bolygók egyensúlyi helyzetével is
mertet meg. Legismertebb azonban "Exposé du Systeme du Monde"
(A világ rendjének ismertetése) című munkája, amely a föld keletkezé
séről szóló óríásméretűhipotézisét adja elő. Ezt a tételt azóta is minden
vizsgázó diáknak tudnia kell.

Laplace tanította meg az embereket arra, hogya föld csakUgy,mint
a naprendszer többi bolyqója, kíhűlt égitest ésa nap körül kering, amely
ugyancsak forog a saját tengelye körül; hogya földet, a Venust, a Mar
sot és a Jupitert valószínűleg a centrifugális erő szakította le a napról;
hogy gigantikus lángnyelvek előbb gyürükbe sürűsödtek, majd széttöre
deztek, - a Saturnus különös világa mintha ezt a sokmillió év előtti tüne
ményt bizonyítaná.

A legutóbbi időben James [eans által felállított új hipotézis a "két
napról" jelentett először komoly konkurrencíát Laplace kozmogortiája
számára. Eszerint: évmilliókkal ezelőtt egy "kóbor" nap került volna
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véletlenül a nap közelébe és míelött újra elmerült a vfágmindenségben,
leszakitott belőle egy tűzáradatot s ebből a tűztömegből sűrűsödtek volna
szílárddá a bolygók. Bármily ragyogónak tűnik ig ez a feltevés, Laplace

. egzakt matematikaiszámitásokon alapuló elméletét nem sikerült meg
döntenie.

1812: A "grande Armée" megvert csapatai az orosz homezök vég te
len jében elveszve áramlanak visszafelé... Laplaceig azonban nem jut
nak el a történelem hullámai. Ebben az évben adja ki "Traité analytíque
des probabílítés" (A valószínűség számítás analitikus tanulmánya] círnű

könyvét. Kissé meglepő ez a munkája, ha figyelembe vesszük eddigi de
terminista szemléletét. Miután pontosságot kedvelő elméjét zavarta a
homály, amit a világegyetem bonyolultságában a véletlen jelent, meg-'
kísérelte, hogy ezt a véletlerit az előre kiszámíthatóság és egzakt törvé
nyek körébe vonja. A "vé:etlen törvényszerűsége": - Laplace ezzel
folytatja Pascal kezdeményezését éskésziti elő Gauss tanítását. Anélkül,
hogy ennek tudatában volna, megsejteti a furcsa ellentmondást, a bizony
talanságnak elvét, az okság elvének szertefoszlását az atomfizika küszö
.bénél, egyszóval rníndazt, amivel a modern természettudomány küszködík.

A laplace-i életmű koronája, a "Mécanique céléste" (Égi mecha
nika). részletekben jelent meg 1799-től l825-ig.

Laplace igazi időszerűsége azonban abban rejlik, hogy ő felelős 
bár akaratán kívül - az általa hirdetett tudományosmegállapitásokból
eredő fatalizmusért és deterrnínízmusért, melyeknek árnyéka apáink és
nagyapáink egész nemzedékére ránehezedett. Laplace számára - ugyan
úgy, mint Auguste Comte vagy Taine számára- a világegyetem nagy
foqaskerék-szerkezetnek tekinthető, kérlelhetetlen mechanízrnusnak, mely
nek működése pontosan előre kiszámítható.

Ma már tudjuk, mily egyoldalú a világ e fölfogása. A jelenkor de
spirítualizációja, és ennek mínden kilengése végeredményben a világ és
az ember túlzottan pozitivista szemleletének logikus következményei.
Talán szükségtelen megjegyezni, hogy maga Laplace csodálkoznék leg
jobban életművének e másfélszázaddal későbbi hatásán és elutasítana
magától minden felelősséget. A mult század végének tudományos ered
ményei: az elemi részecskék sugárzásának tana, Planck kvantum-elmé
lete és az atomfizika új megállapításai kellettek ahhoz, hogy a természet
tudósok ráébredjenek. a világegyetem talán iméqsern olyan egyszerű és
könnyen áttekinthető, mínt gondolták. Heisenberg vállalta a feladatot,
hogy bebizonyítsa, mennyíre megismerhetetlen marad számunkra teljes
ségében az atomon belüli részecskék mozqása, vagyis a világ sorsa.
A Iaplaceísták merevegyenleteinek helyébe a valószínűségi számítások
könnyedébb teóríája lépett, melyet Laplace óta rendkívüli mértékben
tökéletesítettek.

Mily hosszú ez az út és mí'yen szerényséqre intő lecke azok szá
mára, akik azt hiszik. hogy a tudomány valaha is megoldhatja a szellem
és a sziv minden problémáját!
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KÖNYVEK
AZ OMNIBUSZ UTASAt

Louis Aragon regénye. (Athenaeum kíadása.]

Méreteiben is. szándékában is nagyszabású alkotás Aragon regénye. Az
rro arra vállalkozott. hogy két polgári nemzedék életében bemutassa és lelep-.
lezze a századvéq polgári ..idilljét", a burzsoázia fölbornlását, társadalmának
erkölcsi és szellemi nihblízmusát, Európa óhatatlan belesiklasát az első világ
háborúba...Ú. micsoda szörnyeteg!" - kiált föl. nyomban a regény kezdetén.
Pierre Mercadier felesége. Paulette. a viláqkíállítás szenzációja, a Párizs fölé
varázsolt vaskolosszus, az Eiffel-torony láttára; az utolsó lapokon pedig kitör
a háború és Pierre fia. Pascal. •..négy éven és három hónapon keresztül meg
tette kötelességét". azért. hogy az ő fia már soha ne ismerje meg a háborút.
Három és fél évtized történetét ölelí föl a r.egény.

Höse a két Mercadier, Pierre és Pascal, apa és fia; anyaga az ő életük. és
míndaz, ami körülöttük van: családjuk. környezetük, az egész egykorú francia
s egy kissé az egész egykorú európai társadalom. ..Az omnibusz utasai"; azok,
akik csak vitetik magukat. és azok. akik ismerik a gépezet működését és csa
lárd játékot űznek vele. - ahogyan Pierre irja John Lawról, a papírpénz föl
találójáról tervezett. de soha be nem fejezett művének egyik töredékében. Gör
dülnek valamennyien a katasztrófa felé. Az egész regényen végigvonul a hábo
rútól való rettegés. Senki nem akar háborút. S a háború vas következetességgel
közeledik.

Pierre ..jól nősült"; nyugdijas állása van. tanár. A polgári biztonság kere
tei között él. Ezek. a keretek. ha lazulnak is. egyelőre még állnak; ami közöttük
van. az már bomlik. rothad. bele bukik önnön ellentmondásaiba. Pierre házas
sága lassan .pokollá érik. kisebb és nagyobb csalások. értetlenséqek, hazugsá
gok szövedéke. A férj egy szép napon faképnél hagyja családját; kószál a világ-'
ban. amig a pénzéből futja; lecsúszik. a nyomor szélén áll. mikor egy hajdani
kollégája ráakad s újra nyomorúságos állásba juttatja. Pierre ismét húzza az
igát; idejét megosztja a nyügös hivatal és a ..Fecskefészek" nevü rosszhírű ház
között. Ennek tulajdonosnője lesz utolsó támasza; az ő vidéki házában. az ő

karjai közt fejezi be életét. Azon a napon. amelyen az utcákon megjelennek a
. mozgósitás plakátjai.

A fiú. Pascal. keservesen küzdí föl magát odáig. hogy tisztes kis szállódát
nyithat Párizsban a felesége. gyerekkori játszótársa. Yvonne pénzéből. Alapjá
ban véve felelőtlen. mínt az apja. önző. mint az apja; erkölcsileg sem jobb az
apjánál. Mi köztük a különbséq? Pierre megszökött. Pascal pedig megmarad a
polgári társadalom keretei közt.

Kettejük körül. mintegy keresztmetszetben. ott az egész társadalom. Pau
lette, az önző. ruhabolond. nagypolgári becsváqyú, tyúkeszű polgárasszony;
anyja. a régivágású. előitéletekkel teli félarisztokrata hölgy; nagybátyja. az el
szegényedő vidéki birtokos; egy kérnnö, egy munkás a kapitalista kízsákmányo-:
lás hálójában. a bordély alvilági társadalma. egy politikus. akinek érdekszálai a
hadiüzemektől a bordélyig nyúlnak. és igy tovább; - fölvonul a történelem e
hisztérikus traqikomédiájának, az első világháborút megelőző három évtizednek.
a polgárság alkonyának úgyszólván vaalmennyi tipikus alakja: lázadók. haszon
élvezők. balekek, rászedök és rászedettek. csalók és megcsaltak. Nagyszabású.
sokszor lebilincselő forgatag. kisérteties panoráma. Valóban együtt van itt egy
nagy realista regény teljes anyaga. Az igény. mellyel az író tárgyához nyúl.
méltó az anyaqhoz. A mű azonban. úgy érezzük. alatta maradt az iró igényének.
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A reqényt Áragon három részre osztotta. Az első, (az első kötet): Pierre
élete a szökésíg és Pascal gyerekkora. A második, (a második kötet első het
ven lapja): Pierre velencei és montecarlöi kalandjai. A harmadik: Pierre sorsa
Párizsban való újbóli fölbukkanásától haláláig és Pascal Iérfíkora. A közép
pontban természetesen a főalak áll: Pierre; köréje épül rninden. Öt szánja az
író az igazi nagy tipusnak, annak. akinek sorsvonalában egész osztályának.
egész társadalmának sorsa tükröződik. Halála jelképes arányú és értelmű: ez a
fölbomló test. szétesése mocskában, - ez a szétzüllö polgárság; ez a pusztulás
a polgárság pusztulása. Nem véletlen. hogy abban a pillanatban következik be.
amelyben a .történelem megkonditja a polgárság fölött a halálharangot. Aragon
itt dolgozik a legegyszerűbb eszközökkel; itt a legerősebb, leqmeqqyözöbb. Alta
lában a regény harmadik részét érezzük a legjobbnak. legkiegyensúlyozottabb
nak, két remekbeszabott jellemével, az öreg Pierre Mercadíer-vel s a szerelrnes
bordélyosnövel, aki ezt az elgyávult, ravasz. cinikus és szánalmas emberron
csot elragadja magának. torz. élete utolsó. fonák illúziójaként.

Az első rész sokkal kevésbbé sikerült. Aragon itt nehezen meleqszik bele.
nehezen tudja levetkezní a szürrealízrnus iskolájában elsajátitott előadásmódját.

e stílus ideges víbrálását, bizonyos zaklatottsáqát: mintha sokáig csak kerül
getné a tárgyát és keresqetné a hozzáillő hangot; hosszadalmas. terjengős; mind
untalan enqed a pusztán csak stiláris értékű hasonlatok, metafórák csábitásá
nak s a lírai kisértéseknek. a történet itt inkább az író szavaiban, mint a volta
képpeni cselekményben folyik; a regény csak ott kezd nekilendülni. átmeleqední,
ahol végetér az írói "mesélés" és megkezdődik az igazi dráma: a saínteville-í
nyár kánikulai ..ídilljében" • Pierre és Blanche házassáqtörésében. Itt kezdenek
élni. cselekvő jellemekké válni a figurák, itt látjuk tetteikben. reflexeíkben, reak
cióikban őket. - itt jelenik meg az élet. Kár. hogy odáig jó száz lapnyi meddő

szöveqen kell átrágnunk magunkat. De még e valóban forró rész után is át
átveszi rémuralmát a cselekmény fölött a szöveq: az iró többet beszél alakjai
ról, mint amennyit cselekedtetí, mozgatja őket. Itt valóban érvényes a ..keve
sebb több lett volna" elve; az alapos húzás kétségkivül javára vált volna a
rnűnek, Míntha az ingatag szerkezet nem bírná el a túlságos meqterhelést: s
míntha ekkora súlyhoz a főalak vállai sem volnának elég szélesek és erősek,

Aragon nyilván maga is érezte ezt: Pierre alakjának kídolqozatlansáqát: a
problérnát azzal üti el. hogy kitér előle: lehet. - mondja, - hogy következet
len. de sajnálom: ilyen az élet. Míndenesetre gyönge mentséq a regényíró szá
mára, Talán abban van a hiba, hogy nem bírt ellentállni az életrajzi anyag
reqénybe-tódulásának: Pascal gyerekkori élményei túlságosan szétnyomják a
szerkezetet, túlságosan sok, a cselekmény szempontjából tökéletesen fölösleges•
.indokolatlan és mít sem indokoló részlettel zsúfolják tele; megakasztják a' tör
ténetet anélkül, hogyemelnék a jellemzetesséqet.

A regény: egy osztály, egy társadalom regénye. Nos: ebben az első rész
ben sehogyan sem bontakozik ki e mélyebb, tágasabb értelme a szereplök ma
gánügyeinek történetéből. Inkább csak amellékalakok tipíkusak: az öreg Sainte
vílle, Madame d'Ambérieux, Palileron. - ők valóban magukkal hozzák osztá
lyuk, . társadalmuk, társadalmi tipusuk légkörét. És Paulette: egy bizonyos faj
tájú polgári nő típusa, -- a nagypolgári. már-már arisztokrata igény és szno
blzrnus, mohó és korlátolt osztályöntudat belekeseredését a Iareiner-középpolqárt
élet szükösebb világába; lihegő váqyát a ..nagyvilági" ragyogás után; a polgár
megvetését mindaz iránt, ami osztályán kivüli vaílY osztályából kiszakadt: tu
domány, művészet iránt. - Paulette mindezt híven és [ellernzöen képviseli.
Együtt azzal a pusztán formalisztikus. bensőleg üres ..polqári vallásossággal",
amelynek meddő keretei möqött már nyoma sincs vallásos élménynek, árnyéka,
sejtelme sincs kegyelemnek. (Annál szabványosabb. annál klísészerűbb a püs
pök-nagybácsi alakja.]

638



Pierre azonban inkább csak lehetőség. amit az iré nem valósít meg. Ez a
szívtelen, rideg. önző. félre siklott ember: ez afféle kispolgári Nietzsche, szélső

séges. iigalmatian individualizmusának egyre cinikusabb filozófiájával: ez afféle
provinciális ..Machtmensch" . kisstílű. kispénzü kalóz. nyárspolgárba ojtott ka
landor. s egyben intellektüel, ~- és ez volna a nagy írói föladat: egységes jel
lemet alkotni ebből a torz egyvelegböI. szilárd vegyületet a laza keverékből.

Nagy, vonzó, és igen nehéz föladat. Araqon, sajnos. vagy nem érezte elég
ízqatónak, vagy nem birt vele. Pierre-nek épp oly ingatag a hitele az első rész
ben. ,mint amilyen szilárd a harmadikban. Nem játssza végig ezt a kissé ter
jengös első Iölvonást: csak jelenetei vannak. Azokban kitűnő.. De az egész sze
repben bukdácsol. Tudjuk, hogy szekésének be kell következnie. Igy kivánja a
regény és az alak logikája. Mégis indokolatlannak hat a szökése. Az író kiesik
a [ellemböl, átsiklik a könnyebbik megoldásba: a szöveqbe.

A második rész: Pierre Velencében, Pierre Montecarlóban; Pierre kalandia
egy kis velencei lannyal meg annak zsaroló bátyjával és Pierre kalandia Reine
nel, a kémnővel. - míndez szinte meghökkentően lapos és érdektelen. Igen, tud
juk. mit akarna jelenteni míndez a regény menetében, Pierre jellemének alakulá
sában; de hiába: nem jelent semmi lényegeset. A jellemen kivül pereg. szavak
ban, okos szavakban ugyan. de mégiscsak puszta szavakban. Reine még egy
szer fölbukkan később a regényben. immár Pascal karján; ott is fakó, ott is la
pos klisé. S ez a velencei élmény nem mond semmit; hogy valaki egy zugkocs
mában egy csöppet sem félelmetes, inkább meqszeppent karnasszal ..életre
halálra" kártyázík: ez mégiscsak kevés ahhoz. hogy Pierre Mercadier-ben föl
támadjon a condottiere. Mi köze mindennek ahhoz a szánalmas, lecsúszott. öre
gedő férfihoz, aki a harmadik rész elején egy párizsi park padján bukkan föl.
egy árva fitying nélkül a zsebében? Csak az író szándéka szerint lehet köze
hozzá. a regény valóságában nincs.

Itt, ebben a harmadik részben aztán Aragon végre megütis úgyszólván
végig tartani is tudja az igazi realista hangot. Itt nincsenek nagy események.
szines kalandok. A regény medre meqszűkül, sodra meggyorsul. - noha cselek
ménye a lehető legkevesebb. De a realista regénynek nem események Iorqata
(Jára, rendkivüli történetekre van szüksége. Mi történik itt? Pierre fokozatosan
fölbomlik. S ez a folyamat meqdöbbentö, jelképes nagyságú. Madame Taver
nier beleszeret a roncs Pierre-be. Ez a szerelern a realista lélekrajz egyik mo
dern remeklére.

..Az omnibusz utasai" felemás regény. Nem egységes; mintha Aragon a
rnű írása közben fejlödnék, találna magára, jutna el a realista ábrázolás szán
dékától a realista váhrázolás valósár;j3ig.

Lányi Viktor fordítása, egy-két jelentéktelen kis botlástól eltekintve, Í<i
váló. hajlékony. híven simul az eredetihez.

Speetetot

AZ EMBER ÉS A FÖLD. Sztró
kay Kálmán könyve. (Athenaeum.)

Ez a negyedik kötete, Sztrókay Kál
mán tudomány-népszerűsítő sorozatá
nak. A szerzö, miután bevezette olva
sóit a természet. a számok és a csilla
gok világának rejtelmeibe, ezúttal az
emberiség lakóhelyét. a földet sze
meite ki. hogy elmondjon róla min
dent, amit a tudomány mai állása mel
lett elmondaní lehet. Míndezt egy ki
csit a százéves jövendőmondó kalerr-

dáríumok stílusában teszi meg. Ez
persze nem baj. miután nem tudomá
nyos igényű rnunkáról van szö, hanem
afféle ífjúsáqnak és felnőtteknek egy
aránt szánt olvasmánvos tankönyvről.

amelyet az átlagos újságolvasói mű

veltséggel mindenki könnyen meg tud
érteni. A könyv anyaga is ezekhez az
igényekhez mérten van csoportosítva.
Nem annyira a módszeresséq volt a
vezető szempont. mint inkább a lehe
tőleg könnyű tájékozódás abban a
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szerteágazó ísmeretanyaqban. amely
földünkkel van kapcsolatban.

A szerzö miridenek előtt a föld alak
jával. méreteivel és égitesti tulajdon
ságaival" ismertet meg bennünket. majd
bevezet a földön való tájékozódás és
térképezés titkaiba. A következő rész
a föld Hzíkájával foglalkozik. Sok ér
dekességet tudhatunk meg belőle a
föld anyagáról. a. földrengésekről és a'
tűzhányók tevékenységéről. Ezután a
földi légkör kerül sorra. A szelek, a
felhők keletkezése. az időjárás alaku
lásának tényezői és a meteorológiai
tudomány bonyolult módszerei kapnak
egyszerű. könnyen érthető maqyaráza
tot az egyes fejezetekben. Az ötödik
rész a föld kérgének. az azon talál
ható közeteknek. az óceánoknak ki
alakulásával foglalkozik. mig a hato
dik a földön megjelenő életet. annak
a közetekben megtalálható nyomait és
a különbözö geológiai korszakokon át
bekövetkezett fejlödését tárja az" ol
vasó elé.

Ezt a vázat sok sztnes olvasnivá
lóval. történelmi adattal és szernléltetö
magyarázattal tölti ki a szerzö, Na
gyon kífejezöek az olyan szernléltetö
összevetései. amelyekkel a számokat
vagy jelenségeket közelebb hozza az
olvasóhoz. Ilyen pl., hogy az egész
földön lakó emberiséget kényelmesen
el lehetne helyezni a Balaton jegén.
Vagy a felhő keletkezésének azzal a
jelenséggel való rneqmaqvarázása, ame
lyet míndenkí tapasztalhat. ha télen
kinyitják a mosókonyha szabadba
nyil ó ajtaját. Ilyenkor sűrű Ielhöszerü
pára csapódik ki a nyitott ajtón. holott
magában a helyiségben ebből a párá
ból semmit scm látunk. A magyarázat.
hogya hideg levegő nem tud annyi
nedvességtartalmat . magába nyelni.
mint a melegebb. Vagy - hogy még
egy példát említsünk - a föld törté
netével kapcsolatos az a kép. hogy ha
a főldön lejátszódó eseményeket film
re vették volna és ezt a filmet most

huszonnégy oran át vetítenék elöt
tünk. csak déltájban jelenne meg sze
meink előtt az első legősibb állati
lény. és éjjel negyed tizenkettőkor

hagynák el a" vásznat a Ieqendás óriás
gyikok. A neandervölgyi ember pedig
csak öt másodperccel éjfél előtt buk
kanna fel.

Bár ez az utóbbi szemlelterés kissé
ismerősnek tünt, míntha valahol más
hol már olvastuk volna. De ez nem
von le semmit sem az érdekességéből

és hasznossáqáböl. Aminthogy az egész
könyvet hasznosnak és érdekesnek le
het mondani és hiba volna rajta szá
monkérni az eredetiséget. Nem az a
Célja. hogy valami újat vagy frappán
sat közöljön.

És talán azt se rójjuk fel különöseb
ben a szerzönek, hogy az élet és az
ember eredetének kérdésében a ma hi
vatalosnak kimondott álláspontot te
szi magáévá és előszeretettel emlegeti
a ..bibliai mesét". Ma már igazán túl
vagyunk azon. hogya biblia és a ter
mészettudomány megállapitásai közötti
ellentéteket boqarásszuk, hiszen nyil
vánvaló. hogya bibliai genezis egé
szen más céllal iratott és egészen
más szempontokból formál. mint a
huszadik század természettudománya.
Az ember eredetének pedig az a ma
gyarázata. hogy valami felsőbbrendű

majom valami ismeretlen okból egy-·
ezerre csak elkezdett - éspedig a föld
több pontján egyidejűleg - értelme
sen gondolkoznL beszélni és cselekedni.
ilyen népszerű előadásban sem hát
meggyőzőbben. mint egyes tudomá
nyos fejteqetésekben.

De a könyv nyilván nem is tűzte

feladatul. hogy Hyenelvi kérdéseket
megoldjon. Egyszerűen közölni akarja
a földre vonatkozó mai ismereteinket
és ennek a feladatnak meg is felel.
A magyarázó ábrák és a mulatsáqos
szöveqközi rajzok eredményesen élén
kítik az amúgy sem unalmas olvas
mányt.

d. k.

Felelős szerkesztö és kiadó: Sík Sándor. ....

21.521.49 - "elet" Irod, és Nyomda Rt. XI.. Horthy M.-út 15. - Igazgató: Latszky Jenő.
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Yves Congar:

A teológia új feladatairól

Szegedi Gergely:
Radnóti Miklós útja

Németh Antal:
Az orosz színpadi realizmus

Füzesséry Katalin:
A hit nehézségei

Thurzó Gábor:
A költő és a megsebzett (Clemens Brentano)

Rónay György:
Racine

S z a tó c z i P e l b á r t :
Temesvári Pelbárt

Mihelics Vid:
Kérdések és távlatok

*
Abraham a Santa Clará, Szent Bernát. Szent Gertrud.

Szent Mechtild. Bourdalou írásaiból
*

Berde József. Csanád Béla. Sík Sándor. Tűz Tamás.
Weöres Sándor. Pilinszky János versei:

Remenyik Zsigmond. Thurzó Gábor. Willa Cether.
Molnár Kata elbeszé1é:seti

ARALI Y EZÜST, ÉKSZER
('I11III 'VÉTEL ELADÁS Kehely, cibóriuDl. szentségtartó______.r.....:...::.:.:::.:!'...:.::::;:::.::::. nagy valasztékban

Dr. BAJ M 6 C Z I N é WINTERMANTEL TERéz
Budapest, VII., Rákóczi-lit 10. L 2

H f ' . t'k A N T I C O R S .tyúkszemirt6ta aj a yu szeme használjon, biztosan elmulasztja.
., adag F. 3'80

HAGY DRO G ÉRI A lIudopest, VIII. kerületi J6zsef·kőrút 19.
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