
SZEMLE
A KÖLTŐ HARCA ISTENNEL
Lenau halálának 100. évfordulójára

Egy évvel halála előtt, I 849-ben.
szölal meg utoljára a döblingi elme
gyógyintézetbe zárt Níkolaus Lenau,
családi nevén Níernbsch von Strehle
nau. ..Szegény Níembsch" - kiált fel
kétségbeesetten _. .maqyon boldogta
lan vaqy!" Ez a boldogtalanság kiséri
végig egész életét, ezt érzi még életé
nek napsugaras perceiben is. Arról pa
naszkodik. újra meg újra. hogy ..test
ben-lélekben beteg". benne ..mintha el
tört. megszakadt volna qyöqy.thatatla
nul valami". Egyre fenyegetöbben veszi
körül a lét sötétsége. s Homérosz olva
sásakor megdöbbenve találja meg egy
szöban létérzésének kulcsát: ..amphi
melas" - olvassa - ...sötétség körös
körül", De még küzd a sötétség ellen.
akkor sem akar megfulladni benne, ami
kor érzi már. hogy ..szorul a csomó".
Világosságot. értelmet, megnyugvást
keres, .Jcörülzsonqó égi forrásokat",
..örökzöld ifjúság álmait". és a halált
várja az élet "ingatag sátorában", ahol,
..hála a halálnak. rövid ideig kell tar
tózkodnia". Érzi. hogy körülfonja és
megfojtja az őrület; menekülni, szaba
dulni előle.Ó:_-- ezt akarja csak. semmi
mást:

Ó meddig feszül még fölöttem
A kínok fojtó sátra itt?
Törj rá. vihar. tépd szét dühödten
És szórd világgá ronqyait!

De a sötétség csak lassan záródik be
körülötte. s nemsokkal teljes elborulása
előtt .ébred rá reménytvesztetten. ..most
lobban ki bennem a fény". A remény
utolsót lobbant. nem menekedhetett
előle.

Fényt. nyugalmat, boldogságo t akart.
de nem ingyen: meg akart küzdení.
meg akart szenvední érte,- tudni
akarta. mire szánja az élet, mit akar
töle Isten. Gyerekkora meglehetősen

holdog volt. azzá kendőzte el legalábbis

az anyja. Maigraber pesti fŐjegyző

lánya. ez a szenvedélyes ..Iarkasanya" .
A tizennyolcéves Lenau igy ir hozzá
Bécsböl: ..Különös kör fog körül enqem.
Életem .katasztröfájának küszöbén ál
lok. Többet qondolkodom. s igy nagyot
gondolok. Az ember saját világot te
remt kebelében. ha tudja, hogy van
még egy ember. aki szeréti. Ameddig
ön él, anyám, addig boldog vagyok:'

Boldoggá hazudott évek Pesten. To
kajban, Budán. a vérmezőn épült haj
dani kápolnában. ahol az anya eszten
döket nyomorgott gyermekeivel. anél
kül, hogy azok érezték volna a nyo
mort: iskolás évek a pesti. majd a sá
toraljaújhelyi piaristáknál, a bécsi
egyetemen. ahol osztrák jog helyett
magyar jogot tanult. majd a magyar
óvári gazdasági akadémián, azokon a
tájakon. ahová mindig visszavágyott.
Itt teltek le gyerek- és kamaszévei. itt
jegyezte el el magát a végtelenséggel,
a ..messzt magyar földdel". Anyjától
vallásosságot tanult, a család együtt
imádkozott esténként, és Lenau, a kis
fiú, magatákolta házioltára előtt, ..mí
sézett". Csupa nyugalom, boldoqsáq,
szerétet vette körül, - s ezt nem za
varta meg semmi. Istenben élt. .Jsten
áldotta paradicsomban". De azért már
ekkor felébresztették szívében a ké
telyt. amely aztán Bécsben robbant ki
és határozta meg egész életét. hajszolta
egyre rohamosabban az őrületbe. A
fiatal gyerek meqlátoqatta néha egyik
nagybátyját. az Öbudán élö volterianus
huszárkapítányt, aki éjszakánként azzal
a harsány kijelentéssel ébresztette fel:
"De hiszen nincs Isten." Még évek tel
tek el. amig Bécsbe került és rádöb
bent arra, hogy ..élete katasztrófajának
kűszöbén" áll. - ez a kaasztröía azon.
ban már itt kícsírázott, egyelőre észre
vétlenül, az óbudai huszárkapitány éj
féli kegyetlen ébresztöln.

..A virágos partról ideilen tengerre"
repült ki. amikor Bécsbe került. Elóbb
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jogász kft, aztán orvostanhallgató, -
és egyr,· többet, egyre mélyebben kez
det kétvlkední. A lét értelmét kereste,
a felsz.ibadulást: a sötétség már árnyé
kot vetett rá, s ö a tudás, a megisme
rés fejé fordult, hogy .Jcíszaktrsa ma
gát a lélek éjszakájáböl". Igy kezdő

dötr meg harca Isten ellen, igy kezdő

dött meg tagadása. - s úgy harcolt.
úgy tagadott. hogy közben sóvárgott
lsten felé. Bizonyosság és kétely szo
rongatta, de soha sem tudott sem a
kételvben. sem a hizonyosságban meg
nyugodni.

Ennek az őrlő, reménytelen harcnak.
ennek az állandó Isten és önmaga elöl
való menekülésnek - eg25z élete nyug
hatatlan vándorlás a hegyek közt.
Amerikában, Németországban - ön
vallomás-jellegű tükörképe "Faust"
vázlata. "Végre rátaláltam arra a fic
kóra ~ írja l 833-ban. harmincegyéves
korában [ustínus Kernernek -, akire
egész pokoli matériárnat rárakhatom",
Ez a pokoli anyag - .Höllenstoff" 
a kétely, a bízonyossáq-keresés, taqa
dás és sóvárgás, elutas.tás és felisme
rés volt. a megváltódás vágya. Ez ölt
testet a "Faust"-ban. ennek a keresés
nek nyughatatlan, állandóan önmagá
nak el'enrnondö belső "bizonyosságain"
járja életútját a kereső Faust. a kereső

Lenau.

Az ő Faustja mindenekelött .hinni
akart, kétségbeesetten kapaszkodik a
hitbe. Istenbe. "Hinni. tudni. csele
kedni" círnű versében kétségbeesetten
látja már be tévedését:

S a kételkedés vadonába léptem
Az istenlakta édenből, szegény,
S kihalt szívemből az öröm eqészen,
Mlkor hitemhez hűtlen lettem én.

De nem tehet ez el'eri semmit: a meg
ismerés vágya tovább űzi. A kisértő

- bomló agya alakul át Mefísztofe
Iesszé -- sarkalja, s Faust a drámai
költemény erdei jelenetében tűzbeveti
a bíblíát:
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Engem a hit többé nem áltat.
E.g hát; varázsa im halott;
S a vigasznak, amit adott,
Szürkc pernyél szcrteszállnak.

A biblia, a hit helyett azonban hiába
keres más. valamit. -- szerelmct. ka
landot, hősiességet, hi vatalt. embert és
tájat, - hiába járja vég:g a hasztalan.
reménytelen. dacos keresés útjait, hiába
"küzd a saját képére alkotott vílaqné
zetért" - mint H. W. Geíssler írja
Faustról és Lcnauról, teremtményről és
költőjéről egyszerre -. "komor sejtel
mek rettegtetik, megoldás és me (Jváltás
után vágyódik".

És ebben a keresésben. ebben a zűr

zavarban, - önellentrnondasok árada
tában, hiszen Lenau nem gondolkodik
logikusan. őrülete el-eltérlti a logikus

I gondolkodás útjáról _. az istenelisme
rés és istenelvetés összes bízonyítékaít
felsorolja. s lényegében tarja fel har
cának alap-problémáját: azt, hogy nem
iehet független, szabad ember, mindig
és mindcnben éreznie kell, hogy teremt
mény. Ez ellen lázad aztán. ezért veti
el véqképp Istent a "Faust" szerivedé
lyes viharjelenetében; Faust a fellegek
be kiáltja Isten felé:

Világ ura, parancsolj e viharnak.
Amit akarsz; én megvetem .hatalmad!
Testem itt reszket partján a halálnak,
De lelkemben fölszítja víharod
Az·· őserőt, mely örök s büszke társad.
S megátkozom. hogy teremtmény

vagyok.

Sokáig azonban nem tud dacolni Isten
hatalmával, egyre jobban látja, hogy
az "öserő"" az ember ősi ereje nem
egyenrangú Istennel, a teremtmény' nem
lázadhat fel teremtője ellen, csak meg
nyugodhat benne. Az igazság nincs
Istenen kvül, hisz az ember az .Js
ten álma". És cqv éjszaka. kietlen szík
lás parton - élete jelképes táján 
elüzí magától akisértöt:

Hazug szellem! kacaqjunk eskümönt
Azt az alkut árnyék kötötte árnnyalJ
Hallod? E perctől nincs hozzád közöml
Hontalan vándor az élők között·



Álom vagyok. elhagyva börtönöd.
AI<;nn: együtt öröm, bűn. fájdalom,
S szívembe gyilkos pengét álmodom!

Faust öngyilkos lesz, mcrt más meg
oldást már nem tud találni, mint az
öngyilkosságot, annak az embernek
megsemmisitését, akit olyan nagynak.
mindent tudónak. Istennel eqyenranqu
nak hitt. Faust szívébe szúrja a kést.
megöli az álmot, a "vággyal. bünnel,
szenvedéssel teli álmot". Lenau körül
pedig -- aki a Faust befejezése tájé
kán kiált fel, hogy "most lobban ki
bennem a fény" '-- égyre mélyebbre
hull az éjszaka, s nemsokára (1844
ben szállitják az őrülle:, házába) a tel
jes, öntudatlan ,őrület,

A "nagyon boldogtalan", "testben
lélekben beteg"•• .eltört és meqszakadt"
Lenau egész költészetére a "Faust"
viaskedása borit fátylat, a boronqás,
nyuqtalansáq, tétovasáq íátylát. 'Da
laín, lírai tájképein. ~ ezeken az érzék
letes, realisztikus képeken - átvonul a
borongás. szoronqás, félelem; egy-egy
lehelelnyi dalában is ott kisért. Tava
szi verseiben. melyek olyan üde képet
festenek a víráqbomlásról, feljajdul a
reménytelenség, hogy "eqyedül őt til
tották ki a tavaszból". Ez a fájdalom
zeng híres "Nádi dalai" -ban, csodála
tos táiképí sznekben gazdag •.Erdei
dalai't-ban, "Pusztai dalaí't-ban. Egyet
len pillanatra se bocsájtja el sorsa. vé-:
gig ezen a könnyű lirán sehol semmi
enyhülct, Mindig keres .-- vigaszt.
Ionzolast -. míndtq filozófiát próbál
teremteni, akár lírai verset ir, akár
olyan naqyszabású elbeszélő-verseket,

rnint az "Albigem;iek", "Johannes
Získa". a ,,sqvonarola". És mindiq a
saját Hozóíiáját Isterr ellen. És
mindig Isten gyüri le.

Kríehuber 1841-ben lerajzolta a már
elborult elméj ü Lenaut. Eza rajz ki
sértetlesen egy magyar költő arca. Vö
rösmartyé is lehetne, sehoqvse illik a
német költők arcképcsarnokába.vészre
vétlenül foglalhatna helyet a magyaro
kéban. De arcmásán, verseinek ternati
káján, tájképi sz ínein tul. mint Szerb

Antal állapítja. meg róla. van valami
meghatározhatatlan Lenau .wersmelö
diájában, hasonlataíban: látásának mód
jában is, ami míatt néha úgy érezzük.
mintha Vörösmartyt vagy Peröfít 01
vasnők német forditásban; valami ti
tokzatos magyar. hang, annál erőseb

ben érzékelhető, mert egészen idegen
környezetből tör ki". És valóban, Le··
nau sohasem tudott elszakadni Ma
qyarorszáqtól. a magyar táj. hangulat.
a n ipdal ritmlkája állandóan ott kisért
soraiban, amaz "istenáldotta paradi
csom", amit sóvárog. Ezért olyan ne
héz apró I rai remekeit - a dalnak
Eíchendorffal és Heinevel eqyenranqú
mcsterc volt .- a német dalköltészetbe
beilleszteni: ezért olyan nehéz súlyos
qondolatí tartalmú verseit Schíller ódáí
mcllett németnek tudni.

A Iírai versekben Petőfi Felhők-jé-.

nek muzsíkája csendül. a gondolati tar
talmúakban újra meg újra Vörösmarty
hanqlejtése lep meg. Lenau érezte is
ezt a rokonsáqot, ~ vagy legalábbis
közelséget, az ifjuság felejthetetlen és
eltörölhetetlen benyomását - a ma
gyarsággal. Válságaiban - és bécsi
tanulóévei óta egyre gyakoribbak ezek
a válságok - messzí hazájába. "tágas
magyar földre" vágyódik. s amikor a
dél felé vonuló esőt figyeli. ..dél felé
vágyódik a szive, messzí Maqyaror
száqba". A magyar tájat szemleleteseb
ben. őszintébben örökitette meg magyar
korársainál. a Petőfit és Aranyt meg
előző nemzedéknél. -- és furcsamód ez
a német költő az előfutárja Petőfi al
földi hangulatainak. Természetesen a
romantika olyasfélén tüzesíti át ezeket
a lírai vagy leíró verseket. pusztai je
leneteket. ti<zai tájkéneket - "Három
cigány". "Falusi csárda", "Verbunk".
..Miska" és méo annyi más -, hogy
bizonyos rnértékben ídeal'záltak lesz
nek. Lí-zt maqvar rapszódláira ernlé
keztetnek. De amikor lezárja a költői

életművét s 1844-ben az elmeqyöqvín
tézetbe kerül. a kortárs magyar köl
tők. s a Ieqnaqvobbak, még alig-alig
szölaltak meg, alig-alig irtak míndar
ról, amiről ő'már irt.

1850 augusztus 22-én váltotta meg
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a halál szenvedéseítöl, a döblingi el
megyógyintézetben ekkor már ott élt.
egyre sötétedő éjszakájában. Széchenyi
is. A weidlingi temetőben temették el,
ahol egyszer azt mondta huqának, a
zölddel befutott sirokra mutatva: ..Nem
igaz. Teresi. itt jó helyen pihen az em
ber?!" És itt pihent meg végleg. e sír
küszöbén túl tudta meg. hogy ifjúkora

álmainak volt igaza. e küszöbön túl
tért vissza ..az idegen tengerről" az
annyit visszasirt ..virágos partra".
Istenhez. Sírja felett szürke gránit pi
ramis áll. rajta a neve. és ércből ön-
tött mellképe. A mellkép körül kigyó
tekerőzik - mint egyik életírója mond
ja: a zseni pogány, és az örökké
valóság jelképe.

L'ptay Lstvén.

A KEGYELEM ÉS A NEHÉZKEDÉS) ERÖ

A francia könyvpiacon másféléve
megjelent egy szerény kis könyv. gon
dolatok és aforizmák La Pesanteur et
la Gréce (A kegyelem és a nehézke
dési erő) címmel, a filozófus Gustave
Thibon bevezetésével.* Szerzöjét, az
I943-ban elhunyt Simone Weilt a
franciák úgy emlegetik, mint korunk
egyik jelentős mísztikusát, aki bár
csak lélekben volt keresztény - mert
mindvégig megmaradt az izraelita val
lásban --o a keresztény igazságoknak
olyan mély ismeretéhez jutott el. mint
napjainkban kevesen. Keresztes Szent
Jánosnak ez a mcdern tanítványa ko
ruk szociális problémáira is nem egy
szer meg találta a mísztika sikján moz
gó. mégis gyakorlati megoldást. Em
beri portréja is a legvonzóbbak közé
tartozik. Az alázatosságot egészen ki
vételes fokban gyakorolta. Míelött
például Amerikába távozott, irásait át
adta Gustave Thibonnak. szeretné, 
mondta - ha az gondolatait beléol
vasztaná saját művébe, mert igy biz
tosabban eljuthatnak azokhoz, akiknek
talán szükséqük van rájuk.

Thibonnal különben érdekes körül
mények között ismerkedik meg. A sa
ját kis birtokán gazdálkodó, paraszt
filozófus 1941 nyarán levelet kapott
egyik dominikánus barátjától: vegye
fel munkásnönek Simone Weil fiatal
Iilozóflatanart, mert forradalmi eszmél
míatt elcsapták. A fiatal lány egyéb-

* Simone Weil: La Pesanteur et la
Gráce. (Plon, r'Jris 194R.)

614

ként, képesítését eltitkolva, már előző

leg a Renault-qyárban is dolgozott,
hogy megismerje a munkások életét.
majd Spanyolországban harcolt a köz
társasági ak oldalán, bár inkább csak
mint.a forradalmárok inspirálója, mert
fegyvert nem vett a kezébe. A kon
zervativ érzelmű Thibon. aki nem ra
jongott sem a forradalmárokért. sem a
tudós nőkért, vegyes érzelmekkel fo
gadta a törékeny kis zsidólányt. aki
aztán tüdőbaja és színte elviselhetet
len fejfájásai ellenére is hősiesen lé
pést tartott a rnunkához edzett parasz
tokkal. Irtózott minden kedvezményes
elbánástól s amikor észrevette. hogy
kimélni akarják. elhagyta Thibon bir
tokát és máshová szegődött el. Szelle
mi kincseivel sem fukarkodott. A ne
héz napi munka után gőrög filozófu
sokat olvasott eredetiben házíqazdájá
val. főleg Platont. akinek teljesen
egyéni. mélyséqesen keresztény magya
rázatát adja. Kis parasztlányoknak a
hindu filozófi áról beszél és az Upani
sádokat olvassa velük; meggyőződése

ugyanis, hogy nincs az az emberi lé
lek. mely ne volna képes eljutni a szel
lem legmagasabb régióiba. Naponta
olvassa a Szeritírást és Keresztes
Szenr Jánost. Az irók közül csak 'a
spirituális képességekkel rendelkezőket

szereti, mert azt tartja, hogy a töké
letes kifejezéshez csak az juthat el. aki
előbb belsö tisztulási folyamaton ment
keresztül; Viszont irtózott az olyanok
tól. akikhez a hatásvadászás vagy pó
zoló dagályosság gyanuja f('rhet.



Szenvedélyesen szerette az igazságot,
mindig az egész igazságot mondotta ki
s nem törődött vele, kinek és mílyen
körűlmények között mondja. Ez pedig a
negyvenes évek elején nem volt éppen
veszélytelen. Ki is zárták az egyetem
ről: forradalmi eszmél és származása
miatt egyébként is állandó veszélyben
forgott. Nem tartozott semmiféle párt
hoz; mind.q az elnyomottak és leqyö
zöttek pártján volt és osztozott szen
védésükben. Amikor a francíaorszáqí
német megszállás elöl családjával
Amerikába ment, úgy fejezte ki szo
lídarítását az otthon szenvedökkel,
hogy pontosan csak annyit evett.
amennyit otthon a hivatalos élelmi
szerjegyekre adtak. Ilyen életmód mel
lett elhatalmasodott rajta a tüdőbaj.

de a kórházban sem fogadott el sem
miféle kedvezményes ellátást. Csak ak
kor érezte jól magát. ha névtelenül
beléolvadhatott a szegények és a tár
sadalom kitagadottjai közé. Meghitt
körben elragadóan szellemes és humo
ros volt. szerette a tréfát, de iróniája
soha nem sértett. Olyan magasra tu
dott emelkedni. ahol a leqkülönbőzöbb

világnézetű emberek megérthetik egy
mást. A tradicionalista Thibon és a
szélsőhaloldalon küzdö Simone Weil
közőt; minden próbát kiálló barátság
jött létre. Egykori ..rnunkásnöjének"
halála után Thibon nagy gonddal és
szeretettel nézte át a rábízott [eqyze
teket. amelyekben Simone Weil ötlet
szerűen napról-napra feljegyezte gon
dolatait. a legkülönbözőbb nyelvű mű

vekböl kiszemelt idézeteit és napló
szerű. bizalmas vallomásait. Ezekből a
gondolatokból adott ki most egy kö
tetnyit az emlitett "La Pesantcur et la
Grácc" cirnű könyvében.

Már a címben jól megfogta Simone
Weil filozófiájának vezérrnotivumait,
amely szerínt e vílág törvénye a ne
hézkedési erő. amely Istentől eltávolít
bennünket. - A teremtessel kikerültünk
Isten kezéből: kezenyomát viseljük
ugyan. de el is különültünk tőle. A lé
tezni. existerc szö eredetileg annyit je
lent. mint kivül helyezni. Isten mínt
egy háttérbe vonult. hogy mi létez
hessünk. Míöta a teremtés aktusával

Isten mintegy visszahúzódott e világ.
ból. a nehézkedési erő lett az úr él!
arra ösztönzí az embert. hogy Istentől

elfordulva azt keresse. ami saját ha
talmát növeli. Ez a centrifugális 
deifugális -- erő lélektani téren abban
nyilvánul meg. hogy különbözö kibú
vókkal (belső hazugság. hamis idea
lokba, almokba való menekvés, stb.)
igyekszünk megingott exisztenciánkat
kivülről meqtámasztaní, vaqyís Isten
nel szemben és rajta kivül maradni.

Az üdvösség problémáját Simone
Weíl igy fogalmazza meg: "Hogyan
szabadulhatunk fel a földi nehézkedési
erő hatása alólT' A felelet: a kegye.
lern által. A kegyelem mit sem változ
tat a szükséqszerüséq vak törvényén.
mely e világon uralkodik; úgy hatol
a lelkünkbe. mint ahogyavizcsepp
szűremkedik a föld rétegei közé anél
kül. hogy struktúrájukat meqváltoz
tatná. Minthogy a teremtett világ tör
vénye a nehézkedési erő. a kegyelem
ennek ellenkezője lesz: a kreáció ellen
téte a .idekreécio", amit Simone Weil
igy magyaráz: ahogyan Isten szerétet
ből vállalta. hogy ne legyen minden.
azért. hogy mi valamik legyünk. ne
künk is. bele kell egyeznünk abba.
hogy semmi legyünk és újra Isten le
gyen minden. Az első lépés .Jeépítení
énünket. ezt az árnyékot. rnelyet a
bűn és tévedés vetít közénk és Isten
közé. hogy eltakarja elöttünk az isteni
fényt".

Énünket csak akkor ölhetjük meg.
ha meztelenül és védtelenül kiszolqal
tatjuk magunkat az élet minden hara
pásának, ha vállaljuk az fut. a ki
egyensúlyozatlanságot és a szenvedé
sekért nem keresünk soha kárpótlást;
ha felfüggeszt jük képzelőtehetségünket.

..amely folyton azon mesterkedik.
hogy eldugaszolja a réseket. melyekcn
a kegyelem beszüremkedhetík".

Simone Weil éles határt von a ter
mészetfölötti áldozat és az emberi
nagyság és hősiesség minden más for
mája közott. Isten itt a földön· a leg
gyengébb. a legkifosztottabb lény; az
ő szeretete nem elégiti ki az ember
földi étváqyát: csak az juthat el hozzá.
aki tud eredménytelenül kinlódni, aki
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vísszautasítja a gőg és szenvedély vi
gasztalasait és csupán a Lélek finom
lehelletére figyel, melyet a testi ember
képtelen felfogni. ..Ha azt mondjuk
Krísztusnak. amit Szerit Péter mon
dott: én hű maradok hozzad. már el
ls árultuk őt. mert a hűség forrását
saját énünkben és nem a kegyelemben
kerestük. Minthogy Szent Péter Isten
választottja volt. árulása mind előtte.

mind mások előtt nyilvánvalóvá vált.
De hányan vannak. akik uqyan.qy
dicsekszenek és soha sem eszmél
nek rá tévedésükre."

. Mi sem könnyebb. - mondja Si
mone Weil --- mint meghalni azért.
ami erős: millíók haltak meg Napoleo
nért, a haldokló Jézust pedig cserben
hagyták tanítványai. Ahhoz. hogy
meghaljunk valamiért. ami gyenge. ter
mészetfölötti szeretetre van szükség.
..A természetfölörü .szerétetnek semmi
köze az erőhöz. és nem is védi meg
a lelket az erő hidegsége a vas hideg
séqe ellen. A páncél. akár a kard. fém
ből van. Ha olyan szeretetre vágyunk.
amely megvédi a lelket a sebek ellen.
nem Istent kell szeretnünk."

A hős fegyvert visel, a szerit mez
telen. Nos. a fegyverzet nemcsak a se
bek ellen véd. hanem megakadályozza.
hogy a valósággal közvetlen kapcso
latba kerüljünk és eljussunk <l harma
dik dimenzióba: <l természetfölötti sze
rétethez. A sima felületű. nem-sebzett
lélekhez nem férkőzhet hozzá a kegye
lem. A régi fizikai törvény. amely
szerint ..a természet irtózik az ürtöl".
érvényes a lelki életre is. pedig a ke
gyelemnek éppen erre az ürre, erre a
kíüresltettséqre van szükséqe. hogy a
lélekbe áradhasson.

Ez a kíüresedés, énünknek ez a le
építése, a de-kreécio nem az akarat.
hanem tisztára a kegyelem müve. Az
ember nem emelheti magát az égbe sa
Ját hajánál fogva. Az akaratnak alá
rendelt· szerep jut. csupán arra való.
hogy hiztositsa a természetes erények
gyakorlását. amelyekre szükséq van.
hogya talajt előkészítsük a kegyelem
..zárnára. Az akarat szeropének lebe
csülésénél jól érvényesül Simone Weil
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platonizmusa. A misz.tikus olyan sze
relmesen figye! a jóra. hogy adott
esetben szinte automatikusan követi.
..A . választás gondolata alsóbbrendű

fogalom." Ha habozom a jó és rossz
között, még akkor is. elárultam a jót.
ha végeredményben azt választottam.
Simone Weíl, a tisztaság meg szállottja.
irtózik attól. ha va laki alacsony lélek
kel fenkölt cselekedetet visz végbe. az
ilyen cselekedet mélyséqesen deqra
dálja az emb, rt. A jó, amil Irabozás
utan Választunk. Weil szerínt ';3Up'lO

szocíálís értékű. de Annak szemében,
aki a szívekbe lát. semmivel sem ér
többet. rníntha a rosszat cselekedtük
volna. A farizeizmus a leqnaqyot.b
bűn; .vannak bizonyos erények. ame
lyek semmivel sem különbek, mint a
nekik megfelelő bűn. Innen a titkos
rokonság a lopás és a magántulaj
don. a házassáq.örés és ..a tisztessé
ges asszony". a takarékpénztár és a
pazarlás között. Az igazi jó nem el
lentéte a rossznak; aki teljes figyelem
mel szegezi szemét a jóra. annak szá
mára a rossz egyszerűen nem létezik.
..A jót nem lehet meqbecstelenitení.
mert a jó sérthetetlen. amit meqbr-cs
telenítenek, az mindíg a jó .deqradált
formája csupán:'

De Simone Weil realista is volt.
mint minden misztikus, és azt is látta.
hogy a jó gyakorlása itt a földön
szinte leqyözhetetlen ellentmondásokba
ütközik. Az ellentmondás mindíg a
realitás ismertetőjele. Ez az ellent
mondás. amellyel rnindenkí találkozik.
ha tettekre kerül a sor. emberi nagy
ságunk és n yomorú sáqunk jele. amit
azonban teljes keserűségében el kell
fogadnunk. Az abszolút szerelmeseí
szerivednek legtöbbet. mert a tisztaság
nem szüntetí meg. sőt inkább a végle
tekig elmclyítí a szcnvedést. ..A. ke
reszténység nagysága nem az. hogy
természetfölötti orvosságot keres II

szenvedésekre, hanem hogy meqtan.t
a szenvedés természetfölötti felhaszná
lására."

A szcnvedés titka. amely az embert
arra képesíti. hogy leépítse énjét. szo
rosan összefügg a Megtestesülés titká-



val. Ha Isten nem testesült volna meg,
az ernber. aki szenved és meghal. bi
zonyos értelemben több lenne, mint
Isten. De Krisztus földre szállt és meg
halt a keresztfán. "Istem elhagyta Is
tent. Isten kiüresítette magát..... Te
hát Isten teremtménnyé lett azért, hogy
nunket megtanítson arra, hogyan vet
közzük le- önmagunkat. Simone Weil
Krísztus megváltói tevékenységének lé
nyegét abban látja, hogy magára vál
lalta azt, amí az emberi sorsban a leg
nyomorúsáqosabb és legtragikusabb. A
jelek és csodák az Üdvözítő küldeté
sének emberi és szinte alsöbbrendű ré
szét teszik; az emberfeletti benne az
agónia, a véres veríték, a kereszt és
hiábavaló szavai az üres ég felé. Az
Üdvőzítő szavai: "Atyám, miért hagy
tál el enqern!" magukban foglalnak
nunden emberi szoronqást. amely
hiába küldl eseuqö szavát az Atya
felé - az hallgat. Krisztus kiáltása a
keresztfán Simone Weil számára egy
magában is elég lenne ahhoz, hogy a
keresztcnyséq isteni voltát bizonyítsa.

Simone Weil a szük kaput válasz-

totra: a negativ utat Isten felé. Ab
ban találja meg és imádja Istent, ami
meröben más, mint Ö; a vak szükséq
szerüséqben, a rosszban, a semmiben.
Ez a királyi út a Karmel útja. Keresz
tes Szent János beszél ilyen hangon
nunden teremtett dolog és a hozzájuk
fűződö emberi érzelmek semmiséqéről.

De ha Weil vallása nem is a nyárs
polgároké, akik az Istenben jóságos
öreget látnak vagy evilági fejedelmet,
nem veti el a Gondviselést. Mint a tör
ténelem annyi borzalma mutatja, Isten
országa nem e világból való, mégis ti
tokzatosan jelen van a teremtésben,
anélkül, hogy meqváltoztatná az em
berre nehezedő fatalitást; valamikép
pen átsugárzik a nehézkedési erőn,

mint a nap a felhökön. Isten, "aki sze
ret és hallgat", nem érzéketlen az em
beri nyomorúság iránt. Teremtményei
iránti szeretetböl húzódik vissza a te
remtésből: azért engedi át őket egye
dül és elhagyottan a szenvedések éj
szakáján, hogy eljussanak a teljes
meqtísztuláshoz. Isten megköti saját
kezét a rosszal· szemben, lemondva

mindarról, ami a földi hatalomhoz
vagy tekintélyhez hasonló, hogy ne
szeressünk benne mást, mint a Szere
tetet. "Az ember választhat az Isten
között, aki hatalmas és az Isten között, .
aki tökéletes." Nos, a végtelen töké
letesség idelenn nem más, mint végte
len gyengeség. A szerétet Istene itt a
földön a ·kereszten függ.

Simone Weil nem veti meg il földi
értékeket sem, amelyekben közvetítő

ket lát Isten és a lélek között (görög
szóvdl metaxü-nak nevezd}. "Ezeket a
közvetítőket elpusztítani szentségtörés
lenne. Azt elpusztítani, ami alacsony,
nem bűn; azt elpusztítani, ami maga
sabbrendü, úgysem lehet. De ami a jó
és rossz keveréke, a metaxii elpusztít
ható. .. De nem szabad egyetlen em
bert sem megfosztani ezektől a jót és
rc.iszat magukban foglaló javaktól.
amilyen az otthon, a haza, a hagyo
mányok, a kultúra, rnert azok rnelen
ge tik és táplálják a lelket és nélkülük,
(a szentséqeken kívül), elképzelhetetlen
emberi élet." De a relatív javakat nem
szabad öncélúakká tenni és bálvá
nyokká emelni. ..Amig az ember nem
nyugszik belé abba, hogy semmi, ad
dig szükséqe van bálványokra
mondja. - A bálványimádás a bar
langlakók lelki szükséqlete."

Bármennyire az akarat' alsóbbrendű
;;;gét hirdeti is a természetfölötti sí
kon, Simone Weil nem kvietísta, sőt el
lenkezöleq, az t vallja, hogy a termé
szetes erények gyakorlása nélkül a
misztikus élet csupa illúzió. A kegye
lem oka az emberen kivül van, de fel
tételei az emberben. Nála hatáscsab
ban senki sem vetette el a különféle
illúziókat, a pusztán érzelmi vallásos
ságot és míndazt, amí a vallásban a
képzeletet és a gőgöt táplálja. Keresz
tes Szent Jánossal együtt vallja, hogy
az olyan inspiráció, amely eltávolít az
alacsonyabbrendű kötelességek teljesi
tésétől. nem Istentől jön. "A kötelesség
azért adatott nekünk, hogy segitségé
vel megöljük énünket. Az igazi imád
sághoz csak akkor Jutunk el, ha a sza
bályok szigorú megtartásával akara
tunkat előbb megtörtük." Minden val-
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lásos exaltáció, amelyet nem támaszt
alá amihdennapi kötelességekhez való
rendíthetetlen hűség, gyanus volt Si
mone Weil szemében. Ha gyenge
egészsége folytán vállalt kötelezettsé
gének nem tudott teljesen eleget tenni,
márís kételkedett mísztikus hivatásának
hitelesséqében.

Szerény. alázatos lélek volt. "Ezek
a misztikus jelenségek - kiált' fel ke
serűen élete végén - teljesen kívül
esnek az én illetékességemen. Egyálta
lán nem értem őket. Olyanoknak van
nak fenntartva, akik már kezdetben
rendelkeznek bizonyos elemi erények
kel. Csakúgy vaktában beszélek ró
luk, sőt, ha őszinte vagyok, még a~t

sem mondhatcm, hogy egészen vaktá
ban." Ugyanez az alázatosság jellemzi
a kifejezési formában is. Leghőbb vá
gya, úgy eltűnni müve möqött, hogy
személye ne álljon az olvasó és az
Isten közé, hogy "a Teremtő és a te
remtés kícserélhessék titkukat". Sem
mibe sem veszi rendkívüli képesséqcit,
hallatlan akaraterejét. "Mit törődöm il

tehetségemmel és az energiámmaII Arra
talán elegendőek. hogy eltűnhessek.,.
Gondolatait minden mesterkedés nél
kül, a maguk meztelenségében közlí,
sokszor a legeredetibbeket is banális
formában. Például: "Képtelenek va
gyunk megbocsátani annak, aki rosz
szat tesz velünk. ha ettöl a rossztól
lealacscnyodunk. Gondoljunk tehát ar
ra, hogy nem alacsonyít le, hanem
megmutatja valódi színvonalunkat:'

, Vagy: "Ha valaki rosszat tesz velünk,
iránta való szeretetböl kívánjuk, hogy
ez a rossz ne alacsonyítsen le bennün
ket, miáltal a rossz, amit tett, jóra vál
tozik."

Egy olyan világban, amelyben az
ember magateremtette bálványoknak
hódol. hogy azokban ís önmagát imád
ja. Simone Weil az alázatos szerétet
kiáltását küldi felénk. Azoknak, akik
a sok rossz láttán kétségbeesnek és ké
telkednek lsten létezésében, azt üzeni:
Isten távolléte és csendje bizonyítja
legjohban Istent.

FK

HILAIRE BELLOC NYOLCVAN ÉVE

A Gondviselés ritkán ajándékozza
meg az alkotó embert azzal az elég
tétellel, hogy életművének teljes kibon
takozását meqérhesse s az öregség
megbékélt bölcseségében összeqezhesse
munkájának eredményeit. Ilyen "nagy
öregember" a nyolcvanéves Paul
Claudel, ilyen a kilencvenen túli Ber
nard Shaw, a modern francia festészet
viláqhírű nagysága, a nyolcvanéves
Matíssc. Ilyen az angol történetírás és
irodalom mcstere. az angol nyelvü ka
tolikus írodalom egyik úttöröje Hílaíre
Belloe is, akinek nemrég ünnepelték
nyolcvanadik születésnapját.:

Életművének gazdag változatossága
hasonlatos a történeti eseményekben
oly gazdag korhoz, amelyben élt és él.
Hisz az 1870 és 1950 közötti nyolcvan
esztendőben nagyobb változások ráz
kódtatták meg az emberiséget. több
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esemény és fordulat zsúfolódott össze,
mint azelőtt századok alatt. Ebben a
drámai fcszültséqü, egyre változó kor
ban élte le férfikorának legmunkásabb
évtizedeit Hílaíre Belloe.

Hallatlanul termékeny iró, érdeklő

désének és műkődési területének sok
félesége a nagy reneszánsz emberekre
emlékeztet. Több rnint százhúsz rnűvet

irt, legtöbbjük történeti munka, Máig
a történeti tapasztalatok és tanulságok
kiértékelése maradt a legközelebb ér
deklődéséhez.

Mínt a híres riantesi festőnek, Jean
Hilaire Belloenak unokája. Francíaor
száqban született La Celle-Saint Cloud
ban 1870-ben. s szülöföidje iránti sze
retetét, annak sorsa iránti érdeklődé

sét egész életért át meqtartotta, Sokat
foglalkozott a legújabb kor társadalmi
és gazdasági változásait elindító fran-



cía t~rradalolllmal: kiváló tanulmányo
kat ut Dantonról. Robespíerre-röl és
Maríe-Antoínette-röl, A XVI.. század
Franciaországáról szintén szép könyve
jelent meg ..Avríl" címen. Annak-elle
né~e.h~gy szüleí, mint kisgyermeket
- a nemet seregek beözönlése elöl
~~nekű!ve. - magukkal vitték'Ang
Iíába es Iskoláit, magasabb tanulmá
nyait új hazájában végezte. életének
további folyása pedig végleg odakö
tötte, lelke legmélyén francia maradt.
~tonai sz.olgálatát is szülőhazájában

véqezte s evente visszatért oda. hosz
szú heteket töltőtt a francia falvakban
városokban. hegyekben és a tengerpar~
ron. A .francia haza védelmében két
fiát is föláldozta, az egyik 1914-ben,
a. másik 1940-ben esett el.

..Amilyenhüséggel őrzi a régi föld
hoz való szellemi és érzelmi kötöttsé
gét, olyan mély ragaszkodás füzi ..fo
g~dott hazájához" is. Legnagyobb tör
ténetí munkáít és tanulmányait az an
gol multnak és jelennek szeritell. S
hogy mílyen szempontok vezetik mint
történetírót, arra [ellemzöen világita
nak rá a saját szavai; "A történetírás
feladata, hogy az emberekkel megér
tesse, tniképpen jutotttunk idáig; mi
volt. az eredete és mílyen a fejlödése
az államnak, amelyhez tartozunk; mik
voltak a tényezők, amelyek egy-egy
korszakot . befolyásoltak a kezdeti idők
től egészen napjainkig. Ezért nem sza
bad egy ország történetét mintegy te
leszkópon át nézni. .. Olvasóim észre
v~hetik, ho~y. mentöl közelebb jutok
konyvem véqéhez, annál inkább arra
szorttkozom, hogy csupán elmondjam
az esemenyeket, nem pedig. hogy belő

luk következtetéseket vonjak le ...
Azért teszek igy, mert mentöl köze
lebb vannak szemünkhöz a történeti
események, annál kevésbbé ítélhetjük
meg helyes arányaikat. annál inkább
hajlunk a túlzásokra és helytelen ité
letalkotásokra az okokat és következ
ményeket illetően. A modern történet
irás azt követeli, hogy a legújabb ese
m~nyeket is elmondjuk, józan értel
mun~ azonban figyelmeztet arra, hogy
csupen elmondjuk őket; máskülönben
néhátrv rövid év mulva az események-

hez fűzött érzelmeink s. fóképpenró
luk alkotott itéletünk máris hamisnak
tűnhetik.....

Történeti művelnek hosszú sorában
a legkiválóbb teljes angol történelme.
a "History of Enqland, from the ear
Iiest Times to the Beginning of the
present Century", továbbá" Wolsey
bíborosról. II. Jakabról. l. Károlyról.
Marlborouqh hercegről írott nagy ta
nulmányai. Jelentős rnűve a ..Charac
ter~. of ~he Reforrnatíon" című arckép
qyüjtemény a reformáció vezető egyé
niségeiről és az angol reformáció szel
lemi hátteréről. Ebben is, akár az
előbbiekben szenvedélyes "defensor fi
dei". a mai Anglia legérdekesebb és
legnagyobb hatású "ellenreformátora" .

Ez a gazdag tehetségű ember azon
ban nem szab műfají határokat irói
müködése elé. Szépírodalommal is fog
lalkozik, verseket és regényeket is írt.
Mint liberális pártí képviselő közelről

megismerhette a politikai élet erkölcsét
és buktatóit, ezeket őszintén és éleslá
tással s ugyanakkor Chestertonhoz és
Shawhoz .méltó humorral mutatja meg.
Szatíraja erősen "angolos", talán ezért
nem lett olyan népszerű, mint másik
két nagy kortársa. Néhány reqényé
ben, - igya magyarul is olvasható
"Ellopott qyönqysor'i-ban, a ..Rackhan
kastély't-ban, valamint a "Botcsinálta
míllíomos'i-ban - Chesterton a szer
zőtársa: ő illusztrálta ezeket. az élesen
szatirikus, roppant rnulatsáqos, de
ugyanakkor mélyen ínellektuális ..de
tektívreqényeket", Mínt költőfino~
szellemű, üde levegőjű verseket irt az
angol és francia tájjal kapcsolatos ér
z~seiről és gondolatairól; nagy barát
janak, G. K. Chestertonnak védelmé
ben irott költeménye a viláqirodalom
legszellemesebb alkotásai közé tarto
zik.

A tanulmany az az Irodalmi müía],
ahol minden iránt érdeklődő szelleme
a legjobban' érvényesül. A legkülönbö
zőbb térnákkal foglalkozik, mindenröl
van egyéni mondanívalója, elképzelt
beszélgetései egy angyallal. egy macs
kával. vagy a halottakkal egészen ere
deti, hol szlporkázóan szellemes. hol
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komolyan elmélyedö irodalmi bizony,
sáqaí _dús árnyalatú tehetségének.

"Európa és a hit" - Europe and
the Faith ~ című könyve, ha sok rész
lete vitatható is, meggyőző bizonysa
got nyujt arról, ami Belloeban a leg
lényegesebb s ami legjobban rneqhatá
rOZZa szellemiségét: katolicizmusáról.
Okfejtései e sokat idézett mondatban
csúcsosodnak ki: "Európának vissza
kell találnia a hithez, vagy pedig el
kell pusztulnia. A hit jelenti Európát
és Európa jelenti a hitet."

A magunk részéről bármennyire el
határozó fontosságúnak tartjuk is a
görög-római kultúrörökséqet, majd a
keresztény kultúrát hordozó Európa
szerepét a világ jelen és jövendő sor
sának alakulásában, Belloe fent idé
zett mondatát s mögéje felépitett okos
kodását mégsem tehetjük teljesen ma
gunkévá. Mert Belloe itt inkább mu
tatkozik európainak. semmint katoli
kusnak. Mi pedig sokkal általánosabb
érvényűnek. sokkal szélesebb vonalban
tovaterjedőnek ítéljük a XX. század
vallásos igényeit, a mai ember Isten
utáni sóvárgását, semhogy azt a vi
szonylag kis európai kontinens szük
határai közé lehetne szoritani. Belloe
talán túlzottan európai. talán van
benne valamelyes egy tájhoz. egyetlen
kulturához kötött elfogultság; abban
azonban. hogy történetírój szernlélete
a materiális tényezőkkel teljesen egyen
rangú tényezőként értékeli a szellemi
valösáqokat, hogy az itt a földön le
játszódó eseményeket mindíg az örök-

kévalósáq szemszöqének emelkedettsé
gével figyeli. teljesen és tökéletesen
katolikus.

Ugyanez a katolikus magatartás
nyilatkozik meg ott. ahol a közéleti. a
politikai erkölcsről kell itéletet monda
nia. Soha nem a szerint ítél. hasznos
és célhoz Vezető-e az eszköz, hanem
azt nézi, vajjon az emberi együttélés
rnódja az isteni törvényekkel rneqhatá
rózott magasabb erkölcsi követelmé
nyeknek megfelel-e?

Sokat tett Belloe az európai szelle
mi zűrzavar kitisztázásáért is. A ma
gántulajdonról irott és 19ü6-ban Lon
donban megjelent könyve - angol ci
me "An Essay on the Restauranon of
Property" sok megállapitásában
túlhaladott s elvei a társadalmi és gaz
dasági fejlődés mai állapotában nem
alkalmazhatók, azt azonban meqqyö
zően mutat]a, mennyire értékeli Belloe
az emberi méltósáqot és szabadsáqot.

Nem lenne teljes a kép. ha nem
ernlitenök meg a tájleírások és a ter
mészetről szóló sorainak utolérhetetlen
báj át. A "Rómához vezető ösvény" -
The Path to Rome - kötetének sok
festölen sz ines és plasztikus természet
leírása. a délvidéki napkelte, a Szerit
gotthárd-hágónál kibontakozó alpesi
táj és a délfelé megnyiló völgy szep
séqe, az erdő és a viz lefestése a leg
szebbek közé tartoznak, rnelyekct a
rnodern irodalom fel tud mutatni.

Holés: Alexandra

A SEBÉSZET AZ AGYMEGBETEGEDÉSEK
GYÓGYÍTÁSÁBAN

Mult ev nyarán Lisszabonban nem
zetközi kongresszus gyült össze kétszáz
résztvevővel Moniz professzor tisztele
tére, aki 1937-ben először hajtotta
végre a lobosemiének nevezett aqyrnü
tétet. Ma már 8045 ilyen operáció ta
pasztalatait tanulmányozhatják a sebé
szek, A leueotomiák száma mintegy
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tizezera világon. ennek cqyharrnada
kiváló. egyhmmada közepes. egyhar
mada pedig gyenge eredményre veze
tett; ahaIalesetek szúzalékszáma 5.

Mi tulajdonképen a leucotomia? Mí
lyen eredmény -: ért el az agysebészet7'

Errő] a kérdésről nyujt tájékoztatást
az érdeklödö laikus. nem-orvos olvasók



számára a nagynevű olasz tudós,
Agostino Gernellí nemrég megjelent
cikke.

A tudomány -- írja - mínden két
sége: kizárólag megállapította. hogy az
agy különbözö részei között vannak
olyanok. melyek még a Ieqprímítlvebb
állatoknál sem hiányoznak (ősaqy},

míq mások csak a fejlődés különbözö
fokán megjelenő állatfajoknál jelent
keznek. Az úgynevezett ösaqy idegsej
tek és szálak által alkotott gócokból
áll. melyeknek müködését a legutóbbi
időkben mindjobban föltárták. Az ős

agyhcz tartozik a thalamus és a hypo
thulamns .s, melyek ha nem is köz
pontjai a vegetációs és az érzelmi élet
Funkcióknak. mint egyesek állitják.
mindenesetre szorosan összefüggnek
azokkal. Az agy egy másik részét vi
szont "újnak" nevezzük, mivel csak a
felsőbbrendű állatok rendelkeznek vele.
Ebbe vezetnek a külvilág különbözö
ingereit közvetítö ideqszálak. E szálak
összessége a fehér agy, szemben az ezt
borító szürke agykéreggel, melynek ré
tegeződött idegsejjeibe jutnak az ideg
szálak vezette ingerek, és ahonnan il

test izmait, mirigyeit stb. mozgató
ösztönzések kiindulnak. Ezek nem
puszta elektromos lökések: a közveti
tés kémiai válozások útján történik,
melyek az elektromos állapotban is
változásokat idéznek elő. A folyamat
tehát rendkívül bonyolul'. Az agykér
gen ki és befutó idegszálak azután az
agyalapi ideggócokon haladnak át, né
melyikük a thalamuson és a hypotha
lamuson. Tudjuk azt is. hogy az agy
kéreg barázdál", ilyenformán felülete
nagyban megnövekszik. Az agyburko
lat az egyénre jellemző tényező. Az
agy elülső része alkotja a homloki ka
réjokat, "lobos frontalís't-okat: itt van
a mo.oríkus tér, mely a mozgást sza
bályozza. Sokáig úgy vélték. az agy
müködés a frontális, főleg il prefron
tális karéjole müködésének eredménye;
hosszú kisérlétezés után azonban be
bizonyosodott. hogy az aqyrnüködést
nem szüntetí meg a homloki karéjek
nak. illetve azok egy részének eltávo
lítása. Az agy - vonja le a kövekez
tetést Lashly - en masse, egész törne-

gében működík. Kutyak, amelyeknek
agyvelejét az agyalapi veqe.ativ ideg"
központok kivételével kioperálták, to
vább éltek; de apatikusakká val 'ak;
akár éhen is pusztultak. noha ott volt
előttük az étel. Az első világháború
alatt olyan katonáknal. akik sokszor
nyolcszáz grammnyi agyvelőt is vesz
tettek, csupán a kezdeményezőkészség

elhalásá: észleltek: ettől az apátiától
eltekintve azonban normálisan visel
kedtek s mindent meqértettek. Penn
field megállapította. hogy az egyik
homloki karéj kiirtása némi iniciatíva
hiányon kívül más elváltozást nem
igen okoz az agyműködésben. [effer
son figyelmeztetése szerint azonban
míndez nem azt jelenti, hogy az agynak
ez a része nem vesz részt a maqasabb
rendű funkciókban, hanem csak azt,
hogy nem egyedül végzi azokat. Az
agyfunkciók lokalizáltsáqa mínden
esetre meqdölt. Az új eredmények nyil
vánvalóan új megvilágításba helyezik
az agy és lélek. lélek és test viszo
nyát; s azokkal a pszichiaterekkel
szemben. akik a "tudat" székhelyét ku
tatják. sőt a hypotalarnosba helyezik,
Agostino Gemellí mint ma a leqelíoqad
hatóbb megállapítását hangsúlyozza,
hogy az egész emberi lény hozzájárul
lényünk éber tudatához.

Brikner német tudós egy negyvert
éves férfinél. aki mindkét homloki agy
karéjának jórészét elvesztette, tízszáza
lékos íntelliqenclacsökkenést észlelt; az
illető könnyelmű, kedélyes, felelőtlen

egyénné változott. Hasonló jelenségről
számolt be a fiziológus Rylander: ala
nyai elvesztették kezdeményező és al
kalmazkodö-készséqüket.

Fulton és Jacobsen csimpánzokon.
Zunini idomított halon véqzett kísérle
tei arról tanuskodnak, hogy az állatok
az agyvelő részleges eltávolítása után
nem képesek az operáció előtt betanult
feladatokat végrehajtani, újrabetanulás
esetéri is csak hibásan. Horsley hom
loki agykaréjuktól jórészt megfosztott
csimpánzai igen vidám és könnyelmű

állatokká váltak és nem "nyugtalan
kodtak" többé, ha éhesek voltak. Ta
lán ezeknek a kisérleteknek alapján
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határozta el Moniz, hogyemberein is
kipróbálja a praefrontalis leucctomiének
nevezet! .operácíót: ez köznyelven a Ie
hér agynak. vagyis az agykérget a
thalamossal összekötő idegszálaknak az
elváqását jelenti. egy. a Moniz által
külön erre a célra szerkesztett késsel.
az úgynevezett leucotommal. Hetvenöt
ilyell operációt sikerrel hajtott végre;
olykor teljes gyógyulást ért el. A mű

tétnek .többféle mödszere, technikája
van .. Moniz eleinte alkohol befecsken
dezésével roncsoIta szét a fehér agyat.
mint Fíambertí is; vannak. akik "va
kon" végzik az operáclót. meghatáro
zott normák szerínt, mások. például
Lyerly, az agykérget bizonyos magas
ságokban többször elvágják; ismét má
sok még tovább mennek: el is távolit.
Ják az agykéreg egy részét.

Annak az elvnek az alapján. hogy a
megcsonkított idegrendszer nem' rege
nerálódik. a leucotomíának nagyon sok
ellensége van. A kérdésben nem köny
nyű dönteni. mert ön és közveszélyes
gyógyíthatalan betegekről van szö,
akiknek lassú pusztulását egyébként
ölbetett kézzel néznénk. Minden meg
figyelő egyetért abban. hogy az ope
ráció azonnal meqszünteti az úgyneve
zett ideges feszültséget. és al: arc
színte álarcszerüvé válik. A beteg jól
érzi magát. memóríáját csak igen rövid
időre veszti el. Az álmosság és fejfá
jás tünete. mely a legtöbb betegnél elő

zőleg színtén tapasztalható volt. azon
nal megszűnik. A beteg apatíkussá vá
lik. beszéde monoton, színtelen lesz.

Figyelme szétszört, felületes. Ennek az
a magyarázata. hogy a thalamos nem
terheli többé érzelmi ingerekkel a tőle

elvágott idegrendszert. Ezzel eqyídejű

leg teljesen eltűnnek az agyi meqbete
gedés tünetei is. Ma már általánosan
elismerik. hogy a a leucotomia az ön
gyilkos. depressziós vagy lmpulzív,
agresszív irányzatú emotív ideg feszült
ség és szoronqásos, félelrní neurózis
eseteiben alkalmas eszköz a gyógyí
tásra: a feszültség fölenged. a félelem.
üldöztetés érzése meqszüník: . ez utób
biakban szenvedök azonban az operá
ció után felületes. jelentéktelen. szinte
gyermeteg egyénekké lesznek.

Még ma is fegyvertelenek vagyunk
azonban a legszörnyűbb agyi meqbete
qedéssel, a szkizofréniával szemben.

Tény az. hogy a leucotomia és a
Cerletti által alkalmazott elektromos
sokk nem kevésbbé drasztikus módszer.
mint Jauregg váltólázas qyöqvmódja a
paralízis proqresszíva ellen. Egyes né
met tudósok vitatják is a leucotomía
jogosultságát, minhogy az a személyí
ség állandó jellegű meqvál ozását idézi
elő, és a pácienst felelőtlenné teszi. Ne
feledjük el azonban, hogy az ilyen ope
ráció mindig csak végső eszköz az or
vos kezében s az minden egyes operá
cióval súlyos lelkiismereti felelössé get
vállal magára. Akinek viszont már
volt hozzá artozója zárt intézetben.
meg fogja érteni. mit jelent a remény
sugár az ilyen esetekben ~ fejezi be
cikkét Agostino Gernellí.

E G Y V A D Á S Z F E LJ E G Y Z É S E I *

Turgenyev. az "Egy vadász fel
jegyzései" írója ~ Maqvarorszáqon a
rnult század második felében az orosz
realizmus első népszerű mestere ~ kü
lön hangot és sztnt jelent a XIX. szá
zadi orosz regényírodalomban. Mig
kortársai színte megittasultak az orosz
lélek. Jellem és társadalom frissen föl-

• Réval kiadása.
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fedezett. de müvésztleq mindaddig kíak
názatlan mélvséqétöl és gazdagságá
tól, addig Turgenyevben noha
mindvégig hű maradt az orosz géniusz
hoz. - mintha bizonyos fennrartás élt
volna e géniusz elemi erejű megnyilat
kozásaival s általában azzal az anyag
qal szemben, amelyből Tolsztoj és
Dosztojevszkij alkotott.

Gazdag. ösnemes családból szárma-



zott, de tökéletesen tisztában volt az
zal, hogy osztályát már halálraítéltea
történelem s tudta azt. hoQY maga sem
kivétel, az egyetemes társadalmi fejlő

dés folyamatában. Lágy. akaratqyen
ge'. ..dekadens" alkata pontos tükör
képe' a hanyatló nemesség társadalmi
állapotának. tudta. hogy maga már
egy letünt világ képviselője s nem ma
rad számára más feladat. mint búcsúz
tatni azt. ami elavult s üdvözölni a
feltételezett jövőt. Ez a kettősség az
elsödleges oka csendes melankóliájá
nak.

Német- és Franciaországban végezte
tanulmányait. megismerkedett Európa
irodalmi életével, gondolkozóival. He
gei Hlozöhájával, Magábaszivta mind
azt. ami nyugaton új. kialakult és ki
alakuló. A késő-romantika állt hozzá
legközelebb. lírikus alkata predesztí
nálja az érzelmi hangoltságú ábrázo
lásrnódhoz. 'Egész életén át egyetlen
szerelern lázában ég; legtökéletesebb
alkotásai szerelmi történetek. A kiala
kuló realizmus hatására tudatosan te
szi társadalmilag jellemzökké alakjait,
..társadalmi keresztmetszetet" ad korá
ról. Egyszóval minden törekvése az.
hogy oroszsáqát bekapcsolja a nyugati
irodalmak vérkeringésébe.

1860-ban Dobroljubov megtámadta
alakjainak akaratgyenge passzivitásáért
s Turgenyev az 1862-ben megjelent
Apák és fiúkban Bazarov ·alakjan. ke
resztül válaszolt erre a vádra. Baza
rov kicsit elgyötört alakja lett a re
génynek. Turgenyev benne sűrttette

össze az új embertipus elemeit. Baza
rov megveti az öregek érzelmesséqét,
hideg és józan tudásváqyat egyedül a
tudományok eléq.tík ki; forradalomra
készül. És mégis összetakolt alakja
marad a regénynek. elképzelései és el
vei saját életében sem öltenek igazi.
organikus formár s végeredményben
megreked ott, ahol elődei: a szernlé
födő qondolkozásból nem bontakozik
ki a valódi tett. Turoenyev, ha hitt is
ebben az új nemzedékben. mégsem tu
dott szabadulni alapvető életérz Jsétől.

csendes pessztmizmusától: igazság. hu
manizrnus. forradalom tehete telnek.

mert hiányzik a közös emberi akarat;
Mindkét tábor - forradalmárok és

reakciósok egyaránt'~ megütődött a
könyvön. A fiatalok karríkaturának
vették Bazarov alakját. aki csak be
szél és nem cselekszik. - az öregek
pedig visszadöbbentek az ..ifjú nihilis
tától" • ahogy Turgenyev Bazarovot
elnevezte. Füst cimű reqényével pedig.
melyben kípellenqérezte a léha aríszto
kráciát s az önhitt. tanulatlan reformá
torokat. végkép elidegenítette magától
hazája közvéleményét.

Elsö megjelent írása: Egy vadász
feljegyzései (1847-52). Tudatosao
fordul a nagy paraszt-tömegek felé.
rnűvészi eszközökkel küzd a jobbágy
Ielszabadításért: maga II. Sándor cár
is nem kis mértékben a könyv hatása
alatt lett a' jobbágy-rendszer eltörlésé
nek híve. 1852-ben egyrészt ezért a
művéért, másrészt erőshangú Goqoly
nekrológjáért bebörtönözték. majd
száműzték birtokára. 1854-ben végleg
külföldre utazott.

A Vadász feljegyzései: apró. mo
zaíkszerűen összeállított beszélgetések
és történetek. melyeket azonban nem
tart össze egységesen a szociálís ten
dencia. Amí a műnek mégis bízonyos
egységet ad, az az elbeszélt élmények
hitelesséqe, az elbeszélő alakja és a tá
jak hol tündöklően verőfényes. hol sö
tét és rnély háttere; ez a háttér táplál
végig minden elbeszélést. egy ilyen
szélesen hullámzó. átfogó tájkép zárja
le a kötetet s az olvasónak valóban
úgy tűnik: teljes. organikus egészet
zárt le az utolsó mondatok sztneível.
És valóban. ílvcn mondatok után: ..Ott
benn. az erdőben már fokozatosan sö
tétedik; a naplemente bíborszínű fénye
lassan Iclsíklík a fák gyökereín és tör
zsein. mindíq magasabbra emelkedik.
átköltözik a félig még csupaszon rnere
dezö alsó ánakról az álombamerült,
mozdulatlan "fatetőkre...... vagy ..A
macasan lebegő labdafelhők.mint part
talanul kiáradt folyóban szétszórt szi
qetek. az egyenletes kékség mélyen
átlátszó karjaival átölelten. alig-alig
mozdulnak el a helyükről; távolabb. a
látóhatár felé. egymáshoz nyomulnak.
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sűrűsödnek, az ég kékje eltűnik közü
lük: de maguk is olyan azúros-kékek,
akár az ég: úgy átjárja őket a fényes
ség és a meleq", - ilyen mondatok
után ellenállhatatlanul jóleső esztétikai
kielégültséget érez az olvasó.

A gyüjtemény tudatos tendenciája
ellenére is impresszionista. Mégis,
ahogy olvassuk, lassankint - minket is
hatalmába kerit Turgenyev ábrázolás
módja: a szélesen és egykedvüen höm
pölygő muzsík-élet mélabúja, melynek
lassú sodrában a Vályog-viskók falai
között rejtőző tragédiák s maga a ha
lál is csak egy-egy elsíkló hullám. Ügy
él ez a hatalmas tömegű jobbágyság a
nemesi kúriák s földbirtokok árnyéká
bon, mint egy magárahagyott, kusza
tenyészet, óriás közösségben, mégis
magányosan.

Turgenyev gúnnyal. meqvetéssel, né
ha jóakaratú, de lemondó krítikával
rajzolja a vidéki élet korlátolt. önhitt,
hatalmaskodó és kegyetlen naqvuraít.

mig szinte "falukutató" körútjain
egymás után kapja elő és ábrázolja
egy-egy paraszt alakjában a remény
telen helyzet ellenére is egészséges.
friss és egyenes szegényember-jelleme
ket. Ezzel az ellentéttel - a romlott
nemesség és a paraszt-tömegek közti
ellentéttel - ábrázolja ez utóbbiak er
kölcsi fölényét az előbbiekkel szemben
és élményszerűen vonja le a következ
tetést: a nemesség meghalt s a jövő az
erőteljes. friss tömeqeké.

Kritikája mellett meg kell emlékez
nünk humoráról is. Mélyen keresztmct
rzetében látja az életet és az embere
ket, s szinte mindig tökéletes ábrázoló
művészete talán a humoros epizódok
alkalmával bontakozik ki leginkább:
akkor, amikor egy helyzetkomikum
vagy mozdulat groteszkségében egy
egy jellem tömör és pontos képletét
tárja elénk. (A könyvet Áprily Lajos
fordította, tökéletesen.]

Görgey Géboc

Felelős szerkesztö és kiadó: Sík Sándor.
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