a szegény átlag-emberek közt megszólást és sok keserves panaszt, A
tékozló nem becsüli az Úristen bő
séges ajándékait, hanem lenézi őket
és visszaél velük, akár pénzről van
szó, akár egyéb anyagban való javakról. A tékozlás annak az önfegyelemnek a hiánya, amelynek viszont dícsérete a takarékosság. Ennek helyét gondatlanság és könynyelműség foglalja el másokkal
szemben pedig lelketlenség, a szegények iránt nagy vakság.
A takarékosság mint erény középütt van a két véglet: a zsugoriság és a tékozlás közt. De egészen

különösen erénnyé teszi a. kegyeletes, finom érzék. Egy nyitva felejtett és a szélben csapódó ablakszárny, egy gazdátlanul égő villanylámpa: ez időnkint mind fénylő tárgya lehet a takarékosságnak.
Nem mintha komoly értékek forognának kockán bennük - a járókelők javarésze észre
sem veszi
őket - , hanem mert ezek mintegy
a mennyeí Atya 'bőkezűségének
ránkbízott tárgyai. És csak az érti
meg a szegényeket igazán, akinek:
szeme nyitva áll az Úristennek
ilyen vadon élő Szegényei előtt is.

O.

NAPLÓ
A PARAMENTIKA ÚJ UTAKON. Mikor a mult értékeit kutató érelé tál-ják régi székesegyházak kincseit, az ötvösművészet remekei mellett csodálatos szépségű liturgikus ruhák is előkerülnek a sekrestyék ódon szekrényeiből. Fiókok mélyén gondosan őrzik elmult századok, néha már foszladozni kezdő, művészi kivitelű pluviaIéit, albáit,
stoláit, velumait és casuláít, a kézműipar, a kézihimzés, a kézzel vert,
vagy horgolt csipke szépséges darabjait. Akik' ezeket készítették, hívő
emberek voltak s e.gyben művészek is, hitük ragyogását is beleszőtték,
belehímezték e szent célú textiliákba.
A gyáripar, a széríagyártás háttérbe szorította az emberi kéz munkáját. "Mentől többet, mentől olcsóbban" valóban hasznos elv' a tömegek hétköznapi tárgyainak előállításánál, komolyan veszélyeztette - és
veszélyezteti - azonban az istentiszteletek céljait szolgáló anyagok és
minták vallási és művészí összhangját. Pedig Isten dicsőítéséTe a legszebbet kell, hogy adja a Neki szolgáló ember. Ennek a törekvésnek, sajnos.
csupán halvány nyomai mutatkoztak az elmult évtizedekben.
A paramentika művészi visszafejlődését aggódva figyelték azok, ak~
töretlenül szerették volna megőrizni színvonalát: művészek és művészi
értékeket felismerő egyházi és 'világi emberek. A modern liturgikus mozgalmák felvetették ennek a kérdésnek a megoldási lehetőségeit is.
Szinte csodálatosnak mondhatjuk, hogy éppen Kálvin hazája, a többségében protestáns Svájc volt az az ország, ahol a megújító mozgalom
megszületett. A kapucinusok rendjének egy tagja, Flueler Augustina nő
vér gondolt először reformra és megpróbálta elindítani rendtársnői segítségével a stansi zárdában.
A szerény kezdet azóta nagyot fejlődött. Ma Luzernben a kantonális ellenőrzés alatt működő Iparművészeti Iskola hároméves tanfolyamán foglalkoznak a templomi textíliák készítésének bonyolult kérdésével.
Az iskola hírneve messze túlterjedt a kis ország határain. Kiváló színvonalának és eredményes munkájának érdeme elsősorban a tehetséges
Schilling Ernáé. A művésznő az ősi Úri kanton Altdorf nevú városából

deklődők
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származik; itt áll Schweiz legrégibb (1581) alapítású kapucinus kolostora,
s e város mellett lőtte le, a hagyomány szerint, Tell Vilmos fia fejéről
az almát.
Schilling Erna tanulmányait a karlsruhei Képzőművészeti Főiskolán
végezte, érdeklődése csakhamar a paramentíka felé fordult, s mikor hazájába visszatérve meghívták Luzernbe, kiépítette az iskola egyházi ruhaművészetí-osztályát. Eredményes munkája nyomán az iskola híre mind
szélesebb körben terjedt el; ma a paramentika terén Európa legkiválóbb
szakiskoláj a.
Egy bécsi katolikus folyóirat hasábjain Schilling Erna maga adja
meg az irányítása alatt működő szakiskola céljait.
"
"A közelmultban azt hitték, ha - silány, a régi, kézzel szőtt selyembrokátot sikertelenül utánzó, nem ritkán izléstelenül mintázott - gyári anyagokra szimbolikus jeleket hímeztek, rnárís megadták a ruhák szakrális
jellegét s egyben .müvészí- kivitelét. Akkor, míkor a világi fogyasztók
egyre határozottabban utasították vissza a szériagyártás ízléstelenségeit.
s a gyárak tervező irodáit színte kényszerítették képzett tervező-művé
szek alkalmazására, a templomokat elárasztották művészíetlen, sőt ízléstelen miseruhákkal, Ennek a templomi kulturálatlanságnak akartunk iskolánkkal gátat vetni. A kivezető utat egyben láttuk: vissza a kézműípar
hoz, vissza a valódi, a nemes anyagokhoz !
Olyan iskola azonban, amely csupán elméletet és grafikai tervezést
tanít, csupán félmunkát végezhet. Fel kellett tehát állítanunk intézetünk
minta-műhelyeit, ahol növendékeink kézzel szövik a brokát- és egyéb
selymeket. Beleszőtt vagy ráhímzett szimbolikus míntáíkat ugyancsak
növendékeink tervezik gondos művészí és egyházi irányítás mellett. Az
elméleti oktatás és a műhelymunka egységes vezetése előfeltétele s egyben biztosítéka a munka helyes ősszehangoltságának.
A hároméves tanfolyam elvégzése után bármelyik növendékünk megfelelő tudással és gyakorlattal rendelkezik ahhoz, hogy új, önálló rnű
helyt állítson fel és vezessen tovább. Már eddig is számos zárda küldte
hozzánk apácáít, majd kiképzésük után kolostoraikban rendeztek be mű
helyeket. Igy szerencsésen kapcsolják össze az Isten dicsőségére végzett
művészí munkát a rend megélhetését biztosító gazdasági törekvésekkel.
Sok európai ország, így főképpen Olaszország, Belgium, Hollandia és
Németország küldi el Luzernbe paramentikával foglalkozni kívánó múvészeit. Igy terjed egyre szélesebb körben az egyházi ruhák művészí ujjászületésének mozgalma, hogy végkép szám űzze templomainkból mindazt,
ami silány és csúnya.
Vigyázni kell természetesen arra, hogy a ruhák ne lépjenek ki soha
a keretből. amelybe tartoznak. Anyaguknak. míntájuknak, díszítésüknek
szígorúan alkalmazkodnia kell a helyhez, vagyis a templomhoz, az egyházi
előírásokhoz és magához a szent cselekményhez, melynél viselik őket.
Soha" nem szabad külön szerepet játszaniok, hanem halkan, finoman be
kell illeszkedniök az istentisztelet szentségébe, hogy annak áhítatát ÓlI
szépségét elősegítsék." (H. A.)
CIRKUSZ címmel két nagy kötetben jelentek meg Karinthy válogatott írásai. lrójuknál kevés vitatottabb alakja van újabb irodalmunknak.
ertékelésében általában két véglet van: egyesek túlértékelik, a mcwyar
irodalom egyik legnagyobbját keresik benne; mások tudomást sem akarnak venni róla. Pedig az igazság valahol a kettő között van: nem volt az
óriások közül való, de különös alakja, műveivel együtt, egyik jelentős és
eredeti figurája a Nyugat nemzedékének.
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Barátjával, K03ztolányival - mint nemrégiben Kosztolányi Dezsőné
emlékezéseiben olvashattuk - rémül€tben tartották a járókelőket, mulatságos tréfákat eszeltek ki a békés nyárspolgárok bosszantására, írótársaik
nyugtalanítására és a maguk mulattatására. "Jó mulatság volt aprópénzt
.dobálni. Fentről, a magasból a járdára lestünk, milyen izgatottan keresgélnek a járókelők a földön, mint forgatják ki zsebeiket, nincs-e rejtuk luk" - irja Kosztolányiné.
Valahogyan írásaival is igy van. Kifordítja az emberek bőrét; izgatott figyelemmel s ugyanakkor fölényes mosollyal figyeli őket: hogyan
keresgélik önmagukat, hogyan tiltakoznak a róluk rajzolt kip ell€n.
Ilyesféle kiforgatás máig is legnépszerűbb műve, az 1 g y i r t o k t i
irodalmi karikatura-sorozata. Az emeletről lesi gunyorosan, mi'nt hökkennek meg a kortárs-írók a jól célzott nyilaktól. S ezek a nyilak nagyon
is hatásosaknak bizonyultak. "Mi írók nagyon komolyan vettük leleplező
paródiáit" - irja Babits. A kötet legjobb darabjai (például az Ady-paródiák) mutatják, hogy a fölényes mosolyú humorista igen komoItI és
mélyre hatoló bíráló, lenyúl a költők, irók lelki világáig s onnét táTja
jöl modorosságukat. Ezek a kritikák - mint "komoly kritikái" is - nem
fölszínen mozgó semmitmondó birálgatások vagy kifigurázások. Karinthy
igen jó kritikus volt; nem sokat emlegetett kis tanulmány-kötete mutatja,
milllen éles szeme van.
Ez a nevelő, tréfálkozó, gunyoros művész el is gondoikodtat, meg is
tud hatni; sokszor van benne valami dezilluzionizmus. A T a n á r ú r
k é r e m olvasója voltaképpen nem is annyira mulat, mint inkább szomor'Úan szemléli a diákélet keserűségei és nehézségei közt bukdácsoló
fiút, aki előtt föl sem igen villannak az élet ho/napjának várható örömei.
A mulattató és nevelő Karinthy lelke méltlén keserű ember. Szenvedélllesen kereste a megnyugvást, s minduntalan a keserűség céltalanságába
-4tközött.
Én kinyujtottam a kÖ1"mÖm
Ezer méter hosszúra
És karmoltam a felhőt, ugye fura?
De én látni akartam.
Odafönt nem látott semmit; vi.sszafordult a "halandzsa"-világ felé,
azt látta, azt fordította fonákjára; s maradt örömének a szó, váatlának
az emberek meleg közössége:
Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek
A szót, a titkot, a piciny cso~át,
Hogy megkeressem azt a másikat,
S fülébe súgjam: add tovább ...

De ez csak vágy volt, vágy maradt; Karinthy nem tudta megtalálni
benne az élet célját. Csak a fonákságokat akarta látni, azt, ami torz,
vagy úgy, hogy torznak lássék: "Rettenetesen komikus a matematika az
életre alkalmazva, iszonyatos disszonanciák sülnek ki belőle". S Ó, hogy
ezek a disszonanciák "kisüljenek", a matematikát alkalmazta az életre.
Nem a szerétetet. A szeretet filozófiáját nem ismerte.
Egyesek kora filozófusát látták benne; vannak, akik még ma· is annak akarják látni. Filozófus lett volna, vagy mint mondták, nagy encikIopedista ? Ahogy rendezetlen élete és nyugtalan természete nem engedte
meg, hogy nagy regényt irjon (amit annyit emlegetett tervként), hanem
III

csak tízfiU.éreseket dobáU a magasbót az utcára (bár ezek közül sok máig
is igazán csiHogó), ugyanúgy nem fért bete zaklatott gondo,tkodása filozófiai rendszerbe sem; "nem a filozófus gondolatai ezek, hanem a köttőé" - mint SchöpfUn Aladár mondta ró ta.
Mert minden gunyoros fölénye meUett is igazi kőUó volt: a játékos
s:aomorúságnak, a kilátástalanságból kilábalni igyekvő gondolatoknak a
költője.

(R. L.)

PAPA (PASTOR) ANGELICUS, SANCTUS,EVANGELICUS. Lapunk
októberi számának egyik szerkesztői üzenete nagyon helyesen a XIIl.
század egyházi viszonyainak zavarosságában és főleg a pápaság és császárság késhegyig menő harcán kelt általános elégületlenségben jelölte
meg a papa angeUcus-hiedelem felszínre jutásának okát. Ez kétségtelenül igaz. De itt nem szabad megállnunk. hanem okvetlenül utalnunk kell
arra a szellemi háttérre is, melyből 'a mozgalom eszméi kicsíráztak és
meglepő gyorsasággal elterjedtek. Ez pedig nem más, mint a XII. század
híres prófétájának, Fiorei Joachimnak (tl202) sajátos eszkatológiai szemlélete,
Ismeretes, hogy Joachim apátúr évtizedeken át folytatott bibliai tanulmányai révén arra a meggyőződésre jutott, hogy az emberiség történeti élete nem két, hanem három nagy felvonásban folyik le. Ezek közül
az első az Atyaisten korszaka, vagyis az ószövetség kora, melynek: jellemző vonásai a szolgaság, a törvény betűjének és a testnek uralma. Ezt követi a Fiúisten korszaka, másszóval az ujszövetség kora, mely mintegy
átmenetül szolgál a szolgaságról a szabadságra, a test uralmáról a lélek
felsőbbségére. A két korszak különbözösége abban is kifejezésre jut, hogy
míg az ószövetségben a laikus és házas embereket illeti a vezetés, az
uj szövetségben már a papság szerepe lép előtérbe. Végül az egész fejlődést betetőzi a Szeritlélek Úristen korszaka, mely meghozza a teljes
szabadságot és mindennemű tökéletesség hiánytalan virágbaborulását. A
harmadik korszak [ellegzetességét már nem a világi papság, hanem a
szellemében teljesen megujhódott szerzetesség lázas tevékenysége adja
meg. A másik feltűnő változás, hogy Krisztus evangéliuma helyébe egy
új evangélium, az örök evangélium (evangelium aeternum) lép. Az örök
evangélium hirdetését megelőzi az Antikrisztus hatalmának megtörese
és nyomon követi a görögök egyesülése a latinokkal és a zsidók megtérése. Krisztus egyháza lényegében megmarad ugyan, de főben és tagokban egészen újjászületik és átszellemül. l!:lére a novus dux, az új vezér
kerül, akinek arca a későbbiek során mindinkább a papa angeUcus vonásait ölti fel.
Természetes, hogy Joachim ujszerű tanításai először csak szűkebb
hazájában, Kalábríában,' és ott is inkább csak az általa alapított kongregáció kolostoraiban találtak némi visszhangra. Az a körülmény, hogy a
IV. lateráni zsinat (1215) eretneknek bélyegezte a próféta szentháromságtanát, semmiképpen sem kedveiett a szélesebb körű terjedésnek. Gyökeresen csak akkor változott meg a helyzet, mikor a virágzása tetőfokához
közelítő s következésképpen a világközvélemény kialakításában tevékeny
szerephez jutott ferencrend közelebbi kapcsolatba került a mozgalommal,
Ez pedig így esett: a fiorei kongregáció egyik apátja 1241-ben II. Frigyes
császár üldözése elől menekülve a pízai ferences kolostorban keresett menedéket. Drága- örökségként magával vitte meatere gazdag irodalmi hagyatékát. Ezzel akaratlanul is valóságos szellemi forradalmat idézett elő.
A derék ferences atyák ugyanis hihetetlen mohósággal vetették rá magukat a számukra merőben új világot reveláló könyvek tanulmányozá112

sára. Jellemző, hogy Szászországi Rudolf testvér, aki eddig lektor, azaz
teológiai tanár volt, s aki mint "nagy logikus, nagy teológus és nagy .vítatkozó' általános megbecsülésben állott rendtársai e1őtt, most egyszerre
hátat fordított a teológiának és ezentúl minden percét a kalábriai próféta
könyveinek tanulmányozására szeritelte. Még messzebb rnent ebben a
tekintetben Borgo-San Donninoi Gerardus testvér, aki már ekkor kezdte"
szövögetní azokat a merész próféciákat, melyek később tragikus bukását
okozták.
A joachinizmus azonban - később ezzel a névvel foglalták össze
Joachim gondolatrendszerét - nem állott meg a pízai kolostor küszöbén,
hamarosan átterjedt az egész rendre, szabatosabban szólva a rend szígorúbb, úgynevezett spirituális árnyalatára. Döntő bizonyíték erre, hogy a
kor híres barátkrónikásánál, Salírnbene testvernél (tl287-88) csaknem
mínden kiemelkedőbb spirituális szereplő neve mellett ezt a refrénszerű
visszatérő jelzőt olvassuk: "Erat magnus joachita", Parmai Boldog János
generális nevénél pedig egyenesen ezt találjuk. "Erat maximus joachita".
Talán nem szükséges külön mondanunk, hogy a jámbor testvérek állásfoglalásába erősen belejátszott az a körülmény, hogy mindazt, amit a
rajongva tisztelt próféta könyveiben a Szentlélek korának megújhodott és
szellemivé finomult szerzetességéről olvastak, mínden fenntartás nélkül a
maguk rendjére, illetve alapítójára vonatkoztatták. Ez a magyarázata
annak a lelkes propagandának, melynek eredményeként a spirituális szó
hova-tovább egyjelentésű lett a joachita fogalommal.
De ez még nem minden. A joachita spirituális testvérek idővel a
harmadrend segítségével a világi társadalomban is tömérdek hívőt toboroztak eszméik számára. Salimbene testvér krónikájából tudjuk, hogy
főleg az értelmiség köréből valóságos klubokat gyüjtöttek, melyek kizárólag Joachim hagyatékának tanulmányozásával és magyarázásával foglalkoztak. IV. Sándor pápa (1254-61) erélyes fellépése: Borgo-San Donnínoi Gerardus testvér megrendszabályozása és Parmai János eltávolítása
a generálisi székből nem sokat változtatott a helyzeten. Sőt a következő
évtizedekben még jobban meggyorsult a joachita eszmék terjedésének
üteme, különösen amióta III. Miklós pápa (1277-80) Exiit, qui seminat
kezdetű dekretálisával még inkább elmérgesítette a krisztusi szegénység
kérdésében duló harcot és még áthidalhatatlanabbá tágitotta a rend
enyhébb (konventuális) és szígorúbb (spírituálís) árnyalatát elválasztó szakadékot. A remetéből lett V. Celesztin pápa rövídlélekzetű uralkodása
(1294) csak múló epizódnak bizonyult és csak arra volt jó, hogy még magasabbra szítsa a spirituális testvérek lelkét feszítő vágyakat és reményeket. Sokan már ,a várva-várt papa angelicust látták benne és a régóta
esedékes átfogó egyházi reform megindítását várták tőle.
Celesztin váratlan lemondása azonban egyszerre elfonnyasztotta a
vérmes reményeket. Az utána következett VIII. Bonifácnak (1294-1303)
első dolga volt, hogy: elődjének valamennyi kedvezményét visszavonta.
Utódai alatt még sanyarúbbra fordult a helyzet. Az első avignoni pápák: V. Kelemen (1305-14) és XXII: János (1316-34) a krisztusi szegénység kérdésében minden fenntartás nélkül a konventuálisok oldalára
állottak és a spírituállsok ellenállásának megtörésére a legszigorúbb eszközök, még a máglya igénybevételétől sem riadtak vissza. Emiatt a testvérek egy része nyilt ellenállásba ment és fraticelli tévén több mint száz
esztendőn át háborította az Egyház nyugalmát. Kapisztránói Szent János
csak a XV. század derekán tudta megtörni ellenállásukat. Az Angelicus
Clarénus köré csoportosult higgadtabb irány nem jutott ugyan el a kimondott eretnekségig, de csak hosszas tévelygés után talált vissza ujból
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az Egyházba. Addig bizony erős nyomást, sőt üldözést kellett kiállania.
De felfogásából egy tapodtat sem engedett, Minél nagyobb megpróbáltatások nehezedtek rá, annál sűrűbben révül 'fel előtte a küszöbön álló új
világkorszak pazarul kiszínezett képe és bő kárpótlást igért neki minden
kiállott szenvedésért. Ugyanígy az egyházi fegyelem növekvő elnanyatlásáért és a pápaság elvilágiasodásáért a papa angelicus biztosra vett eljövetelének gondolatában keresett vigasztalást.
Ekkor azonban a spír ituális testvérek már korántsem állottak egyedül papa angelicus-várásukkal. Abban a gazdag örvénylésben ugyanis,
melyet a XIII. és XIV. század fordulaiának szociál is eretnekséget mutatnak. akárhány szintén az angyali pápa eljövetelének várásában találta
meg az általános zűrzavarból kivezető utat. Különösen Sagerelli Gellért
(tl300) és Fra Dolcino (tI3ü7) követőit, az úgynevezett apostoltestvéreket
kell itt kiemelnünk. Fra DoIcino egész történetfilozófiai rendszert épített
Joachim eszkatológiai szernlélődésére. Ertelmezése szerint a papa angelicus a Titkos jelenések filadelfiai angyalának felel meg.
De nem szabad azt hinnünk, hogy a papa angelicus gondolatát csupán egyes eretnek és féleretnek-csoportok tették magukévá. Népszerű
ségét és nagyarányú elterjedtségét mindennél jobban bizonyítja az a körülmény, hogy a XIV. század szellemi világának számos kítűnősége is
meggyőződéssel vallotta. Ilyenekül kell említenünk; Rogerius Bacont
(tl294), korának legnagyobb természettudósát, Villanovai Arnoldot (tl310),
a század legsokoldalúbban képzett laikusteológusát, Dantét (tl321), Alvarez Pelayot (tl350), a pápai főhatóság elszánt védelmezőjét, Cola di Rienzit ftI354), a híres római néptribunt és Cosenzai 'I'eleszfort (tl386), a rejtélyes életű kalábriaí remetét. De mint Savonarola (tl498) példája mutatja, még jóval később, a középkor végén is felsírt a papa angelicus
utáni vágy. Sőt még száz évvel később is találkozunk vele. Döntő bizonyíték erre a Szent Malakiás XII. századi ír érsek neve alatt fennmaradt
jövendöJéssorozat, melvnek keletkezését tudvalevőleg általában a XVI.
század végére teszik. (L. Vigilia 1953. 664-66. l.) Nos, ebben a sokat vitatott sorozatban a hátulról számított hetedik helyen a pastor angelicus
jelszót találjuk.
A papa angelicus eszméje azok közé a középkori fikciók közé tartozik, amelyek a valóságban sohasem valósultak meg, de mégis századokon
át éltek a lelkek mélyén, Mert a középkori ember lelki berendezéséhez
szervesen hozzátartozott, hogy nem tudott meglenni illuziók nélkül. Minél szebbnek és kívánatosabbnak igérkezett az illúzió, annál szívósabban
ragaszkodott hozzája. - bgy. VIZSGA-FÉLELEM. A féleimi kényszerképzetek egyik leggyakrabban jelentkező formája a fiatalok félelme a vizsgáktól. Nem az egészségesen működő idegrendszeren belül megnyilatkozó félelemre gondolunk,
hiszen ez minden kis és nagydiákot, de minden érettkorú felnőttet is elfog, valahányszor döntő jelentőségű próbán kell tudását, rátermettségét
bebizonyítania. Természetes jelens'ég az, hogy amikor a próbatétel lefoluásától függ valakinek további sorsa, aggódik annak sikeréért. Szurkoi.
Réaebben úgy mondtuk, "drukkol". Nem erről a "drukkr61" akarunk beszélni, hanem a kényszerképzetté vált félelem-neurózisról, amely az idegbaj' határvonalát súrolja, időnként esetleg át is lépi.
Lélektomruil, orvosi lélekgondozással foglalkozó szakemberek jól tudják. boqu az egyéniség egységének, a lelki-szellemi egészségnek legrombolóbb erejű bomlasztója a félelemérzés. S ez a félelem annál veszedelmesebb tényezővé válhat, mentől inkább kikerülhetetlenek az okai, mint
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~en a vizsgák, melyek minden tanuló ember elé tornyosulnak és' éven· ként ismétlődnek.
A beteges félelemérzéstől szenvedő diákon nem segít semmi, ha állapotának tudatában van is. Csak rágondol a fenyegető vizsgára és máris
szorongó félelem fogja el, ezt a szorongást megfeszített akarattal sem
tudja legyőzni. Megrontja ébrenlétének és pihenésre szolgáló idejének
minden percét. Ezenfelül pedig a legkülönbözőbb testi tüneteket okozza:
étvágytalanságot, álmatlanságot, émelygést, fejfájást, beteges izzadást és
így tovább, végül is teljes munkaképtelenséghez vezet. Gyógyszerek, ideg· erősítő vagy nyugtató szerek itt semmit sem használnak.
Módunkban van érdekes eseteke t felsorolni egy bécsi orvosnő, dr.
Firkel 11:va beteganyagából.
~
.
Egyetemi hallgató vizsgái előtt áll, mikor váratlanul kinzó fejfájás
lép fill. Sajátságos módon a hétnek mindig ugyanazon a napján jelentkezik. A baj makacssága kétségbeejti a diákot és szüleit. Azután a diák
addigi életének tüzetes átvizsgálása közben az anyának eszébejut, hogy
·egyszer régen, mikor az egyetemi hallgató még kisgyermek volt, a hétnek
·éppen ezen a napján, melyen most az érthetetlen fejfájások megjelennek,
az anya látogatóba készült és kisfiát otthon akarta hagyni. Indulása előtt
· a gyermeket váratlan émelygés és hányás fogta el, így édesanyja mellette maradt, hogy ápolJa. A gyermekorvos azonnal felismerte a kisfiúban fellépő félelemérzést anyja elmenetele és saját magárahagllatottsága
miatt, s hogy hirtelen rosszuIlétét ez a félelem idézte fel, tehát tisztán
pszichikus, nem pedig organikus ok - a gyomor - okozta a testi tüneteket. Az anya okosan hallgatott az esetről s a gyermek később tel1esen
·elfelejtette. Legalább is tudatfölötti énjében. Nem így a tudatalattiban.
Bizonyítéka a tizenhat évvel később megjelenő fejfájás, egy hasonlóan
kellemetlen magárahagyatottsági élmény, a vizsga előtt. Akkor régen
anyját tartotta vissza az "önvédelmi" betegséggel, most önmagát igvek· szik visszatartani a rettegett vizsgától. Egyik esetet sem csinálta tudatosan, nem "játszotta meg". Tudatfölötti énje őszintén hitt betegségének
létezésében, még ugyanannak a napnak felmerülése is kizárólag a tudatalatt történt.
Az orvosnő elmagyarázta neki az összefüggéseket, s a továbbiakban
fejfájásmentesen látott neki a tanulásnak.
Néhány nap múlva azonban inkodolatlan láz lépett fel, majd az írásbeli vizsga előtti napon oly heves isiatikus fájdalom; hogy sem ülni, sem
mozogni ne1J1. tudott s kérnie kellett a vizsga időpontiának elhalasztását.
Világosan látta "beterJségének" természetét s ezért lankadatlan akarattal
folytatta tanulását, sőt annak ellenére, hogyavizsganap előtt pontosan
jelentkezett a gyermekkori hányás, sikeresen Letette a vizsgát. Vagyi.s
erőt véve féleImén elment oda, ahol magáramaradt.
A fiatalembernél később is jelentkeztek hasonló tünetek, mikor szakmai továbbképzése során bizonyos próbatételeknek vetették aL: Ig1J például - időszakos levertségek és erős munkafáradtság után - eauszer
szemináriumi beszámolót keltett tartania. Reggel lázas bélhurut tünetei
mutatkoztak.
. Hogyan magyarázhatók e makacs Jelenségek? A hajdani eauszeri kellemetlen élmén1Jtől való gyermekkori félelem mintha nem adna rá kio

o

o

elégítő

maauorázatot.

A fiatalembeT11ek 1'an ettu bátyJa, éleseszíl, átlaaonfelüli t"i/.".sú, cl?ltudatos eg1Jéniség. Mellette álla",dóan kevésnek, elégtelennek, 1"ítrlÍn1Josan
ellentétesnek érzi önmagát. Sőt. úgy látja, mintha egész c.salád;a keresebbre becsülné őt bátyjánál. Igy gyökeresedett meg, majd burjánzott
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szét benne a meggyőződés, hogy bátyja tudását, eredményeit soha nem
fogja elérhetni és családja teljes elismerését sohasem vívhatja ki.
A súlyos kisebbrendűségi érzések ellentételeként erős érvényesülési
vágy hatalmasodott el benne, félelme azonban, hogy nem tud sikert elérni, erősebb maradt. Ez a félelem megalázta, s a próbatételek előtt felbukkanó "betegségek" tulajdonképpen önérzetének védelmét jelentették.
Másik megnyilvánulási formája a vizsga-félelemnek á tanulmányi
kapkodás. A diák egyszerre csak studiumot cserél, mert máshol nagyobb
eredményt vár. Orvostanhallgatóból mérnökhallgató lesz, jog,ászból mező
gazda. Azt hiszi, itt könnyebben boldogul, az ujrakezdéssel egyúttal eltolódik a döntő vizsga időpontja is.
Gyakori eset, hogy kitűnő középiskolás nem válik be az egyetemen.
Erős ambíció fűti ugyan, de mindig attól fél, hogy mások megelőzhetik,
jobbak lehetnek nála, ezért eleve elutasít magától minden megbízatást,
minden kollektiv részvételt. Magatartása azt jelenti: nincoi meg a biztosítékom rá, hogy én lehessek az első. viszont hiányzik az erőm sikertelenségem elviseléséhez, inkább visszavonulok. Önmaga érvényesítésének vágya mégis tovább hajszolja, sőt tulzott méreteket ölt, s mert nem meri
vállalni a próbát, befelé fordulva á'brándozásokba, képzelődéselobe merül.
A "sikertelenekre" jellemző, hogy álmodozásaikban mindent tudnak. mindent elérnek, azonban elmerülésük ábránd világuk irrealitásaiba megakadályozza őket valóságos munkájuk végzésében. Bár távolról sem értelmi elégtelenségről vp.n szó, az illető mégsem tudja figyeImét munkájára összpontosítani.
Az orvosnő praxisában előfordUlt egy harminc évnél idősebb diák is,
aki első abbahagyott szakmája után a másodiknak mégcsak á kiizepénél
tartott. Nála az apa egyénisége volt a döntő tényező, rendkívül szigorú,
akaratát erőszakkal másokra rákényszerítő emberé. Szerencsétlen véletlen folytán az anya hasonló természetű. A fiú kettőjük között elnyomottan, saját érzéseit, vágyait állandóan visszaszorítva nőtt fel. Természetes
reakcióképen az a törekvés alakult ki benne, hogy olyanná váljon, mint
az apja: mindig legfelül legyen. "Mindig legfelül" lenni azonban lehetetlen, ezért a sebzett én irrealitásokba menekül.
A vizsgák előtt gyakran fellépő jelenség izgatószerek: alkohol, erős
dohányzás, hirtelenül fellobbanó szerelem utáni vágy. Némelyek nyomott
hangulatban járnak és sokféle gátlásukon alig tudnak urrá lenni. Ismét
mások támadó magatartásúak, veszekedésekké fajuló vitákat idéznek fel
tanáraikkal; diáktársaikkal. Vannak, akik váratlanul valamely eszme,
esetleg éppen vallási eszme apostolaivá szegődnek igazi meggyőződés nélkül. Vagy teológusokat az utolsó hetekben vallási kételyek gyötörnek. A
tünetek sokszor megszűnnek a vizsgák letétele után, gyakran azonban tovább kisértenek.
Bármilyenek legyenek is a vizsga-félelem neurózisának megjelenési
formái, eredetük meglepő hasonlóságokat mutat: túlszigorú, örökké kifogásoló apák, tehetségesebbnek vélt fiútestvére k vagy túlságosan kényeztető, elpuhító nevelés. Testi hibákban szenvedők irtózását minden nyilvános szerepléstől nem is említjük.
Mi a tennivaló, a gyógymód a bajok ellen?
Lépésről lépésre haladva, türelmes gondossággal ki kell bogozni minden egyes esetet, felderíteni az ézettörténeteket és az ebből kialakult jellemeket. Az akaratra utalás, mások azonos eseteire történő hivatkozás
itt nem segítenek. Csakis egy segít; szakszerű analizis segítségével viszszamenni addig a pontig, ahol, illetve ahonnan ujra fel kell építení az
egész egyéniséget, miközben elismerjük és megértjük az illető baját és
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ezt értésére is adjuk. Saját magának megismerésén keresztül kell erőt,
bátorságot nyernie önmaga belső szabadságának kivívására.
Orvosnak, nevelőnek, lelkiatyának itt azonos értékű feladatai vannak:
Megszabadítani a fiatalokat az emberek iránt érzett félelmüktől, ami
egyúttal jelenti az élet iránti félelem kiküszöbölését is.
Megmutatni Krisztuson keresztül az emberszeretetet és a személyiség szabadságát, ezzel kiépiteni lelkében az önmaga és mások iránti bizalmat. Hiszen végső fokon éppen a bizalom hiánya az, ami felidézi az
emberi lelket pusztító félelem érzését.
Megtanítani értelmi szükségleteinek és lehetőségeinek megfelelő
imádkozásra, hogy ennek segitségével találjon rá a mindenkinél bölcsebb,
mindenki felett létező Erőre és Jóságra, Akihez segítségért, megvilágosításért fordulhat.
Végül értsék meg szülők és nevelők, hogya fkttalság példaadást vár
tőlük. Nem nevelési "trükköket". Példát a helyes magatartásra, példát a
krisztusi emberszeretet megval6sítására; hogy ilyen példák is segíthessék
saját útjának megtalálásában és követésében. (Halász Alexandra)

AZ OLVASÓ NAPLÓJA. Három tanulmánykötet van előttem. Az
egyik (Krétarajzok) öt és félszáz lapon azt foglalja magában, amit Illés
Endre eddigi kritikusi életművéből jónak látott a könyv maradandóságára
bízni; a másik kettő, Galsai Pongrácé (Társtalanok), meg Abody Béláé
(Indulatos utazás) "első könyv": míntegy névjegyüket teszik le vele (folyóiratokból egyébként már jól ismert) íróik,
......

Hogyan jellemezhetnénk Illés Endre kritikusi magatartását?
Babitsról szóló szép emlékezésében irja: "Azt kaptuk tőle: ne sokálljunk semmilyen árat.vhogy megszerethessük azt, ami nehéz, s amikor már
valami könnyűvé válik, tudjuk: a szót meg kell szakítanunk" ... "Egy
képet kaptam tőle a könnyű dallamról: oly édes és oly olcsó, mint a
fütyülő cukor - azóta ez a dallam elolvad a számban, rossz íze becsurog
torkomba. Mindannyian ismerjük ezt az izt, nem lehetünk többé gyanútlanok - vagy kíköpiük, vagy csalunk." És: "A híg egek megvetését kaptuk tőle. S hadd szólíak erről is - .rangot ta7·tani: ezt is ő hagyta ránk."
Találóbb vonásokkal nem rajzoihatnánk arckép-vázlatot róla. Igényesség, rangtartás, irtózás a könnyű dallamtól, a laposságtól és az ólomlábú lomposságtól ; kezdettől fogva elvszerű ellentmondás a könnyebb
ellenállás felé törés kísértésének ... Próbáljuk kiegészíteni a vázlatot.
Kevés kritikusunk van (Péterfy köztük a legelső), aki ilyen elszántan
mindíg a lényegesnek a megragadására törekednék. Illés Endre nem a
fölületen mozog; mindig a bőr, a burok alá hatol. Bele a mű testébe,
zsigereibe, ídegszálaitg, csontrendszeréíg: de nem áll meg a műnél. ÉTdekIődése, az a szenvedély, nyugtalanság, izgalom, melyről ugyancsak Babitsról emlékezve ír, a mú anatómíájában - (orvosnak indult, nem illetéktelenül beszélünk róla orvosi szakkifejezésekkel) - rníndig a művet al'kotó író karakterét, a mú testét mozgató lelket igyekszik tettenérni. Eszszéí jellemképek. Ezért nem hideg, mint a felhám vizsgálói; olyan emberi
izgalom van (és sugárzik) írásaiban, amelynek víllamossága nyomban felizzik, míhelyt a múben rejlő emberi mag, a múvet létrehozó karakter
elektromos középpontjához ér. A legszebb példák erre talán Móricz Zsil~
monddal foglalkozó írásai, vagy remekbeszabott esszéie Tolnai Lajosról.
Ez az emberi érdeklődés, a karakter műben való tettenérésének iz-galma módszerét is - bízonyos fokig - meghatározza. Portréiban majd117

nem mindig az emberiből, a személyesből (sokszor a személyes kontaktusból, a személyes találkozás impressziójából) indul ki. Mint igazi mű
vész, gesztusokat figyel meg, áruló szavakat rögzít, jellemző szokásokat
regisztrál; ezekből építi föl (a novellista, a drámaíró jellemábrázoló eljárásával) az embert. Egy-egy ilyen jól eltalált vonás aztán sokszor hosszas'
fejtegetéseknél többet mond. A remek Ambrus-esszében például az a kis
jelenet, amikor az öreg Ambrus "kifeje:metetlen megvetéssel" a francia
irodalom avaritgarde termékeíre, az NRF könyveire mutat Schöpflin Ala-dál' lektori szobájában és azt kérdezi: "Maga még míndíg ezeket olvassa?"
Benne van az egész Ambrus, aki jobban kedveli az ártalmatlanul cukros
Géraldyt, mint Shawt, Ibserit vagy Pirandellót, és Lavedan közelebb áll
a szívéhez, mint az NRF egész nyugtalanító irodalmi forrongása. Vagy
másik példa: egy nem is egészen nyolc lapos jellemkép Kemény Zsigmondról: ahogy a szobjin, az otthontalanságán át elénk vetíti a fígurát..
érzékelteti egész hanyag, zaklatott, nyughatatlan tragikumát - szorongató.
A mű szövetéből fejteni ki az emberi jellemet és a művészi alkatot;
s míndezt nem tudós boncolással (noha míndig ismeri témájának tudós..
filológiai anyagát is), nem körülményeskedő esztétizálással (noha esztétikai ítélőképessége míndig könyörtelenűl éles és megvesztegethetetlen),
hanem inkább a jellemépítő író módján: így lehetne összefoglalni Illés
Endre jellegzetes magatartását és médszerét. Ezért (mert a művet mindig
ebben az emberi beágyazottságában vizsgálja) tudja olyan ritka éleslátással kítapíntaní, hol siklatja ki a természet a művészt (Szomoryriál,
Lovik Károlynál például): hol, mikor, iniért válik valamí bonyolult módon, a szemlélet és alkotás legbensőbb köreiben, hűtlenné a művész, egyegy emberi gyöngéjének engedve, a művészet keményetikumához. Hol
vét az ellen az igényesség ellen, amellyel minden igazi művész tartozik
a müvészetnek, a művészetének. Hol árulja el fegyelmezetlen indulatainak
engedve természete, ösztöne kedvéért a mű megformálásának kötelező
aszkézísát: hol becsüli többre a mutatványt (az olcsót) "a nagyobb, igazibb feladatnál": az alkotásnál. S ahol aztán ezt az árulást meglepi, nem
ismer könyőrületet.
Talán a művészi, műalkotói morálnak, az esztétikai erkölcsnek ebben'
a rangtartó igényességében van a Krétarajzok legnagyobb nevelő ereje.
De természetesen nem csak ebben. Arra is mindenkit megtaníthat. hogyan
kell - kritikánk annyiszor tapasztalható bőszavú mellé és félrebeszélé-sei helyett - mindig a lényegesről beszélni; hogyan kell következetesen
elhárítani minden hajánál fogva, kívülről berangatott "szempontot"; hogyan kell mesterségünk anyagához. az irodalomhoz: stílushoz, mondatokhoz, szavakhoz - tehát magához a dologhoz érteni; s hogyan kell megalkuvás, kacsintgatás és szinvonal-engedmények nélkül "megvetni a hig
egeket".
A keménység és a könnyedség leckéjét nyujtja, egy ötvözetben, ez a
szígorúan megrostált eddigi esszéísta-kritikusí életmű, ez a rangtartó igényességét elsősorban önmagával szembefordító magatartás.
A Krétarajzok szép, izgalmas tanulmányai, friss villogású karcolatai,
tömören sokatmondó kritikái ujra az igazi irodalom friss, tiszta, éles és:
erősítő hegyilevegőjébe emelnek.

•••

Mikor Galsai Pongrác tanulmánykötetét, a Társtalanokat forgatni
kezdtem, először a benne lévő öt arcképet néztem meg, leghosszasabban
a legelsőt (és talán legsikerültebb fényképet az öt közül), Cholnoky Viktorét, Szomorú, esett ember arca; a mindentudó nagylwmlokalatt sem118

míbenéző

alkoholista szempár; csupa csüggedés, tehetetlenség, magamegadás a démonnak, a "Tartini ördögének" - de míntha valami egészen
sajátos, fáradt, tétova és mégis viUanásra kész iróniát is sejtenék ajka
körül a bajusz árnyékában: valamit a Bambuán katasztrófája nyershangú, groteszk, pokolfényű humorából. Ez az arc, az a konkurrencia az
utána következő írói portré előtt! Kíváncsían, izgatottan vágok neki: mit
mond nekem az író ehhez az archoz az emberről, a művészről ? Ahogy
a tanulmányt olvasom, fokozatosan csalódottságot érzék. Nem mintha nem
volna elejétől végig becsületes, alapos, lelkiismeretes, gondos munka.
Csak éppen az élet melege hiányzik belőle - úgy érzem; Galsai Pongrác
mindent tud Cholnoky Viktorról, mindent olvasott tőle és róla; egyet mulasztottel: nem adta át magát neki. Halvérű a tanulmánya; hiányzik belőle az emberi kontaktus keresésének izgalma, szenvedélye. S így érzern
ezt a többi írói arcképben is - mind jó, körültekintő, jelesre megoldott
föladat; csak éppen ...
Pedig Galsai Pongrác nem idegenekről beszél; ismeri íróínak életrajzát, személyes anyagát, még intimitásait Is. Fölröppenhetne, míért ez
az ólomlábúság hát? Egyrészt, azt hiszem, a "tudós" lelkiismeretesség
kissé merev értelmezéséből. Szrvügye a témája; talán tart tőle, hogy nem
veszik elég komolyan, amit ír, ha nem kellő komolysággal írja.
De Úgy gondolom, van feszességének egy másik, lényegesebb oka is.
Ujra a Cholnoky-portrét veszern illusztrációnak mondandómhoz. Galsai
Pongrác szabályszerűen fölrajzolja a korviszonyok koordináta-rendszerét;
tudósít a "közéleti légkörről", fejtegeti Cholnoky "faj és osztálymítoszát"
s annak időszerűtlenségét, rámutat hősének "valóság iránti érdeklődé
sére"; - mintha munka közben ott feküdnék előtte íróasztalán' egy "kötelezőkérdések" föliratú jegyzék, s ő sorra venné pontjait: mint viszonylik Cholnoky a haladáshoz. mennyíben mutat előre, mennyiben hátra,
mennyíben realista, mennyiben nem, és így tovább. Mindezt persze nem
iskolás módon teszi, nem bebiflázott kész feleleteket fölmondva, "különös
tekintettel Cholriokyra", hanem okosan, mértékkel, tapintattal; mégis úgy
érzem, rákötötte ezeket a kötelező ólomsúlyokat a lábára, s nem tud
kedvére mozogní tőlük. Megtudom, hogy Cholnokynak (vagy Török GyuIának) rnilyen nemesi-maradi korlátai voltak s mílyen nemesi-polgári vagy
nemesi-turáni-mongel ábrándjaí ; ám alig kapok valamit az élményvilágukból ; nem igen jutottam közelebb Cholnokyhoz, mint amennyire ő engedett közel magához dialógusaiban, cikkeiben, novellárban ; nem igen
kapok melegebb ímpressziót Török Gyuláról, mint Harsányi Zsolt vagy
Máraí karcolatából. Galsai Pongrác részletesen elemzi a müveket; csak
éppen a mű ihletének forrásáig nem jut, ihletének hőfokát nem érezteti.
Valahogyan kihűl az anyag a kezében - ismétlem: az az anyag, amelyet
pedig alaposan, filológiai teljességgel és alapossággal ismer.
Mivel marad adósunk ? Az ember drámájával, és a művész drámájával.
Nem tagadom egyetlen pillanatra sem, hogy az írókat benne kell látnunk és értékelnünk korukban; tudom, hogy a "korviszonyok" nem száműzhetők valamiféle bevezető fejezetbe, kivágva egy-egy jobb történelmi
kézikönyvből; viszont mit ér a kornak, a kor erőinek mégoly részletes
fejtegetése is, ha ebben a koordináta-rendszerben (hogy előbbi hasonlatomat használjam) az író, akit vízsgálok, csak halott pont marad; melyet
én mozgatok bizonyos matematikai törvények és kombinációk szerínt,
ahelyett, hogy ő maga élne, mozogna, saját organizmusának élő törvényeit
követve?
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Pedig meggyőződésem, hogy Galsai Pongrác könnyen túltehetné magát
a szemlélet sablonjain; minden.oka (tehetsége) megvan rá, hogy a maga
lábára álljon és merjen frni. S ezt nem udvariasságból mondom, hanem
a Társtalanok fölszabadultabb lapjaira hivatkozva, elsősorban a Gelléri
Andor Endrének szentelt portré, meg a Pap Károlyról szóló esszé részletei alapján. Ha kevésbé aggályosan követné egy bizonyos, nehézkességre
csábító, tudományosság játékszabályait. ha jobban tövekednék az egyéniség, a jellem, a természet megragadására és előállítására, ha kritikusiműértői szemléletét több emberi érdeklődéssei és izgalommal fűtené föl:
élőbb lenne. És ne féljen egy kissé több szenvedélytől!

* * *'
Persze a szenvedélyhez megfelelő figyelemnek és mértéktartásnak
kell társulnia. Abody Bélában bőven Vian szenvedély, vagy ami rosszabb:
indulat; fegyelem és mértéktartás viszont nincs elég az Indulatos utazásban. Kezdem míngyárt az elején: "Válogatta Czine Mihály" - olvasom,
és rneghökkenek. Az író bemutatkozó írásában fiatal korára hivatkozik;
olyan roppant gazdag volt fiatalságának termése, hogy külön válogató
kellett hozzá? Ha folytatni akarnám, második kérdésemet a válogatóhoz intézném: nem tudott jobban válogatni, jobbat, maradandóbbat; vagy
nem volt elég jó barátja Abody Bélának ahhoz, hogy figyelmeztesse e
"válogatás" túlméretezett komikumára, s egyáltalán magatartásának kissé a kelleténél s a megengedettnél. hogy tapintatosan mondjam, hangsúlyozottabb voltára? De nem akarom folytatni.
Abody Béla bátran és lendületesen küzdött irodalmi életünk egészségtelen állapotai és torzulásai ellen; ezért kétségtelenül elismerés illeti.
De közben nem vette észre, hogy a saját magatartásában is ott lappang
az eltorzulás veszélye; ahelyett, hogy szembeszegült volna vele, átadta
magát neki; az indulat mederbe szorítása helyett az indulat kultuszát
vállalta; helyes véleményeit olyan modorban mondta ki, hogy az már a
fenegyerekeskedés határán járt (s ez természetesen károsan hatott vissza
a kimondott helyes véleményre is); az irodalom és az esztétikai igazság
védelmében vállalt szerepét túlságosan is élvezte, úgyhogy szókimondásában egy bizonyos buffo szerepjátszás miatt nem érvényesülhetett kellő
világossággal és meggyőző erejével maga a képviselt igazság.
A torzulásnak természetesen .kedveztek a torzult viszonyok; ezek
Abody Bélát helytelen önszemléletre .és téves önértékelesre nevelték.
Egészséges dolog az, ha egy fiatal író első könyvében mingyárt azzal kezdi, hogy elveszi jövendő irodalomtörténészei kenyerét s ő maga lép föl
a maga irodalomtörténészéül: olyan öntudattal - (s iróníkus megjegyzéseivel cook még jobban hangsúlyozza, akaratlanul is, ezt a túlméretezett
öntudatot) - olyan nagyratartással rajzolja meg egyelőre nyulfarknyi
pálvája képét (mert mi egy író s egy mű életében, ráadásul pályakezdéskor, inasévekben öt esztendő !),mill1Jha legalábbís művek erdeje zúgna
mögötte ?

Az embernek az a gyanúja támad: Abody Béla talán többre tartja
saját índulatának, svádájának kiélését, mint magát az ügyet, melynek
érdekében síkraszáll. Miért kellett múló napi érdekű, 'folyóiratok mulandéságában nagyon jó helyen lévő, de a könyv maradandóságába nem illő
cikkeit, [egyzeteít, sőt fölszólalásait összegyűjteni ? A könyv nagy és tiszteletreméltó dolog; nem minden szavunk, minden írásunk, minden kijelentésünk (pláne ha polérniálc hevében fogant l) méltó rá, hogy könyvbe
kerüljön. Míért nem gondolt Abody Béla Kazinczy híres Himfy-epigrammáj ára; melyet minden fiatal írónak minden napja minden órájában el
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kellene mondania, ha könyv kiadására gondol: "Tűzbe felét ... Ujra
felét ... Harmadikát még!" Az Olimposzra nem vezet más út, csak ezen
a tűzön keresztül. A kényelmes utak - csalás, vagy öncsalás.
Abody Béla ilyen öncsalásnak esett áldozatul az Indulatos utazással.
Mert az indulat nem jó tanácsadó. Először is: válogassa meg céljait.
Abody Béla másod- és harmadrendű kérdéseknek olyan svádával rugaszkodik neki, mint Don Quijote a szélmalmoknak. Hogy egy költőnőnek
rosszak a versei, elhibázott a hanghordozása, zavarosak a képei, kusza a
gondolkodása, azt el lehet, el kell mondani egy folyóirat kritikai hasábjain. De egy könyvben figurázni ki egy kezdő nyilvánvaló botlásait?
Ime, hol siklatja ki a sváda a képességet: a könnyebb ellenállás felé
sodorja. Ujra mondom: elismerem, hogy Abody Bélának nem volt könnyű
dolga, mert irodalmi viszonyaink nem voltak egészségesek. Mégis elgondolkoztat, hogy dörgedelmes szavával mindig a konszenzus irányába
halad. Mindig azok mellett az értékek mellett mennydörög, arnelyekröl
mínden józaneszű ember tudta és tudja, hogy értékek; mindig olyasmit
ostoroz, amire mindenki legföljebb csak vállatvon, aki nem tökéletesen
botfülű. Hogy Németh László ezerszer többet ér, mint a mondvacsinált
darabgyártók. hogy Szabó Lőrinc jobb költő, mint a napi nagyságok, hogy
Juhász Ferenc olyan elsőrendű tehetség, aki tömjén és dorong helyett
okos szót és alapos méltatást érdemel: ezt mínden józan ember tudta,
éppen úgy, mint azt, hogy a bárgyu idealizálás egyformán rossz mindenféle világnézetű irodalomban. Vannak pillanatok, amikor ezt nagyon határozottan ki is kell mondani. De ezeket a vitákat hagyjuk a napi, heti
és havi sajtó porondján. melyet - hála az égnek - hamar benő a fű.
Maradandónak csak azt akarjuk, ami valóban maradandó. Amit megformáltunk, művé alkottunk.
.
Mert itt sincs minden rendjén Abody Bélánál: a megformálásban.
Nem tartom magamat nagyon fölületes olvasónak, de - megvallom nem mindenütt értem, mit mond, mert pongyolán fogalmaz: svádával,
nem logikával. Hiányzik esszéiből a kerekség, gondolkodásából a nyomonjáró fegyelem, érveibőlaz igazsághoz méltó komolyság; egy szellemeskedő bukfencet többre becsül egy jól megfogalmazott mondatnál.
Valahol legbelül, az írásnak nekiülés magatartásában, megalkuszik az
indulatával. S ez kétségtelenül figyelemreméltó tehetségének legveszedelmesebb buktatója.
Messzi mintája, úgy érzem, a régi Németh László, a Tanu és a nagy
'polémiák Németh Lászlója. De kikkel szállt vitába Németh László? Babits Mihállyal, Szekfű Gyulával, nem pedig kora másodrendű költőnőivel.
Milyen szép és izgalmas volna, ha a Pikoló világos helyett Abody Béla
Ibsennel vagy Shaw-val mérkőznék ! Ha ez az indulatos út valóban méltó
tájakon vezetne át, egy Ady, Rilke, Dosztojevszki tájain ! Nem a különvélemény ellen van kifogásom, hanem az ellen, hogy Abody Béla nem
elsőrendű dolgokban mond különvéleményt, Mily szívesen hallgatnám.
ha Balzackal vagy Thomas Mannal vitáznék - még akkor is, ha nem
értenék vele egyet.
Éppen az a baj, hogy az esetek jelentős részében egyet kell érteni
vele, illetve ő ért egyet velünk, minden józan emberrel, mindenkivel, aki
csak konyít is az irodalomhoz. Miért akkor ez a nagy hang? S még'
egyet. Az Indulatos utazás első könyve Abody Bélának. Még nem szerezte meg magának a jogot ahhoz, hogy az elsőszemélyes tanúságtételnek
abban a modorában beszéljen, ahogyan beszél. Még nem' olyan nagy,
érdekes, kiépült egyéniség, hogy ilyen mértékben érdekeljenek a személyes véleményei, hangulatai, megjegyzései. Ha Illyés azzal. kezdte volna:
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"Először szégyenemről
Lőrincről krítíkát irni,
na, ennek [elentősége

kell beszámolnom. Arról, hogy nem tudok Szabó
pedig Szerettem volna" - ez érdekes lehetett vollehetett volna, mert Illyés mondja, De ha Abody
Béla kezd neki igya .cikkének: ennek vajmi kevés érdeke van számunkra. Valamint bécsi útjának s a többi személyes félrebeszélés nek is. Hogyan fog negyven, ötven, hatvan éves korában írni, ha már rnost ilyen
modorra szánja magát? Többször említi könyvében a népnevelést. Nos.
a nevelendő népet nem Abody Béla intellektuális hálószobatitkai -érdeklik, hanem Szabo Lőrinc, Németh László vagy Juhász Ferenc.
Keményen irtam róla, mert tehetséget janak, magatartását alapjában
elhibázottnak, modorát helytelennek és túlméretezettnek érzem. Elejétől
végig bosszankodva olvastam, mert minduntalan úgy láttam, felelőtlenül
bánik a tehetségével. Több feszességet, fegyelmet, belső igényességet reméltem tőle" Búcsúzóul Illés Endrét, Illés Endrén át Babitsot idézem:
"Ne sokalljunk semmHyen árat, hogy megszerethessük azt, ami nehéz, s
amikor .már valami könnyűvé válik, tudjuk: a szót meg kell szakítanunk" ... És példájára, Németh Lászlóra utalok: mennyí szenvedély s
indulat lobogott benne! - de mindig az intellektus índulata, sosem a

svádáé!
Az Indulatos utazás a magatartás kamasz-tévedése. Most már fölszított érdeklődessel várjuk, mikor hív meg minket Abody Béla emelkedettebb tájakon való - és tehetségéhez méltóbb - utazásra, (*)
WOSINSZKY MOR szekszárdi apátplébános, a régészet tudományának európai hirű tudósa, a Szeplőtelen Pogantatás éve ben, 1854-ben született Tolnán, s éppen félévszázaddal ezelott, 19U7-ben halt meg.
A komoly tudományosság és a vallásos elmélyültség szép hllrmóniában egyesült egyéniségében. Születési évének túlvHági fényei beragyogták egész életpályáját: a Mária-tisztelet végigkísérte egész életén. Kalocsai gimnáziumi és pécsi teológiai tanulmányainak elvégzése után Lourdes-ban szerette volna bemutatni első miséjet; eredeti tervében útitársának súlyos megbetegedése akadáLyozta meg, s ekkor Mária-Zell világhírű
kegytemplomát választotta pr-imiciája szinhelyéül. Első irodalmí művé
vel is a Mária-kultuszt szolgálja: lefordította L a s s a r e H e n r i k "Les
épisodes miraculeux de Lourdes" eimű könyvét "Lourdes csodaeseményei"
eimmel.
.
Ekkor már plébános a Tolna-megyei Lengyelben. A falu határá ból
előkerülő régiségek az archeológia felé fordítják érdeklődését. A tudománykedvelő Apponyi Sándor engedélyével és támogatásával próbaásatásokat végeztet a határban, meiuek nem remélt eredménnyel járnak. Egy
négy évezred előtti kőkorszaki nép egész lakótelepe kerül felszínre, s a
12.056 darabból álló gazdag lelet szakszerű, tudományos feldolgozásával
a fiatal falusi plébános nemzetközi viszonylatban is tudós i hirnevet szerez.
Következett a nagy utazások korszaka. Beutazta Nyugat-Európát s a
Közel-Keletet: Görögországot, Tör-ökországot, Egyiptomot. De hogy tudományos érdeklődése nem csökkentette vallásosságát, azt az is bizonyítja, hogy a Szentföldre is elzarándokolt, s az úti élményeit feldolgozó
könyvének jövedelmét a keleti missziók támogatására fordította. A
Zichy-féle kaukázusi expedicióban már mint hivatásOS régész vett részt.
1894-ben szekszárdi apátplébános lesz. Régészeti kutatásait az egész
megye területére kiterjeszti. Megírja két hatalmas kötetben "Tolnavármegye monográfiáját". 12.000 darabból álló felbecsülhetetlen értékű régiség-gyüjteményét megyéjének ajándékozta, s ezzel megvetette .' egyik
legszebb és leggazdagabb vidéki múzeumunknak, a szekszárdi múzeum-
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nak az alapjait. Tudományos érdemei e~ismeréseképpen őt nevezték ki
a vidéki múzeumok inspektorává.
.
ÉÚtének még egy epizódjáró~ keH megemUkeznünk, me~y azt bizo-.
nyitja, hogy a vallás és tudomány mellett a hazafias érzés sem hiányzott
w~kéból. O volt rendezője az 1903-as Rákóczi-zarándoklatnak, s a rodostói sir fölött ő mondott ünnepi .misét és szentbeszédet.
Nem ~enne te~jes a megemUkezésün,k, ha megfe~edkeznénk le~ki
pásztori működésérő~. Tudományos munkáss4ga mellett sohasem hanyagolta el a rábízott nyáj szeretette~jes ~e~ki gondozását. Messze környéken
híres volt, mint kivá~ egyházi szónok. S 1907-ben éppen papi kötelességte~jesítésének ~ett az á~dozata. Februári zimankós hidegben végzett teme. tési szertartás közben meghült, s a felUpő tüdőgyu~ladás felórölte erős

szeroezetét.

Utolsó gesztusa mintha csak jelképes összefoglalója ~enne a tudomány és a vallás kettős csillagzata jegyében lefolyt értékes éwtének:
végrendeletében tudományos munkásságával szerzett tekinté~yes vagyonát
a szülőfalujában ~étesítendő egyházi vallási intézmény céljaira hagyományozta. K. Gy.

IGY ÉLTüNK PANNONlABAN. Hogy Bernáth Aurél milyen nagy
ezt nem kell bizonygatni senki előtt, aki látta "Riviéra", "Fekete
madár", "Reggel" c. festményeit, hogy csak egypárat említsünk meg immár vitathatatlanul klasszikus alkotásai közül. Hogy spekulatív, mélyenszántó eleme is, erről tanúbizonyságot adott "Irások a művészetről"
című 1947-ben kiadott tanulmánykötetével, amely a nem éppen szegény
magyar képzőművészeti irodalomnak nagy értéke. Most Bernáth Igy éltünk Pannóniában címmel közreadta önéletírásának első kötetét, amelyből kiviláglik, hogy a kiváló festő és elmélyült müvészetí szakíró a szépirodalomnak is hivatott mestere.
Bernáth ma hatvanegy éves. Amikor visszatekint gyermekkorára és
diákéveire. az első világháború előtti kor bomlik ki könyvéből. Középosztálybeli szülők gyermeke, apja jogászember volt, a fiatal Bernáth a
vidéki úri életet látja maga körül. Apja szórakoznívágyó, nagyivó, féktelenül mulatozó ember (e tekintetben Móricz alakj aira emlékeztet),
ugyanakkor azonban különc dickensi figura (kedvenc háziállata egy hatalmas kecskebak), akitől nem állhat távol a művészet sem, hiszen évtizedekig elpepecsel egyetlen rajzon, Bernáth éles szemmel, kiváló megfigyelő és felidéző képességgel írja le apja baráti körét: Örákig el tudtak
beszélni a főtt marhahús míneműségéről, hogy bambusz- vagy meggyfából van-e a sétabotjuk." Nem látták, hogy "az ország ezeréves történelmének második Mohácsa előtt állt. A nap néhány évtizedre megállt fölöttük." A fiatal Bernáth Aurél már fiatalon idegenkedve figyeli ezt a
dzsentroíd életvitelt, a gyakran durvaságba, parlagiasságba fulladó provinciális és vicinális dínom-dánomokat, ("A kereszturi csata".)
Az író nemcsak saját társadalmi csoportjának életéről ad képet, hanem a feudalizmus fellegvárában, a Dunántúlon középkori tekintélyt élvező arisztokráciának megmerevedett életformájára is, és figyelmét nem
kerüli el az uradalmak fát lopni kényszerülő zsellérasszonyainak sorsa
sem. Az író ítélkezése a ferencjózsefi idők társadalmi antagonizmusairól
nem publicisztikai vagy agitatív, hanem jellemeken és helyzeteken keresztül megnyilvánuló, tehát művészi. Meg is mondia egy helyen: "Szeretném elkerülni, hogy mai felfogásom diktáljon tollamnak. Szeretném
emlékeimet úgy leírni, amilyennek akkor láttam." Az író elmondja,
hogyan vonul be a hercegi család a kisváros mozijába, hogyan lovagol
festő,
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végig a főutcán a grófkisasszony, s ezekből a szenvtelen, higgadt leírásokból egy rideg és mélységesen anakronisztikus világ képe tűnik elő.
Az író nem von le következtetést, csak egyik szereplője mondja egyhelyütt: "Micsoda fölösleges válaszfalak vannak itt ember és ember között!
Ezer éves falak ..."
A család előbb Marcaliban, ebben a kis somogymegyeí faluban élt.
Berriáth Aurél is itt szüeletett. Az anya később gyermekeivel Keszthelyre, majd Kapósvárra költözött. Itt került a szerző közelebbi kapcsolatba
a művészettel Rippl-Rónai Odön révén. (Rippl-Rónai Ödön a nagy festő
Rippl-Rónai József fivére volt.) "DÖnci bácsi" - akit Bernáth második
apjának nevez - felismerte a fiatalember művészi hajlamait, és minden
eszközzel a festői pálya felé irányította. Az elnehezedett testű, kövér,
de lélekben fiatal, tisztalelkű kedves Ödön bács! apró mozaikokből Öszszerakott jellemzése a könyv legszebb részei közé tartozik, alakja
Coígnard Jeromos abbét juttatja eszünkbe. A képzőművészet barátai csemegeként olvashatják azokat a lapokat Bernáth könyvében, amelyek
Rippl-Rónai Ödön képgyüjteményét írják le. Falain Munkácsy, SzinyeiMerse, Gulácsy, Rippl-Rónai József, Perlmutter képei függtek, a francia
mesterek közül pedig Vuillard, Bonnard és Maillol.
Hogy Bernáth rövid jellemzései mennyire életteljesek. arra jó példa
a Rippl-Rónai Józsefről adott "gyorsfénykép." A posztimpresszionizmus
nagy magyar képviselője piros Wagner-sapkában, színes sállal, némi
montmartrei pózzal, a kisváros enfant terrible-jeként áll előttünk.
Bernáth tolla sok szín, sok érzelem, különféle hangulatok tolmácsolására képes. Érzelmességgel átszőtt irónia az eszköze akkor, amikor az
első szerelmi vonzaimat irja le. A mulya fiatalember sakkjátszmája ideáljával és suta udvarlása csábít a bohózatos feldolgozásra, de az író tolla
nem veszíti el gyengédséget, megőrzi az ötven év előtti emlék naív báját, hamvasságát. A szelíd mosolytól a szarkazmusig sok tónust használ
a furcsa jellemek, humoros szituációk megfestésére. (A dilettáns költőnő,
aki rendületlenül írja érzelgős, világfájdalmas klapanciáit ; a festő-kato
natiszt, aki képeit tísztíszolgájával dícsérteti; a műkedvelő színész, aki
az Ördögöt úgy játssza, hogy szarvainak végére piros zseblámpaégőt szerel.) Patétikus (jó értelemben) a szava akkor, ha az élet nagy, döntő
pillanatairól van szó. Emlékezetes az a részlet, amikor a főhős életében
először jutva képtárba, találkozik későbbi élethívatásával: "Úgy álltam
ott, mint amikor valaki hosszú éhezés után egyszerre falja és ízleli az
ételt." Az első világháború kitörésének vésztjósló hangulatú leírása Ady
"Emlékezés egy nyár-éjtszakára" c. versével vetekszik, prózában.
Az író stiláris eszközei igen gazdagok. Hangutánzó szavakat alkot: a
béka kummog, a kocsi csereg a porban, a papucs klaffog, a levelek zsízseregnek. Képei, jelzői eredetiek, szemléletesek: az izgága verebek légköre tőzsdei, a cserebogarak nagy testükkel mínt a tavasz légi postazsákjai közlekednek. Az elhanyagolt kertet "lomhán" művelik.
A kölI1YV utolsó oldalain Bernáth útban van Nagybánya felé, hogy
családja tiltakozása ellenére festő váljékbelóle. Érdeklódéssel várjuk önéletrajzának további köteteit.
Míelőtt ismertetésünket befejeznők. a legnagyobb elismeréssel kell
megemlékeznünk a Szépirodalmi Könyvkiadó gesztusáról. hogy a könyvet
ilyen ünnepi köntösben jelentette meg. Az illusztrációk reprodukciói kiválóak, a festmények és rajzok a Rippl-Rónai-fivérek, Bernáth Aurél,
Kunfy Lajos, Tucics István munkái. Örömmel fedeztük fel a mel1ékletek
között Bernáth "A Ráma domb télen" c. akvarelljét, amely a híres "Fekete madár" c. pasztellkép magisztrális vázlata. (i. n.)
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SZINHAzI ORJARAT. - Műsoron: B e r t B r e c h t. - Ha évadr61-évadra nézzük a világ drámatermését, bizony szegényesnek tűnik fö~
a XX. század e~ő és kezdődő második felének drámairodalma. Egyre
nyilvánvalóbb korszakfordul6n élünk, az emberiség mai élete maga is
drámai küzdelem a jobb emberi körülményekért. Egtájaink távoli horizonján atomfelMk lidérces füstje-korma, pedig aranykor is fakadhatnék
belőle, legalább is a szociális emberi lét megjavitásának aranykora. Ss
az emberiségnek ebben a saját sorsát vajúdó évtizedeiben mintha csak
megállott volna a drámairodalom. Avagy csak minden eddigitől küZönbözővé kellett válnia?
Keleten Gorkij, Nyugaton G. B. Shaw törte ehhez a konvencionálissá vált világ terméketlen szellemi parlagát s mint századunk legnagyobb
szinpadi prédikátora közel száz esztendős korában is mindig mondva még
valami figyelemremélt6t távozott el közülünk. S az elmult esztendőben
követte őt aránylag fiatalon felőrlődve (1898-1956 földi létének határállomásai) Berchtold Brecht is, aki a világba kitekintő németségben ugyanazt a szerepet kezdte játszani weimari éveiben, emigrációjában és onnan
való hazatérte után, mint Shaw a század e~ő felének angolszász világában.
Brecht élete hányódások és kiállások közepette őrlődött föl. Elefántcsonttorony-művésznek, műhely-írónak, vergődő szépléleknek korántsem
mondható. E~ő világhírre vergődött műve, a "Dreigroschen-oper" (Koldusopera) mondhatni ugyanolyan botrány és tetszészaj közepette tünt föl
Weímar szinházi világának kísérletözönében, mint egy évszázaddal előbb
Hugo .romantikus Botond-vágásának Hernanija. A nagy botrány-siker
után Brecht nemcsak író, de szinpadi mesterember, producer és színigazgató is egyszemélyben, mint Shakespeare, s darabjai témájáért éppúgy földulja a vílágírodalom rejtett mesekincs-tartalékait, mint óriási
brít elődje. A "Koldusopera" ősi londoni bohóság: a "Beggars oper" és
egy kapitalizált kolduströszt életén és királyi családján át vágja arcunkba a kapitalizált emberi lét minden nyomorúságát. S ehhez a témához
illően a mű zenéje operai szintre emelt jazz-muzsika, Villon-balladaszerű
betétszámokkal. A "Jó embert keresünk" Kínába viszen, de Klabund már
németre adaptált másik kínai históriáját ő "Kaukázusi krétakör"-ként
újítja meg, szociális eszméinek megfelelően. Szent Johannája a nácizmusnak ellenálló kis kocsmai cselédlány, akit német golyók végeznek
ki, mert népe megszabadításáért küzdött ellenük. Megírja Brecht Galilea
Galilei életét is, spanyol és amerikai témákat ragad meg és újít föl korszerűen. "Kurázs mama és gyermekei" című darabja viszont német földön játszódik, a vallásháborúk korában. Katonaszereplőinek felerésze
dialektusban beszél s a mű leforditása épp olyan nehézségekbe ütközik,
mint ahogyan az "Elfujta a szél" déli négervilágának tá1szólási finomságait sem tudja egyetlen fordítás sem tökéletesen visszaadni. Mégis mielőtt
a legutóbb magyarul is színre került "Jó embert keresünk" értékelésére
térnénk, ezt a "Mutter Couraqe" című brechti művet kell vázolnunk, mert
szerzője életszemléletét ez anémet anyaföldből sarjadzott alkotása tükrözi a-legjobban.
"Mutter Couraqe" tenyeres-talpas vándorkofaszerű markotányosnő.
Amíg a befejeződni nem tudó rettenetes háborúban minden pusztulóban
van: ember és állat, föld és gazdaság, csűr, növény vagy palota, Mutter
Courage-ban vagyonszerző ösztönök élnek. Tíz köTömmel gyüjt, harcol,
veszteget, verekszik részeg katonákkal, megosztja hadjárataik minden
kalandját és veszélyét, mert egyszer csak végeszakad majd ·a háborús
őrületnek és akkor ő lesz a nyeregben és a gyermekeí, mert csak n~ki
125

jövedelmez a háború és övé lesz a pénz. Szóool Kurázsi mamát igazi
korakapitalista ös;ztönök hevítik s egy ideig remekül megy minden, kocsijai, lovai vannak, sikerül gyermekeit is kivonnia a háborús öldöklésből. De egyszerre csak minden. rombadől, amiért emberfölötti harcát vívta. Gyermekei meghalnak, mindenéből kifosztják s ahogy kezdte, egyetlen magahúzta nyikorg,ó kordécskával, szegényen, öregen és megtörten
vánszorog el előttünk a szinpadról. Mintha a középkor valamely moralitása elevenednék meg előttünk, a nagy vándortéma, az Everyman-Jedermann levegője ésap meg a brechti epikus menetű, sokképű szinpadról; ez
a mű is tagadhatatlanul javító célzatú s erkölcsi célokat szolgál. S Bereti" told Brecht ezt nem is leplezi olyan brilliáns elkendőző bohóckodással,
mint nagy elődje, G. B. Shaw, a sokszor klaun-ruhába öltöző prédikátor.
A "Jó embert keresünk" Szecsuanban játszódik, egy túlnépesedett
kínai városban. A kínai istenek nyugtalankodnak, mert egyre kevesebb
áldozati füst száll feléjük az elproletarizálódó városból, és három leszáll
közülük a földre, hogy akárcsak egyetlen jó emberre találjanak. De már
rögtön az éjjeli szállásnál nagy nehézségekbe ütköznek, mert a gazdagok
ijedten reteszelik el előlük palotájuk kapuját, a szegények pedig maguk
is alig férnek el szűkös vackaikon. Wang, a jámborlelkű, de imitt-amott
mégis csalásra fanyalodó vízáTÚs kalauzolja őket, s mikor mi1lden megszállási lehetőség kimerül, kénytelen Sen Té-hez, a kis utcalányhoz vezetni őket, akiben még él a belső parancs, hogy a vándort be kell fogad.. ni. S bár az istenek is' kényesek hirnevükre, mégis elfogadják ezt a szállást, sőt előitéleteiket leküzdve végül meg is jutalmazzák a lakbérgondokkal küzdő kínai leányzót. Sen Té a kapott ezer dolláron. traiikot vásárol,
de túlságosan jószívű marad ezután is és mert sok pénzt sejtenek nála,
csalók és ingyenélők hada lepi el, sőt egy érdekházasságot hajszoló állástalan pilóta általa kerüli el az öngyilkosságot, mert Sen Té halálosan belészeret. Igen lim, de ezzel a jósággal és emberszeretettel hamarosan
megint az utcára kerülne a jámborszívű Sen Té, ha egy ötlettel ki nem
vágná magát az őt fojtogató és lehúzó jótékonysági hinárból. Azt hazudja, hogy van egy gazdag és sZigoTÚ nagybátyja, aki jótáll ugyanadósságaiért de az ilzletmenetben is körmére néz. És Se Té nyilt szinpadi átváltozásokkal maga játssza meg a kegyetlenszívű, munkásnyúzó, fölös
adósságokat megtagadó nagybácsit, gyárat alapít s abban munkavezető
nek szerződteti az öngyilkosságtól megmentett pilótát, akitől gyermeket
is vár. El kell azonban rejtőznie az őt csak érdekből szerető férfi elől s
csak férfi ruhában, mint saját nagybáty.ia találkozik a pilótával. Többször
is próbára teszi ezt a férfit s végül ráébred, hogy sohasem lehetne vele
boldog. Atveti tehát reményei horgonyát a jövőbe, a gyermekbe, s az
istenek is belényugosznak, hogy aki mindig csak jóra törekszik, nem élhet meg jó emberként a mai társadalomban, ha időnként ugyanolyan gonosz nem lesz, mint a többiek. Csak Wang, az öreg vízárús mondja ki
végén' az író szándékát és kiáltását: emberek, ne tűrjétek tovább azt a
társadalmi rendszert, amely megöli a jót s csak a rossz boldogulhat benne.
Furcsa félpogány-félmisztikus állásfoglalás ez, talán ezért is választotta hozzá Brecht a kínai miliőt. A kereszténység ismer más megoldást
is, a szentség és az életszentség nehéz és szűk s talán egyetlen szabadba
vezető útját. Nem vitatkozunk azonban a más szellemi síkokon mozgó
szerző1,el. Darabia föltétlenül jószándékú, ha néha föl is áldozza a hatás
kedvéért a 1'alóságot s ha néha önkényesen, ugrásokkal alakbeli megkett6zéssel mutatia is be drámai jellemfejlődés helyett Sen Té-t, a kis utcalányt. Amit csinál, az epikus volta mellett is telített szinházi élményt
nyujt.
Possonyi László
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A MAGYAR IRODALQMTUDOMANY ünnepi eseménye Horváth János Tanulmányok c. kötetének megjelenése. Egy kivételes tehetség gyönyörű ajándéka ez a nagyszerű mumka. Nehéz eldönteni, mit kelljen
benne méltóbban csodálni: az egyes tanulmányoknak egymás mellé emelkedő szellemi magaslatait-e, avagy az alkotó tevékenységnek, az irodalmi látásnak, érzékelésnek és értékelésnek azt az. egyenletesen, harmonikusan és önmagát mindig fokozni tudó remeklését, amely f,risa és üde
fénnyel vonja be, hatja át a tanulmányok vonu1atait. Tanulmányok! ...
Az egyszerű szó alázatosan hordozza a szerző szándékát, a. névadás
ígénytelenségét. De míndenegyes tanulmány elolvasása után állandóan
növekedő élménnyel ismerjük fel azok jellegét, tudomány-értékét és vaJóságuk belső távlatait. Mindegyikük miniatur nagy alkotás. Mindegyíkben, - ha csak egy filológiai igényű szöveg-kérdés, egy vers mondatképletének problémája, avagy az irodalmi ízlés egy mozzanata legyes is az
- ugyanaz azakribiá, elemezni tudó legjobb képesség, kényes gondosságú stílusművészet és az írás erkölcsi felelősségtudata van jelen, amely
vonások Horváth János nagyarányú munkáit is klasszikus rendűekké
avatják, tartalmilag s formailag egyaránt. Az egyes tanulmányokban felvetett témák - Horváth János kezének érintésére - a rájuk eső megvilágítás mindig meglepő, eredeti erejétől megnőnek. a tanulmány nyujtotta
esztétikai keret szűk és kicsiny lesz számukra, s oly kilátások tudománytörténeti lehetőségeire nyilnak ki, amelyekre már csak kötetek tudnának
felelni. Ez a kötetek arányaiba kívánkozó szellemi gazdagság, amely
azonban aszketikus szerénységgel lemondva a maga teljes kíbontakozásáról, megelégszik a tanulmány műfaji területével, ahol az anyagfölötti
uralom pompás őkonomíájával és fegyelmével helyezkedik el, lesz e tanulmányoknak legvonzóbb szépsége.
Horváth János tudós és emberi egészével - e kettő nála felbonthatatlanulegy, mert az ember hófehér márványlépcsőjén jutni fel a tudós
magasságába - való organikus összefüggésük szinte magától kívánja azt,
hogy ne az ismertetés nyujtotta részletezés prízrnáín át, hanem irodalomtudománya rendszerének színtézlsével kiséreljük meg az egész Horváth Jánost látni.
Mikor Horváth János a századfordulón visszatért Franciaországból,
ahová a német tudomány hagyományos követésének kikerűlésével ért el,
itthon a magyar Irodalomtörténetírás tudományát önmagát nyugtalanul
kereső válaszúton találta. Ez a válság akkor európai jelenség volt. Mindenütt sorra tüntek fel e tudománynak kétségtelenül kiváló szellemei,
akik a multtal egészen szakíto módszerekkel próbálkoztak meg új utakon
közelíteni az irodalmi jelenségek megismerése és így az irodalom megértése felé. Nem érték be az irodalomtörténetírás eddigi havvományatval:
a csak történeti elvűségael, az esztétikai irányzattal; az öss-ehasonlttő
rnódszerrel, a nemzetegyéniség vonásait az irodalomban kutató romantikus örökségével. Irodalomkívüli tudomány-fogalmakat hoztak magukkal
és érvényesítettek deduktív módon az irodalom [elenségeinek vizsgálatánál. Az irodalom volt olyan gazdag és erős, hogyelbirta ennek a sok,,'dalu kísérletezésnek miriden kockázatos terhét és esélyét, de nem t1J(lia
kikerülni az ezen az úton szükségképpen ráváró vézzetét : elves-Itett.. önállóságát, alkalmi érdekű élethez jutott. A filozof'iának, a társadatomtudománynak. a lélektan rendkívül sokágú eláaazásainak, a vj]á~"'A7"ti
irányoknak. a művészettörténetnek stb. kísérleti és bemutató anv:,,!."1.
alkalmazott területe lett. Sokszor már erre sem volt jó, avaev ",'éC(. r'~,~)~
arra szotzátt, hogy egy szellemtörténetí fikció, amely nem ta1:'Íltlt "'Pl! él
maga föltett igazolását az irodalomban, ellendüljön az irodalomtúl ÓS
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szabadon élvezhesse ki magát ott, ahol már túl volt mínden irodalmon.
Bármennyire el kell is ismerni, hogy ennek az irányzatnak volt valami
igazsága, egyetlen megoldási kísérlete sem tudta igazolni az irodalmon
a maga rendszerét, mert kívülről való volt, erőszakolt volt, s nem számolt az irodalom egyéniségével, természetével; nem ismerte fel s így
nem is tudta tiszteletben tartani annak törvényszerűségét,
Horváth János rendszere igazában írodalomfilozófia, amely teljesen
magyarázza meg az irodalmi történés teljes folyamatát. O azonban féltő
terminologiaí tisztasággal és következetességgel irodalomismeretnek nevezi. Világirodalmi viszonylatban is első abban, hogy az írodalom maga
alkotta törvényszerű tüneteit, szabályos megismétlődéseít, formai és tartalmi kapcsolatainak változatait induktíve felismerte és így' Jutott el
rendszeréhez. amelynek legdöntőbb és legjellemzőbb vonása az, hogy ön-,
elvű tudomány. Mondhatni: az irodalmat ezzel visszaadta önmagának, az
irodalomelmélet tudományát a saját elveivel építette ki, rendezte be,
függvényélete kötelékeit leoldotta róla s egyéni jogúvá és feladatúvá önállósította. Horváth János Irodalomismeretébenaz irodalmiság végső alapja egy szellemi életbeli viszony, mely írók és olvasók között megrögzített
szövegek közvetítésével érvényesül. Ennek az állandó lényegnek azután
vannak változó mozzanatai: a viszony irányítását fenntartó irodalmi élet,
a benne résztvevő írók és olvasok, az azt közvetítő irodalmi művek és
hagyományok s végül az irodalmi viszony létesítését szolgáló gyakorlati
formák: az irodalmi nyelv és műformák. Ezekből alakulnak aztán ki 'l"?
írot és közönséget irodalmi szempontból egyneművé avató közős lelki
formák: az irodalmi ízlés ése közös lelki formákban eszméletre jutó irodalmi tudat, amelynek legönállóbb kiválása a krítíka és az irodalomtörténet.
. Csak ennek a rendszernek az ismeretében lehet igazában megérteni
Horváth Jánost is. Akármilyen a témája: csak tanulmányba való, avagy
könyvet kíván a maga számára, rnindíg egész rendszere van birtokában
s tehetsége maximális arányaival dolgozik. Az eléje kerülő problémák
soha sem kötik meg és kényszerítik csak magukhoz. Semmi mellett sem
megy el a figyelme, míndent meglát, hisz a legkisebb adat [elentőségében,
s így lesz hiánytalan mínden alkotása. Míndig a valóság talaján jár. Ott
szerét lenni, ahol először villan az alkotó ihlet sugallása. ahol kezdődik
az élet, de közben állandóan ellenőrzi a maza valóság-érzékét. mégakkor is, amikor már a megszélaltatott irodalmi mű szellemi világának
szépségeí között élvezi az irodalmi lét kivirágzott értelmét.
Rendszeréhez új nyelvet teremtett, Annyi új fogalommal dolgozik,
hogy ezek Horváth Jánost szó-alkotásra ihlették, leülönösen a verstanban.
amelyet úzyszólván újáteremtett. Ezek a szavak ízesek, magyarosak,
plasztikusak, sértetlen magyar nyelvérzékkel készültek. Meglenő a szemlélet- és tudomány-fogalmuk árnyékoló. fedező, kífeiező finomsá Ita, pontossága. gazdagsasa és ... költőíséae. Nemcsak tudományos, esztétikai ér'tékük, hanem költői asszociációs képessézük is van. Aki ezeket a szavakat így tudta megalkotni, az nem csak tudós, hanem művész is.
(Brisits Frigyes)
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