
bejegyzéseit egyelőre csupán az irodalomtörténet hasznosíthatja, mint
kuríozumokat. Mert ez a regény elsők között merte teljes nagyságá
ban feltární a fasizmus rémségét és elsőnek merte ábrázolni biztos, elke
rülhetetlen bukását.

Cselekménye jól ismert a történelemből. (Kéziratos regényről lévén
szó, mégis érdemes a szekottnál kissé bövebben ismertetni.) A burgun
diaiak trónjára segítik XI. Lajost, de titokban arra gondolnak, hogy hatal
mas gazdagságuktól és erejüktől megfélemlítve előbb-utóbb Franciaor
szág is vazallusukká válik. Számitásuk azonban nem válik be. XI. Lajos,
az új uralkodó a született diplomata ravaszságával hiusítja meg terveiket,
és Merész Károly, Franciaország helyett egyre inkább saját birodalmának
eggyéforrasztásán majd megvédelmezésén kell fáradoznia. A hódítások
kal, erőszakkal, fenyegetésekkel és kegyetlenségekkel összetákolt biroda
lom bomlani kezd. Károly nem érti, hogy egész tevékenysége, amely az
erőszakos, antihumánus hódításra irányul, és az az elképzelése, hogy a
világot csak erőszakkal lehet kormányozni, rég korszerűtlen már. Képze
letében egyre a világuralom álma lebeg, s vélt céljának útjában egyetlen
ember áll: XI. Lajos, francia király. A kezdeti sikerek látszólag Károly
elveit igazolják. Eleinte győz az erőszak, és meghátrál az igazság és az
emberi becsület. Az elvakult fejedelem tovább űzi, hajszolja katonáit. Már
nem király, császár akar lenni.

Ekkor fordul Svájc ellen. Hatalmas, korszerűen felfegyverzett sereg
gel vonul a tartományok parasztjai ellen. Elképzelései szerint nem is had
járat lesz ez, csak vérfürdő és zsákmányszerzés, amolyan "villámháború".
A hatalmas tábor a hófödte bércek között kicsiny völgykatlanban helyez
kedik el. Felszakadtak a fellegek, kisütött a nap. Ekkor láthatóvá lettek
a parasztok,amint lefelé ereszkedtek a völgybe. Aztán megálltak, leborul
tak a földre. "Hiszen ezek imádkoznak! Kegyelemért könyörögnek!" 
kiáltja gúnyosan Károly és kiadja a rettenetes parancsot: El kell tiporni
őket!

Am a harci riadóba egészen szokatlan, éles kürtjel vegyül, s a követ
kező pillanatban irtózatos csatakiáltás hasítja a dobhártyát. A parasztok,
a hős svájciak, 1ezúdulnak a völgybe. Nincs az a hatalom, amely feltartóz
tathatná őket. Nincs az az erő, amely megállíthatná ezt a rohamot. Mert
a burgundlak a zsoldért és a világuralom kába jelszaváért küzdenek, A
svájciak hazájukat védelmezik.

Mire leszáll az alkony, összeomlik a burgund világuralom terv. Itt
ott nienekülnek csak szétszórt csapatok, s Károly, a rettenetes, élete végén
őrült Károly is ott fekszik valahol a csatatéren. Emberi szem nem ismeri
fel holttestét, de hogy halott, az bizonyos. Elsöpörte az igazság ...

Ez lett volna a hajnal, amelyre Giraudoux látomásával célzott Lo
vass Gyula? Nem tudhatjuk. Jóslatának beteljesedését már nem érhette
meg. Eltűnt, mint legkedvesebb könyvének, Az ismeretlen birtoknak fő

hőse, a nagy Meaulnes, hogy máshol kergesse álmait.
Emlékét nem őrzi más, mint néhány megfakult fénykép, kéziratpapír

és nekrológ. És Jankovich Ferenc Szüret előtt című verse, melynek tiszta,
szép árnyalásaezt a korán elhúnyt, fájdalmas, mégís magasra ívelő éle
tet idézi.

•
Nemcsak gonosz gondolataink, szavaink, cselekedeteink távolítanak el Is

tentől, hanem az is, amit nem teszünk, azáltal, hogy nem szeretünk, hogy nem
dolgozunk a békéért. K ő n i g b í b o r o s
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