
átváltoztatásával elengedni. A
család, amely még az idegen
férfival való autózás míatt is
kórusban zengette, hogy ez
vért kíván, most egyszerre azt
követeli a fiatal asszonytól,
hogy fogadja el a könnyebbik
feltételt, a félperces csókol. A
parányi témával aztán meste
ri mödon eljátszogat az o
lasz szerző. Igazi komédiához
illően a legutolsó percig pro
longálódik a csók abszolválá
sa, amelynek előbb az egész
család jelenlétében kellene
megtörténnie és mégis bizal
mas kettesben csattan el vé
gül. A habkönnyű vígjáték si
kere a kitűnő előadásban rej-

KÖNYVEK
KALLAY MIKLöS: MAGÖG
FIAI, Révai kiadás. Chester
ton írja Aquinói Szent Ta
másról szóló nagyszerű köny
vében, hogy a középkor nem
ezv korszak volt, hanem ket
tő. "Belenézünk - úgymond
- egy sereg középkori ember
lelkébe és azt látjuk, hogy ez
a kőkorszak; aztán belenézünk
néhány más középkori lélek
be, és azt látjuk, hogy ez az
aranykor, azt hihetjük, hogy
a legmodernebb utópiában él
nek. Jó és rossz emberek
mindenkor voltak, de ebben a
Iínom szellemű jó emberek
együtt éltek együgyű gono
szokkal." - Aki a középkori
léleknek ezt az alkati kettös
ségét nem ismeri el, Kállay
regényét hajlandó azzal a fö
lényes ellenvetéssel fogadni,
hogy a szerzőnek fogalma
sincs a modern regény lélek
tani eredményeiről. Sőt, ha a
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lik. Lázár Mária humoros
könnyedségű szépasszonya és
Ráday csókrabló fiatalembere
biztosítékai ennek a friss ta
vaszi sikernek, a népes csalá
di kórusban pedig Simonyi
Mária, Góth Sándor, Boray
Lajos, Soltész Anna, Nagy
György és Lendvay Márta
szerepelnek jóízű karríkatú
rákkal. Góth Sándor rendezé
se, a perdülő könnyed fordí
tás tavaszi jókedvbe burkolt
kellemes sikert formál a .da
rabból, amely éppen viszony
lagos fehérsége és idegensze
rűsége miatt vált kellemes
meglepetéssé.

Possonyi László.

kritikus a fölényességen túl
felületes is, (ami tulajdonkép
pen azonos magatartás) arra
is rávetemedhetik, hogy a
szerzőt valami korszerűtlen

naivitással vádolja meg, még
pedig a naivitásnak olyan tu
lajdonságával, ami már az
esztétikai ízléstelenség hatá
rát érinti.

Ellenben: bizonyos az, hogy
Kállay egy a módszeresen
megállapított történeti való
ságtól független, de mégsem
történetietlen középkorí világ
képet tárt elénk. Legnagyobb
ereje éppen abban mutatko
zik, hogy nem azt a középkorí
kozmoszt ábrázolja, amelyet
mai ismereteink birtokában
kívülről megközelíthetünk, ha
nem azt a középkort, amelyet
a középkori ember, mínt egy
szeri valóságot, a maga testé
vel-lelkével átélt. E két szem
lélet közül feltétlenül az utób-
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bi az életteljesebb, tehát a va
löszínűbb, még akkor is, ha
ez a látásmód a mi szempon
tunkból már történetietlen,
sőt irracionális. A középkori
embertől nem kívánhatjuk,
egy balzac-i vagy még inkább
egy proust-i regény psycholó
giájával revelálja magát. Eh
hez ugyanis Balzac vagy Proust
kora, miliője, gondolkodása
volna szükséges. Viszont ez a
kifogás nem jelenti azt, mínt
ha a középkori ember nem a
psychológiának örökemberi
törvényei szerint élt volna,
hanem úgy élt, mint ahogy
epv kőkorszakbeli barbár va
lóban élt egy kifinomult ke
resztény szent mellett.

A középkor regényes ábrá
zolását illetőleg ezen a végle
tes kettősségen van a hang
súly és Kállayt elismerés il
leti, hogy ezt a kettősséget

teljes valóságérzékkel tudja
ábrázolni.

Még anakronisztikusabb kí
vánság volna a középkori em
bertől azt várni, hogy saját
korára vonatkozólag olyan kö
rülhatárolt és .Jenyomozott"
ismeretei legyenek, mint ne
künk a - középkorról. Ez a
kívánság éppolyan veszedel
mes és észszerűtlen, mintha
valaki azt állítana, hogya hu
szadik század kávéházi Kon
rádja alaposabban ismeri a
mai történések rugóit, mint a
mennyire ismerni fogja majd
azokat a jövő század valame
lyik történelemtanára. A kö
zépkori ember belülről va
lóban úgy is élte át környe
zete benyomásait, mintha egy
legendáriumot vagy egy naiv
epost olvasott volna azzal a
különbséggel, hogy tudatában
sem volt annak: most valóban
legendát vagy naivepost 01-
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vas, még kevésbé, hozv: mi
tikus korszakban él. Számá
ra elemi valóság volt a ke
reszténység és adémonizmus
párviadala. Hajlandó volt Ma
góg fiaiban vagy a keresztény- .
ség angyali lovagjaiban épp
oly valóságként hinni, mint
ahogy a mai újságolvasó hisz
- Roosevelt elnök programm
jában. Sőt, ha tovább me
gyünk: kiderül az is, hogy a
mai újságolvasás naivabb és
hiszékenyebb, mint kőzépkori

elődje. Amikor ugyanis a kö
zépkori ember a szeldsuk-tö
rökben Magóg fiait vélte fel
ismerni, pozitívebb ismeretek
nek volt birtokában, mint mai
társa, aki holnap vagy hol
napután kiábrándulhat Roose
veltből, de a középkorí embert
- mivel erkölcsi princípi
ummal állott szemben
nem érhette meglepetés, hogy
Magóg fiaiból holnapután an
gyalok vagy szentek lesznek.

Ezért Kállay nagyon helye
sen és eredetien tárta fel a
XII. századot, amikor retro
spektív beleérzés helyett a
kor belső hullámainak hátán
járja be hajójával az akkori
világot, végleteinek határai
között és úgy, ahogy az a kor
társakban kivetítve létezett.
Ez a világ pedig telítve van
csodával, aranynak, kőnek,

vérnek és szentségnek véglete
ivel. Telítve van angyalokkal,
ördögökkel, angyali és ördögi
emberekkel. Ez az a korszak,
amelyben Krisztus igéje azon
az úton van, hogy testté vál
jék. Katolikus számára ez a
folyamat azonban még ma
sem zajlott le, ma sem fejező

dött be, mert ha befejeződ

nék, ez a vég az utolsó ítélet
napja volna, amelyen Krisz
tus másodszor is megjelenik,
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mint a megtestesült isteni ige.
Ezért a tanulságért nagyon

hálásak vagyunk Kállaynak.
Kézai Béla.

JULIEN GREEN: LEVI A
'fHAN. (Athaeneum kiadása.)
A Leviáthán az unalom szím
boluma, mely könyörtelenül
felfal mindenkit, aki közelé
be kerül. A regény alakjai
kivétel nélkül áldozatai e
szörnyetegnek, még Augele
is, akit a többiek sodornak
feléje. A cselekmény látszó
lag a mindennapi, érzékelhe
tő világban játszódik le, de
igazi értelmét csak akkor
kapjuk meg, ha a látható vi
lág határvonalához helyezzük,
ahol érintkezik az anyagtalan
erőknek alávetett szellemi vi
lággal. Igya regény volta
képpen érzékeltetett története
annak az összeütközésnek,
mely e két ellentétes hata
lom között örökidőktől fogva
végbemegy. Ennek a küzde
lemnek egymásutáni jelene
tei az anyagi világ sikjában
folynak le, de jelentőséget

csak úgy nyernek, ha tekin
tetbe vesszük a morális tétet,
mely ott kockán forog: egy
ember, a negyvenéves Guéret
tanár, lelki megsemmisülését,
aki a szenvedély zsákmánya.
Abban a pillanatban, amikor
valakire egy szenvedély - a
jelen esetben a tanár szerel
me egy fiatal kiszolgálólány,
Augele iránt - erősebb von
zást gyakorol, mint maga az
élet, ez utóbbi lehetetlenné
válik. A green-i hősök lénye
ges vonása abban áll, hogy
képtelenek elfojtani vágyu
kat, vagy összhangba hozni a

körülményekkel. Nincs mód
a megoldásra, mert lelki vagy
érzelmi vágy keríti őket ha
talmába s a dolog természe
.ténél fogva nem tudják el
képzelni, hogy ez valaha is
megszünik bennük. Érzelmi
életükösszekavarodottsága i
lyenkor esztelen tettekben
nyilatkozik meg, majd az ér
zéketlen falként emelkedő

világ ellen fordulnak, és min
den emberi józanságot elvet
ve, annak megsemmisítésére
törekszenek. Igy történik,
hogy a tanár majdnem agyon
veri Angéle-t, és meggyilkol
ja az öreg koldust. Ebben a
pánikszerű lelkiállapotban a
valóság szinte szétfoszlik ő

rülete előtt, és a földi törvé
nyek és értékek minden je
lentőségüket elvesztik.

A vigasztalan pesszimiz
must, mely a regényből ki
árad, még fokozza és aláfesti
Green előadásának kegyetlen
objektivitása, mely mellett a
flaubert-i sokat emlegetett
nyugodtság rosszul leplezett
vallomásként hat. Soha egy
megjegyzés vagy érzelmi ki
törés nem zavarja az író ana
lizisét, mert a rokonszenv
vagy az elítélés meghamisita
ná Green szerint a regény
zárt egységét és hatóerejét.
Proust teljesen alanyi, íntui
tiv eszközökkel dogozö mód
szere mellett ez a hideg, or
vosi látásmód a modern fran
cia regény legnagyobb tech
nikai diadala.

A regényt Benedek Marcel
fordította, kifogástalanul; csak
mintha itt-ott némi gépiesség
lenne érezhető a mondatok
és szavak mögött. ib.

Kritikai rovatunk néhány cikke anyagtorl6dás miatt következő
számunkban kerül közlésre.
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