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8.

Az anya sokáig virrasztott. Emésztő nyugtalanság kínoz
ta, újra meg újra kiugrott az ágyból, fölkattantobta a villanyt
és megnézte az órát. A zivatar elült, a villámok lilás fénye
már csak ritkán lobbant be a szebába. Később tisztán hallotta,
amint aharangok elütik a negyedeket és a feleket. Elállt a
szél, a városra csönd borult. Olykor-olykor még fölzúgott az
ég távolodó moraja. Kitárta az ablakot, kihajolt, égő szemmel
bámult a sötétbe. Fönt kiragyogtak a csillagok.

Testét átjárta a hideg. Didergett. Egy régi, nagyon régi
nyáreste jutott eszébe.

Virágzik a szőllő, finom illat száll a lugasban és az es
tikék apró csillagai remegnek. Fehér ruha van rajta és fehér
a fák mögött a ház fala is, törődött testében az ablakok üsz
kös sebeivel. Látszik a lugason át az istálló csücske is: rég
nem tartanak benne már lovakat. Az udvaron se csillannak
már ekék, nem az övék már semmi itt: a pusztulásé minden
és az okos idegeneké, akik megvetik lábukat a földön, melyet
az ő szülei nem tudtak megtartani. Fehér ruhában ül az el
avult lugasban, virágzik a göcsörtös tőkés, öreg szőllő, egy
kéz nyúl a keze után és ő nem vonja ki a magáét ebből

a kicsit nyirkosan forró kézből. Csak a szemét hunyja le s így,
hunyt pillákkal, maga előtt látja az apját, amint' utolsó útjáról
hozza haza hevenyészett hordágyon a két riadt béres. Az apa
üveges szemében még ott bujkál az örök bocsánatkérő mo
soly, a szomorkás szabódás: "Ne haragudjatok, nem tehetek
róla." A béresek leteszik a tornácon az élettelen testet; ek
kor vágtat be a két ló, utolsó, kegyelemből meghagyott pár
lovuk; fújtatva torpannak meg az istálló előtt, fölkarmolt szű

gyükön megalvadt a vér, hosszan lóg utánuk a porban a gyöp
Ifi, amely valahol a határban hullott ki az apa szélütött ke
zéből. Ezt látja és az anyát, amint hontalan kisértetként jár
a maholnap idegen kézre jutó kúria tágas szobáiban, melyek
ből sorra eladogatták már a jobb bútorokat. S ekkor egy me
leg száj érinti pilláit, fölnyíló szemére egy fényes szempár
ragyog vissza: a fiatal Kovács Miklós, a rokonszenves, félszeg
helyettes tanár szeme. "Lenka, mondja, igazán szeret engem 1"

Lassan sárgult az ég. Újra gyülekeztek a felhők, sárgás
szürkén gomolyogtak a hajnali égbolton. Kovács Miklós tűnt

föl az utca végében, gyürötten, tétova léptekkel, mintha nem
találna hazafelé az utat. Magárakapott egy kendőt, kint várta
a tornácon, belekarolt, húzta befelé és közben már fejtette is
le róla a nedves, szivarhamus ruhát. De keze egyszerre el-

210 Vili 9 I ~



akadt. A borszagon át idegen illat csapta meg: olcsó női illat
szer szaga.

- Hol jártál, te szerencsétlen? - kiáltott iszonyodva.
A férfi barnbán fölnevetett. Sárosan, piszkosan, lógó ru

hával rádűlt az ágyra. Ebben a percben újra kitört a zivatar.
Vad szél söpört végig az utcán, akácvirágot és tépett ágakat
vágott be a nyitott ablakon.

Lenka fölvette az ágyneműjét, átvitte a szomszédba, A
párnát, melyhez hozzáért a férfi ernyedt keze, otthagyta. El
fordította. a kulcsot a zárban, lehúzta a zsalukat, belekuporo
dott a frissen vetett ágyba. És nem tudott sírni.

Kora reggel a kint háló napszámosok hozták meg a hírt:
a szőllőket elverte a hajnali jég.

9.

Kovács Miklós úgy dűlt meg, mint a belül régen szuva
sodó fa, ha hirtelen rátör a vihar. Éjszaka néha fölriadt, két
ségbeese.tten kapott a levegőbe és kiverte a félelem verejtéke.
Mellette üres volt az ágy, melyben több mint két évtizeden
át aludt Lenka, egyenletes lélekzéssel, megbékélt arccal, ki
engesztelődve az álom nyugalmában. A sötétségben különös
képek fáncoltak szeme előtt. Lenkát látta, fiatalon, Lenka ar
cát az elfolyó haj keretében, s egyszerre megérezte szerel
mük rég elillant izét. Látta a gyermeket váró asszonyt duzzogó
ajkával: ilyen megejtetten, duzzogó arccal aludt abban az idő

ben, az első fiú születése előtt. Hányszor hajolt akkor lopva
fölé, hányszor kereste a néha furcsán fölnyöszörgő fiatal anya
lehúnyt pillái mögött szerelemben kifényesedő tekintetét! A
nyitott ablakon át ismerős nyáreleji illat áradt be és csillagok
látszottak a lehajló égen. Egyetlen hang nem zavarta az éj
szaka csöndjét, de ő mégis énekszót hallott, cigányzenét, gra
mofon ócska nyikorgását és lányok sűrű kacagását, festett ar
cokat látott és érezte egy fűszeres száj lusta melegét. Lábujj
hegyen az ajtóhoz osont, óvatosan lenyomta a kilincset, hogy
odaboruljon a száműzött asszony elé: "őrült voltam, felejtsd
el, bocsáss meg, tégy úgy, mintha meg tudnál bocsájtaní l"
De a Zár nem engedett és ő visszakullogott kietlen fekvőhe

lyére, szabadsága kegyetlen, keserű börtönébe.
Hajnalra megkeseredett a szájaíze. Korán kelt, menekült

az iskolába és csak késő este tért haza. Elszorúló szívvel lép
te át a küszöböt, könyörögve várta a föloldó, megenyhült kor
holást: "Hol [ártál ? Nem tudod, hogy itthon a helyed?" De
hiába várta. Lenka elzárkózott, nem is látta. Este órákig ül
dögélt íróasztalánál, megalázottan, reménykedve, majd fa
nyar haraggal. Didergett a láztól.

öt nappal a zivataros éj, a jégverés és Mária távozása
után végleg elhatalmasodott rajta a betegség: nem bírt föl
kelni többé. Az ételt visszautasította, nehéz kábulatban fe
küdt; csak az volt a jó, ha Lenka hűs szivaccsal lemosta iz-
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zadt arcát, ha érdes tapintású kezével elbabrált amellén,
mikor a lázmérőt a hóna alá dugta. Színes, kellemes bódulat
volt: egy elmerült és váratlanul fölbukkanó táj édes légköre.

Később engedett a láz. A helyettes igazgató egyre várt:
a megbocsátó szót várta. Lenka azonban néma volt. Benne
pedig mind sűrűbb lett a keserűség: a betegség biztos fede
zékébe húzódva már a bosszúról álmodott.

Az asszony megadással tűrte szeszélyeit. Ezekben a na
pokban megnőtt, mint szent asszonyok., komor családfők, akik
iszonyodás nélkül ápolják a törzs poklosait. Kovács Miklós
egyszerre észrevette, hogy fontossá válik, körülötte forog min
den, a betegség hatalmassá tette, úrrá és szabaddá. Érezte,
hogy Lenka ragaszkodik hozzá és küzd érte az alattomos
bajjal.

Ha ez a küzdelem más lett volna, ha Lenka sír és panasz
kodik, ha kezeit tördeli és jajveszékel, a bűnös talán mindent
megbocsát. De nem jajongott: fegyelmezett volt, méltósággal
harcolt, most is a régi szűkszavú, okos és hű Lenka volt.
Néha, különösen késő délutánokon, mikor emelkedett a láz,
eszébejutottak a lányok a városvégi házban és elszorülö sziv
vel gondolt rá: hátha Lenka is... Igen: hátha kihasználja a beteg
séget és eloson hazulról, idegen örömök után! Micsoda elégtétel
lett volna és micsoda megváltás I Kimászott az ágyból, lábujj
hegyen lopódzott a behajtott ajtóig és átlesett a szomszédba.
Lenka az ablaknál ült, kezében kézimunka, és a helyettes
igazgató fölgyúlt, izgalomban parázsló tekintete találkozott a
mindig készenlétben lévő asszony, hűvös, tiszta tekintetével.

Bosszút állni ezért a kegyetlen, rideg, elviselhetetlen jó
ságért: már csak ez az egy gondolata volt. Rosszindulatúan
ápolta magában a betegséget, mely talán nem is volt olyan
súlyos: talán meggyógyul, ha egy kicsit maga is akarja. De
nem akarta. Ragaszkodott hozzá, igyekezett állandósítani, vég
telenné nyújtani: a betegség hozzátartozott a bosszú ravaszul
kitervelt, bonyodalmas és elodázhatatlan művéhez,

Nyár elején hazajött Hilda is, a kisebbik lányuk. 6 is
résztvett az ápolásban, fölváltva őrködött anyjával. Kovács
Miklós valami alattomosan kifejlődött ösztönnel mindig meg
érezte, ki virraszt a szomszédban, Hosszú órákon át csöndesen
feküdt, ha Hildát tudta odaát vagy a cselédlányt. De ha Lenka
foglalta el az ablakhoz tolt karosszéket, egyszerre nyugtalan
lett, különös kívánságai támadtak és követelődzve, pillanat
nyi késést is számonkérve csörömpölt az éjjeliszekrény már
vány lapján a kiskanállal. Nappal és éjszaka mindegy volt
neki, nyűgösen siránkozott, orvosért kiabált, és mikor Lenka
már a kalapját is föltette, kijelentette: "Nem kell, nem is
volt semmi."

Az asszonyt azonban nem lehetett kifárasztani. Készen
állt mindig és nem volt soha egyetlen szava sem. Csak mint
ha kissé megrokkant volna: Kovács Miklós elégedetten nézte
arca sokasodó ráncait, atáskásodó szemaljakat és a hajzatot,
melyben megszaporodtak az ősz csikok.
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Egy éjszaka, a betegség második hónapjában már, vak
rémület tört rá. Úgy érezte, nem győzhet, jobb föladni a med
dő harcot. Megadni magát, visszaszerezni, amit lehet még, az
eljátszott öregségbőll El kellene talán mondani mindent, elől

ről kezdve, hosszú, egyenletes gyónásban, hogy utána meg
ölelhessék, megcsókolhassák egymást. Mikor is csókolta meg
utóljára Lenka? Nem emlékezett rá.

Odakoccantotta a kiskanalat a márványhoz. Az ajtóban
megjelent Lenka. Feje körül a szomszédban gyujtott világos
ság: mint szentek homlokán a dicsfény.

"Milyen fáradt, - gondolta szánalommal, és: - hogy
megvénült l"

Nem szólt, csak a szívére mutatott. Az asszony fölé ha
jolt, arca már egész közel volt: elérheti egy könnyű mozdulat
tal, el akár egy csókkal is már.

Ekkor hirtelen fölült és ököllel belevágott Lenka arcába.

10.

Szeptemberbe fordult a nyár. A sárga roló naphosszat le
húzva lobogott a tikkadt szélben. A házban mindenki lábujj
hegyen járt. Kovács Miklós arcáról elfogyott a hús: egy sárga,
borostás halálarc hevert a fehér párnán. Lassan a szemek. is
elborultak.

Késő délután volt. Az ablak egy parányi résén belátszott
a sötétkék ég. A ház előtt száraz leveleket zörgetett a szél.

Bent álltak a szobában mind a hárman: Lenka, Hilda és
a cselédlány. Egy lapot néztek: tábori lap az olasz frontról,
Gáspár sietős, elmosódott üzenete.

A helyettes igazgató a szeme sarkából figyelte őket. "Mit
várnak?" - tünődött és egyszerre jéghideg félelem dermesz
tette meg: ez az ünnepélyes, fakó sárga fény, ez a néma gyü
lekezet, ezek a cinkos, szánakozó arcok ...

Fölült. Riadtan néztek rá.
- El akarok menni, - mondta határozottan.
Nem feleltek.
- El akarok menni! - ordította.
Lenka intett: a cseléd kiment.
- Elmegyek! - toporzékolt, - nem értitek?
Kimerülten, sírósan egyre ezt hajtogatta: engedjetek el

engem, engedjetek el engem ...
Lenka szötlanul öltöztetni kezdte. A férfi sebesen lihe

gett. Visszásan csillogott a szeme. Hilda nem birta nézni, el
fordult. De mikor az apa az anya karjára támaszkodva meg
indult, elébük állt.

Nem, anya, ez lehetetlen. Ezt nem engedheti.
- Hagyd - mondta tompán Lenka.
- Akkor legalább én ...
- Eredj a dolgodra I
Mentek az engedő hőségben végig az Arpád-utcán, végig
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más utcákon és piszkos sikátorokon. A férfi zihált, meg-meg
tántorodott, percekig pihent a langyos házfalnak támaszkodva.
Az ég vörös volt, a nap lehanyatlott, forró szél támadt és sze
mükbe vágta a sikátorok szennyét,

Kovács Miklós kiszakította magát az asszony öleléséből,

futni kezdett, de pár lépés után elbotlott; lebukott, arccal elő

re, a porba.
Munkások jöttek arra, azok vitték haza. Az ebédlő ke

revetére fektették és Hilda szaladt az orvosért. A férfi még
egyszer fölnyitotta szemét, tekintete tétován kalandozta be a
szobát, majd megpihent Lenkan. Fölemelkedett, ajka szétnyílt,
mintha mondani akarna valamit. De hiába erőlködött, nem
tudta kimondani.

Mikor már fölöltöztetve feküdt a ravatalon és jöttek az
emberek, hogy rászögezzék a koporsóra a Iödelet, a gyászoló
özvegy, elhagyva a halottasszobát, odaszólt Hildának, aki ki
sírt szemmel állt a részvétlátogatók közt,

- Nem akarod megnézrii utoljára?
A lány bólintott, bement a halotthoz. A szebában fülledt

meleg volt és fullasztó virágszag. Lassan lépkedett föl a lép
csőn és gyanútlanul hajolt a koporsó fölé. Rögtön vissza is
tántorodott, tompa síkollyal,

ünneplő feketében hanyatt feküdt az apa. Tegnap beret
váltatták, de a szakálla tüskéi erősen kinőttek, és így, sörté
sen, kaján mosollyallefittyedt ajkán, olyan idegenül, olyan
megdöbbentően gonosz volt az arca, hogy a lány csak nehe
zen tért magához az iszonyattól.

Ez maradt utolsó emléke az apjáról, ez a sunyi, borzas
kis ördögarc.

MÁSODIK RÉSZ

A KATLAN
1.

A Duna mellett, az országút szélén nyúlt az egyetlen villasor,
a helyiérdekű villamos sineivel párhuzamosan. A falu feljebb
terült el, első házai már a hegyek lábára kapaszkodtak. A he
gyeket erdők borították, zöldjükből vörösen rítt ki egy-egy le
szakadt partrész, elhagyott kőbánya. Az állomástól fiatal je
genyesor vezetett a faluba, rozstáblák hajladoztak kétoldalt a
szélben, az árokban kamilla virított és vasfű és búzavirág.

A bedeszkázott ablakú villák kertjében nyílottak a törpe
olajfák. A Dunán hajó haladt, csöndesen szelte a vizet és
szürke füstjének fátlyola sokáig lengett a szemközti szíget szo
morúfűzei fölött. És a folyam elsímuló tükre a táj végtelen bé
kességében ringatni kezdte az este csillagait.

A verandára boruló sötétségben Akos Máriának már csak
a körvonalait látta. Hallgattak. A férfi a szerelem idejére gon
dolt, mikor százszor és ezerszer maga elé képzelte ezt az első

közös éjszakájukat: fölkel a hold, ákácok szirmai bavaznaks
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a nyári égbolt teljes fényében meglátja majd Mária szebros
testét, márvány derekát és mezítelen arcát, melyben a fekete
szemek áruló parázsa izzik. De míndez álombeli messzeség
ben volt már; szomorűnak érezte magát és szerette volna, ha
sokáig, nagyon sokáig tart ez a mozdulatlanság és ez a csönd.
Váratlanul eszébe jutott a bátyja: ugyanezeket a csillagokat
látja talán, ha ki tekint a fedez ékből, mikor elhallgatnak az
ágyúk. Elmondhatatlanul vágyott utána, hogy ott legyen, a
rettegett halál közelében, egy lucskos síkságon, az ellenséges
drótakadályok előtt. Lehajtotta a fejét s egyszerre mint egy
furcsa, mély fájdalmat, érezte meg a testvéri csillagok forró,
reménytelen, magányos bánatát.

Arra riadt föl, hogy az asszony megérinti a karját.
- Fekszünk?
Elpirult, fontoskodva gyufát lobbantott, megnézte az órá

ját.
- Fél tizenegy, - mondta, Remegett a hangja.
Bementek a hálószobába. Nem gyujtották meg a lámpát.

Hanyattfeküdt az ágyban, hallgatta a víz csobogását, ahogy
Mária mosakodott, Fölkelt a hold, kékes fény derengett az
ablakon át. Végre elkészült az asszony is. Bokáig érő durva
fehér vászoningében olyan volt, mint egy jéghideg, tiltó an
gyal. Lányosan sietős, szégyenkező mozdulattal bújt ágyába
és keresztet vetett, mintha egy közelgő borzalom rémeit a
karná elűzni. Mindketten érezték: nem boldogok, inkább za
vartak és feszélyezettek. És a kínos várakozás félszeg, gyáva
mozdulatlanságában, gőgös merevségében már gyűlölik egy
mást, tisztán, higgadtan és megfontoltan, egész életre szóló
eltökéltséggel.

Később Akos kinyúlt és Mária az áldozatok ősi mártir
mozdulatával engedett. De nem egymáséi voltak, hanem a
esalödásé, a szégyené és gyűlöleté. Egyformán tudták: ez az
éjszaka, amelynek össze kellett volna kötnie őket, örök válasz
fal lesz közöttük. és nem egymáshoz láncolódtak, hanem a
falhoz. És azt is tudták: egyszer talán mindent megbocsáita
nak, de ezt az éjszakát nem fogják megbocsájtani soha.

Még négy napot töltöttek az elhagyott nyaralótelepen. Es
te kisétáltak a Dunához, mely szélesen hömpölygött délnek és
tükrözte a fényes eget. Kopott vendéglő állt a parton, mellette
sötétzöld füvön kikötött kecskék legeltek. A külvárosokban
ilyenkor már gyúladoztak a lámpák, lassan kifehéredett az
ég. Sokáig figyeltek arrafelé és nem tudtak mit beszélni.
Amint hazafelé lépkedtek a jegenyék alatt az úton, melyet
fölvert a gaz, érezték: hontalanok már itt, a béke tavaszi völ
gyében, és visszavágynak az egyforma, illatos csöndből az el
hagyott zűrzavarba.

Reggel utaztak be a városba, az első villamossaL A he
gyeken kék pára lengett. A réten birkanyáj bandukolt, s7.61-
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tak a kosok nyakán a csengők. A fák levelén harmat csillo
gott. Akos még egyszer megnézte a tájat, ahol talán boldog
lehetett volna, és ahol nagyon kedvetlen volt, nagyon fáradt
és nagyon szomorú. Aztán lehúnyta a szemét, elaludt.

Mária pedig arra a másik hajnalra gondolt, amikor a szü
lővárosából utaztak föl a fővárosba, alig egy hete. Az állomás
áporodottan füstszagú várótermében várta meg a reggelt. Ko
fák bóbiskoltak a padokon és a sarokban egy rongyokba bur
kolt nagyhajú öreg cigány. Kint vonatok robogtak el, sebesül
teket szállító szerelvények, sűrű egymásutánban. Keleten vég
re széthasadtak a felhők és a mocskos ablakon megjelent egy
vörös napsugár. Kiment a perronra. Hűvös volt, a sineken
túl fénylettek a nedves füvek. Tolatómozdony pöfögött el az
állomásépület előtti, fanyar füst maradt utána. Egy vágányorr
három személykocsi rostokolt, az ablakon néha bepólyált fejű

sebesültek tekintettek ki. Türelmetlenek voltak, várták a vo
natot, amelyhez majd hozzákapcsolják őket, aztán mennek a
szabad, nyugodt, nyárra készülő hazai tájakon át az otthon
vagy a kórház felé. "De mire várok én? - kérdezte keserűen,

hová készülök én?"
Aztán jött Akos, árkos szemmel, kedetlenül, gyűrötten.

- Hogy aludtál? - kérdezte tőle.

- Sehogy! - vágott vissza a fiú és elfordult.
Később a vonaton félálomban izgatott hangokat hallott,

nem tudta, álom-e az egész, vagy valóság. Valaki Tisza István
nevét említette, aztán lázas zsivajban Károlyi Mihályt kiabál
ták, és egy mély férfihang túlharsogta őket: "Éjjel a szöllőket

elverte a jég!"
Alom volt vagy valóság? Csak egyetlen valóságot érzett:

Akost, amint bébiskolva is kínosan vigyáz, nehogy válla hoz
záérjen az övéhez.

2.

Az otromba, sokemeletes bérház, ahová költöztek, a vá
ros szélén állt, gyártelepek és raktárak mellett. Lakásuk a
negyedik emeleten volt, szűk konyha és repedezett vakolatú
szoba, semmi egyéb. Akos utálkozva nézte a szegényes búto
rokat, melyeket Mária képzős korában megtakarított pénzén
vett, és gyakran jutott eszébe édesanyja ódivatú, tiszta, ké
nyelmes otthona a Józsefvárosban. Mindjárt az első nap aján
lotta is: menjenek át oda, legalább a háború végéig, van elég
hely és szívesen várják őket. De Mária indulatosan tiltako
zott.

- örülök, hogy végre a magaméban lehetek, akármilyen
is. És vedd tudomásul, nekem az anyádtól nem kell semmi.

Akos vállat vont, hallgatott. Magában azonban ellenmon
dott, nem értette ezt az indokolatlan hevességet és idegenked
ve, ellenségesen figyelte a feleségét: úgy érezte, el akarja
venni tőle a családját, anélkül, hogy a magáét is ellökné, be
le akarja kényszeríteni a Kovács ék végzetesen idegen, rideg'
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és ellenszenves életébe. Mária mögött ott látta a délvidéki
várost, a viharos éjszakát, ott érezte a szégyent és a csalódást
és egyre legyőzhetetlenebb honvággyal gondolt az édesanyára,
aki úgy tudta szeretni, hogy nem kért érte semmit viszonzásul.

Az asszony mintha megsejtette volna férje eltávolodását:
sértődötten száműzte magát a munkába. Délelőtt otthon dol
gozott, délután egy gazdag gyáros gimnazista kislányát taní
totta. Élete lassan olyan kietlen és önmagát emésztő lett, mint
a házé, Az égen a nyárvégi nap ragyogott, de ő nem látott
mást, csak az udvar aljában a sovány ecetfák fakózöld lombját
és a sziklaszínű falakat, melyeknek ablakaiban úgy lógtak nap
hosszat a szegényes, piszkosfehér és csíkozott ágyneműk, mint
különös, szívós mohanövények. Mögöttük néha föltünt egy-egy
kócos, zsíros fej, kipirult arc, erős, meztelen kar a munka
sürgős lendületében. Ha nem esett az eső, a gyerekek kimen
tek a ligetbe, rongylabdát rugdosni a porban, és ilyenkor nyo
masztóan csöndes lett a ház, csak akatlanokban fővő fehér
nemű rotyogása. a mosás ütemes, súrlódó zaja hallatszott. Má
ria visszaemlékezett az otthoni mosásokra: az asszony lucskos
hajjal állt a tocsogó deszkán a sűrű, vidáman bodrozódó gőz

ben, kivörösödött kezén átcsapott a szürkésfehér szappanhab,
derékból könnyedén előrehajolt, karján mozogtak az izmok,
szüntelenül mosolygott és énekelt. Dühösen, nekikeseredve
mostak, csapkodták a ruhát, a saját rongyosat és a vállalt fi
nomabb úrit, majdnem minden asszony mosott, nagy mosö
konyha, szennyesszagú katlan volt a ház és nem énekelt senki.

De valamivel naplemente után egyszerre, mintegy vezény
szóra megállt a munka. A teknőből kieresztették a levet, a
púpozott kosarakat a sarokba húzták, fogták a zsámolyt és le
vonultak a kapualjba. Ott leültek hangosan zsörtölődve vagy
izgatottan suttogva, lázadozva mutogatták véresre lúgozott ke
züket, lilásra puffadt karjukat, csontos ujjaikat. Csupa asszony;
szélesre terpeszkedett kövérek és köhögős véznák, - ebben
a házban csupa asszony lakott. Aki férfi volt, nem számított
férfinak: pár foghíjas vén támogatta a falat és pár féllábú,
csonka karú; ezek szótlanul, köpködve cigarettáztak, s ha meg
mozdultak, a hepehupás köveken tompán koppantak a man
kók.

Mária soha nem ment el alkony után hazulról és vigyá
zott, hogy alkony előtt mindig hazaérjen. Kora ebéd .után
sietett el és otthon volt, mielőtt az asszonyok elfoglalták a
kaput. Kerülte őket és félt tőlük. Szemükből olthatatlan gyű

lölet sugárzott felé és durva megjegyzéseik az arcába ker
gették a vért.

"Mi bajuk van velem?" - tünődött néha elkeseredetten.
- "Fáj, hogy más a ruhám, hogy fiatalabb vagyok, többet
tanultam, másnak születtem? De hát tehetek én erről?" Ele
inte megpróbálta lefegyverezni ellenszenvüket. szívességeket
akart tenni nekik, de hiába: a felelet egy-egy gyanakvó "kö
szönöm", rideg "nem" volt, és később már nem is feleltek.
A többi asszonyegyiszerűen Szanelmé volt és Kulcsárné és
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Izsák néni, de ő nem Korondyné, hanem gúnyosan és tünte
tően ,,nagysága." Számítással, tervszerűen gyötörték, titkos
szövetséget alkottak ellene. Most már nem is tett több kisér
letet, hogy megtörje ellenszenvüket, hallgatással felelt a tá
madásokra és ezzel még jobban ingerelte őket. Reggel sza
kadozott zöldségeskosarával ment lefelé a lépcsőn és a ház
mesterné élesen rákiáltott: "A nagysága nem tudja a házi
szabályzatot? Ezen a lépcsőn nem szabad csomaggal járni."
Mária visszament és ezután nem járt csak a cselédlépcsőn.

Aztán egy este nem vitték el a kitett szemetet az ajtó elöl.
Nem vitték el másnap, harmadnap sem. Tudta, hogy várják
a tiltakozását és fölkészültek a feleletre. Nem tiltakozott. Ne
gyedik 'nap reggelén maga cipelte le a bűzös, púpozott vödröt,
maga öntötte a kapu alatt álló öblös hordóba, vigyázva, ne
hogy valamí hulladék kiszóródjék. Elrongyolódott háziruhá
jában dideregve surrant el a fal tövében, dobogó szívvel vár
ta, nem csattan-e valahol szitok utána, és csak akkor nyugo
dott meg, mikor megérezte a cselédlépeső homályában a nyir
kos, dohos, fanyar pincebűzt. Undorodva lökte le magáról a
szennyes rongyot, sokáig mosakodott, s mikor fölvette egy
szerű, síma fekete ruháját, úgy érezte, két-három órára egy
másik, tisztább és méltóbb világba lép. De míg be nem ért
a belvárosba. állandóan félelem gyötörte, minden zajra össze
rázkódott: nem rontanak-e rá a vigasztalan házak lakói, az
elnyúzott asszonyok, elhajígált almacsutkákat rágcsáló gyere
kek, amiért más mer lenni, mint ők, amiért tiszta és szép és
néha még mosolyogni is tud.

Szinte futott a komor kültelki síkátorokban, de bent las
san haladt, meg-megállva, élvezve a város zsivaját. a kiraka
tok fényét és az ápolt arcok derüjét. Tavaly, tavalyelőtt még
más volt a város, minden a háborúra emlékeztetett benne,
tele volt rögtönzött kórházakkal. gyönyörű, lelkes fiatal ápo
lónőkkel, sebesült tisztek ültek a parkok padjain és tompa,

. meghitt szorongás töltötte be a levegőt. Jól emlékezett erre,
a fiúkra és a lányokra, akik szőtlanul, gyötrelmesen egymás
bakapaszkodva utaztak a villamosokon. sétáltak a tereken,
és néha, ha már nem bírták tovább az eszelős félelmet, egy
máshoz hajoltak és mindenki szemeláttára szájoncsókolták
egymást, aztán ijedten váltak szét és a szemük nedves volt,
nem tudni: a szégyenlöl-e vagy a vágytól.

Hová lettek ezek a gyámoltalan, szomorú kis párok?
Mintha az alatt a pár nap alatt, mig a szülővárosban járt, majd
az elhagyott nyaralótelepen élt a mézesnapok keserű, sértett
csalódottságában, minden megváltozott volna: a város szaki
tott a halál emlékeivel és vadul követelte az örömöt. A nagy
szállók pálmás, kókuszszőnyeges terrászán bömbölt a zene, a
parketton némán, elszántan táncoltak az alkalmi párok és a
fullasztó nyárutói hőségben nem is volt más hang, mint ez a
harsogó zene és a rikkancsok győzelemkiáltása.

Napról-napra hallotta ezt, mikor a tanítványától jött ha
zafelé, kicsit megrészegült tőle és kicsit idegesítette, mintha
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sejtené: elég egy eltökélt ökölcsapás és mindennek vége. A
forgalmas körúton túl kietlen csönd fogadta. Megdöbbent,
amint hallotta maga mögött lépései idegen zaját. Az egyfor
ma szürke házak egyre kietlenebbek lettek, foghíjas soruk
ban deszkakerítéssel övezett beépítetlen telkek álltak tárt,
sarkukból kifordult kapukkal; lécek, deszkák, fatönkök he
vertek rendetlenül egymáson, rozzant kerekű, féloldalra bil
lent stráfkocsik rostokoltak, az alacsony fabódék tetejéről föl
tépték a kátránypapírt, és sehol nem mozdult semmi, sehol
egy ember, egy kutya legalább. Kihaltak voltak a földszinti
műhelyek is, bezúzott ablakaikon vasforgács és fűrészpor sa
vanyú szaga áradt. Az utcasarkokon kocsmák nyitott ajtaján
látott be: borostás férfiak ülték körül az asztalokat, előttük

ital, fölöttük sűrű dohányfüst. Egy-egy kéz néha széthajtotta
a muskátlik húsos levelét és egy-egy komor, éhes szempár
sokáig követte. Megriadt, befordult az első mellékutcába, föl
húzta kissé a azoknyáját és akadozó lélekzettel futott haza
felé. A kapualja még rendszerint üres volt, futva ment át az
udvaron is és sikerült észrevétlenül eltünnie a cselédlépcső

homályában. Itt biztonságban volt már, lihegve dőlt neki a
mocskos falnak és egyszerre fölrémlett benne egy szó, amit
addig nem értett: sztrájk.

Jó lett volna, ha áll mellette valaki ezekben az egyre szo
rongatóbb napokban. Ha megkapaszkodhatik valakinek az
erős karjában, ha tudhatja: nem szabad prédája minden el
lenséges indulatnak, lesz aki szöt emel érte és elviszi ebből a
fortyogó katlanból, ebből az ellenséges pokolból. De egyedül
volt. Eszébejutott az anyja: a szülővárosban békesség van és
szüretre készülődnek. Gőgösen rántotta meg a vállát: nem,
inkább elvisel mindent, de az anyának nem vallja be kudar
eát, Mindenkinek bevallhatja, de az anyának soha!

(Folytat juk.)

~1GI1I,l

Rónay Györg,.
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ROVATVEZETÓ RÓNAY GYÖRGY

A Napkirály rokona és az O beata Ungheria verseire emlé
keztet Harsányi Lajos új kötetének némely költeménye.' Falusi
tájak és élmények, reális falusi táj- és életképek, de hiteles
ségük mögött ott bújkál valami megfoghatatlan, szorongó han
gulat. A legderűsebb és legegyszerűbb balladában is ott ér
zik valami abból a misztikumból, amely a Napkirály rokoná
ban a modern katolikus líra kezdeteinél különös, liturgiai ih
letű szimbolumokba öltöztette a világot. Volt akkor ebben a
szomorkás és jellegzetesen dunántúli dallamban valami szá
zadeleji borongás, nem dekadencia ugyan, hanem inkább a
tájak őszére ráfeledkező költő természettel együttérző szomo
rúsága, Ez a jelképekre hajlamos romantika fokozatosan tisz
tult és realizálódott Harsányi költészetében. az O beata Ung
herián és a Boldog költőn át. S az élmény most is ugyanaz, 
gondoljunk csak az öszi síp bánatosan felelgető párrímeire.
vagy az Októberi kert-re, vagy a Juhász Gyula emlékének
ajánlott. Mint a fuvola panasza cimű versre, - a hang azonban
egyszerűbb, meghittebb: az élete delén álló költő közvetlen.
bizalmas vallomása.

Lefagy a szürke, keserű vidéken
Minden nagy álom tavasza.
Elcsöndesül a szív. A hangja fájó,
Mint a fuvola panasza.

A Holdtölte egyszerűsége nem szegénység, hanem egy
gazdag pálya. érett gyümölcse. A háttér újra dunántúli táj és
It szantekkel díszes barokk Magyarország s a szonettok a ma
gyar tájak költőjének szép pasztellképeire emlékeztetnek; a
korszerű, - egy-egy kortársi panaszon és figyelmeztetésen kí
vül, - inkább maga a költői hang és állásfoglalás: a táj köl
tője észrevétlenül a tájban élő ember lelkének költőjévé lesz.
Harsányi Lajos mind határozottabban közeledik a magyar líra
népies hangjához, ahhoz a naív népiséghez, mely a folklór
külső díszei mögé hatolva a nép gondolkodásához és képzelet
világához idomul. A fiatal Harsányi Lajos művei arannyal és
brokáttal súlyos bizánci egyházak, - a Holdtölte inkább sima,
áhítatos falusi templom egy magyar táj bölcsőjében, templom,
amelybe befúj a vidék tavaszi és őszi szele s hajóit megtölti
az érő búzamezők és a lombjukat hullató erdők illatával.

*
A költő a föld gonosz hatalmaival küzd, de kiáltása az

öröklétnek szól. Űldözők és üldözöttek között egyformán hon-

1 Harsányi Lajos: Holdtölte. (Szent István Társulat.)
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2 Horváth Béla: Szabadító angyal. (Vigilia.)

talanul barangol s nyugalmat nem nyer, csak az életét és ifjú..
ságát megvidámító Értelemben.2 A szabadító angyalt hirdeti
és lángolva tiltakozik a zsarnok ellen. Dicsérjük benne az ess-.
mét, a tiszta szabadság imádatát, a kisemmizették szerétetét
és a hit megtartó erejét? Dicsérjük egy megújhodó szeutágos
toni "civitas Dei - civitas Diaboli" harcának egyre realizá
lódó, villoneszk színekkel átszőtt hatalmas látomását? A költő

nem szolgája, hanem ura a valónak és varázsigéje nem a
"van", hanem a "legyen". A világnál, amiben él, megkapóbb
a világ, amit teremt. Horváth Béla költészetében ezer és ezer
"aktualitást" fog kimutatni a jövő filológja, de a versben nem
ez az időszerűség az elsőrendűen fontos. Fontosabb, hogy azt,
ami van és napról napra tapasztalható, milyen mítosszá gyúr
ja át a költő; fontosabb, hogy ezekben a költeményekben mind
egyre erősebben és meghatóbban érzik egy szándéktalaúul ar
chaizáló szép hang, egy a tizenhatodik század, vagy a kuruckor
költőire emlékeztető árnyalat, lázongó bibliás panasz, ami ösz
tönösen tör föl a költő-alkotta új mitoszból s nem a "poeta
doctus" hideg rekonstrukciója. .

Görbe nyi/ba törték Krisztusom keresztjét,
Oldalát nyilazzák, Szívét megsebezték,
Zsarnokot zsibongnak szabad magyaroknak,
Gyáva zsarnokokkal r6lam tanakodnak.

Szent-Király-Szabadia dombjai dobognak,
Körbe fölriadnak mind az elnyomottak,
Angyali dicsfJség dicsekszik a kis fán,
Itt a régi gazda, itt lovagol István.

És fontosabb, hogy ezekben a versekben minduntalan
megállít egy-egy sor, szakasz a megmagyarázhatatlan dolgok
szépségével, egy-egy fölcsillanó, felejthetetlen sóhajtás: "Már
senki sincsen, aki szeret engem, - Pepinka Dániába ment, s
barátaim becsaptak"... "A tűzkövesek és a matrózok szerét
nek, - Az én dalomra csak dadog a hitszegő eretnek, 
Hamburgban is daloltam egyszeir hajnalig, mert - Egy balga
matróz boldogságot Benned így lelt" ... "A herceg jókedvű és
gondol egyet, - Hát megalakul a Komondor-Egylet. - A köl
tő belenéz a borba, bizony ecetetnyel, - Pipázik és iszik a
hercegekkel. A bölcs urak tenyésztenek komondort, - A szol
ga szomorú és issza a bolond bort, - És úgy üvölt, hogy csak
a herceg értse" . .. Mily rnellékes itt már a valóság és az él
mény gyökere! mily kitűnő a költő művészete, amely csak el
ragad és gyönyörködtet és nincs többé szükségünk a paradoxo
nok magyarázatára! Nincs, mert nem paradoxonok, hanem a
költő kielemezhetetlen művészetében ötvöződött igazságok. A
művészet és a költő titka ez, és Horváth Béla, ha olykor talán
kissé egyhangúnak, csak-egy-húron-játszónak tűnnék is, mű

vész, aki megteremti és elhiteti fényes új világát.

Rónay György.
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MEZöSSY MARIA: TűZTANC.

(Révai). A hazatért Felvidék
ajándéka ez a regény, s hozzáte
hetjük, nem is annyira meglepő

ajándék, mint amilyennek az
irodalmi szállás-csinálás hirdeti.
Megitélésénél nem tudunk bizo
nyos elfogultságtól szabadulni,
mely a könyv friss ídösserűségé

nek, a még fájó magyar sorsnak
és aggodalomnak, az írónő él
ményeinek szél, Egy évi falusi
tanítóskodás, egy évi falusi élet
a regény tárgya, de milyen mesz
szire kerültünk attól a gyermek
szépség hamvával behintett, de
rüs költészettől, amely Gárdonyi
novelláinak parasztszemléletét át
melegíti. Anna-Máriának a cseh
megszállás alatt vállalt népneve
lő szerepe nem időzhetik el ilyen
kagylónyitogató gyöngykeresés
nél. Művelődési, szocíálís, népi
problémák - a falu történelmi
adottságaiban gyökerezve - fe
szítik szét a rusztikus idillt, s a
modern tanítönö a magyar isko
la bezárása után a kultúrális ál
mokból visszahull a népi fönn
maradásnak barbárul egészséges
ösztönéhez: " ... bánom, bánom,
mindent bánok, amit elkövettem.
Bánom a kultúrestéket, a ma
gyarázatokat, a színdarabokat.
hogy ismereteiket tágítani igye
keztem, jaj rosszat tettem, in
kább lennének szűk látókörűek,

de maradnának meg magyar
nak."

A magyar aggódás, amely a
történeten végigvonulva ilyen
önvádoló kiáltásban találja meg
teljes föloldást, okozhatta a Ia
lusi élet néprajzi adatainak túl
tengését, azt a megőrzö, gyüj
tögetö szándékot, amely a re
gény rovására egy kissé régibb
stílusú falukutatást végez. Ne
kérdezzük, vajjon a műalkotás

törvényei szerint hogyan birhat
ja el a vékonypénzü cselekmény
a folklore-nak ezt a megduzzadá
sát, de a regény olvashatósága
szempontjából meg kell említé
nünk, mennyire híjával van Me
zőssy könyve a központosított ér
dekességnek, a cselekménynek,
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amely előre lendül, amely izga
tó élménnyé válik, amely a régi
szóval élve lebilincseli az olva
sót. Anna-Mária szerelme a meg
látni és megszeretni-motivum in
dokolatlanságával s hébe-hóba
felbukkanó dallamával túlkevés
"romantikát" ad, nőies romanti
kát, viszont a valóságot zavarja
az irónő melodramatikus hajla
ma, a népdalok és költemények
sűrű beiktatgatása. De e mögött
a könnyű művészet mögött sok
biztató jel: a falusiak ügyesen jel
lemzett galériája, amelyből a
pap alakját szeretnök kiemelni,
a kifejező, sokszor költőien át
izzott stílus - mutatja egy új
tehetség lassú és biztos érlelő

dését.
Semjén Gyula

FALU TAMAS: TISZTA VIZ.
(Singer és Wolfner.) Irodalmunk
minden sokrétűsége mellett az
érzelmi skála két roppant vég
letét variálta szüntelen: az osto
rozó, taszító, szilaj bánatot, hol
fergetegesen zúgó, csontot-velőt

borzongató jajkiáltással, egy örö
kös Golgotát járó nép testvérte
len fájdalmának égig csapó pa
naszával, hol meg suttogva, jós
latos, fojtott-szaggatott szavakkal,
dacos magányban, a bánatát dé
delgető ember szívszorongató,
szelid szomorúságával, e sötét tó
nusnak minden árnyalatát kike
verve galambszürkét<'ll a holló
feketéig, - majd pedig a har
sogó vígságot, könnyfakasztó
tréfát, dühös. féktelen jókedvet,
néha epés öngúnnyal, fogcsikor
gatón csúfolódva, másszor a bo
hócmutatványok mindenáron mu
lattatni akaró szándékával s az
zal a gyanút keltő hangoskodás
sal, mely jellemző arra, aki ka
cag, mert nem akar - sirvafa
kadni. E két véglet között 
mely vérmérsékletünk és zakla
tott, nyugvópontot alig ismerő

történelmünk egymással szoro
san egybefűzött s egymásból fa
kadó természetének következmé
nye - mély űr tátong; a ma
gyar irodalom ismeri a lázadást.
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a tűrést, a vért, a könnyet, a bá
natok bánatát, a rajongást és
gyil.löletet, szerelmet, gúnyt, lég
várépítést és bűnbánatot. tud gő

gös és alázatos lenni, ismer mín
dent, ami hősies és féktelen,
csak egyet nem ismer: aderflt.
A dickensi "jó mosolyt," mely
tartósabb és ízletesebb a neve
tésnél, amely nem feledtetni
akar, hanem láttatni, nem mulat
tatni, hanem üdíteni. E mosoly
gó, felsőbbrendü deril.nek iro
dalmunkban Mikszáth óta alig
hallott hangját üti meg Falu Ta
más új regényében. A téma nem
nagyigényű, s menthetetlenül
giccsé korcsosodott volna, de Fa
lu Tamás mind mondanivalóban,
mind stílusban mestere az egy
szerűségnek, annak a háromdi
menziós, súlyos egyszerűségnek,

mely a legbonyolultabb írásmű

;vészet. A "Tiszta víz"-ben egy
fl'lvidéki falucska három erede
tI alakjának rajzát kapjuk. Az
agglegény orvos, egyensúlyba
merevedett csendes "öregfiú," s
a nála jóval fiatalabb gyógysze
részházaspár triója az enyhe
unalom légkörében valami egé
szen sajátos ízt kap. Hármuk
élete megjátszódott élet, egymás
szórakoztatására s a látszatok
szünetlen mentésére. Távlatokat
teremtenek maguk mögé és mű

vészetté fokozzák az unalmat. Fi
noman jellemzi Falu Tamás ezt
a "boldog unalmat," finom, mé
la mosollyal szemléli a céltalan
híúságot, mely minden külső

ösztönzés nélkül, pusztán önma
gáért való s még ebben a formá
jában is - kipusztíthatatlan. E
gonddal elrendezett s végleges
nek hitt látszat-életet váratlan
esemény borítja fel. A hegyol
dalból gyógyforrás fakad, fény
űző szanatórium épül föléje s 'a
falucska, sötét, latyakos utcáival,
lompos viskóival belecsöppen a
hirnévbe. Egyik napról a másik
ra divatos fürdőhellyé cicomázza
magát. Felborul a régi rend s
vele felborul akinosan fönntar
!ptt külső és belső egyensúly.
MegdllInek a régi igazságok, tit-
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kolni kélI «'Iket, s ezzel a össze,
hangolt trió szétesík háromfelé.
A disszonáns zil.rzavarban már
alig ismernek egymásra. Három
válságba jutott lélek vergődik itt,
s viaskodik verejtékes félelem
ben a nevetségesség fenyegető
rémével. Mindhárman önmaguk
ban hordozzák ezt a rémet, tit
koltan, de tudatosan. S egyedül
az asszonynak sikerül legyil.rnie.
\. két férfi felett azonban győz
az új élet varázsa. A vissza-út ke
serves zökkenői után a "leütött
hármashangzat" ismét össze
cseng, de úgy érezzük, már nem
a régi telt zengéssel. Kicsit sz~

gyenlősen és bátortalanul alakít
ják régi szerepeiket . " Falu Ta
más rezignált mosollyal kiséri
hőseinek benső küzdelmét. Fel
felcsillanó derűje nem sekélye
sítí el a problémát, inkább mé
Iyebbé, emberibbé teszi. Mosolya
elveszti a kontúrok élét. Az el
homályosítás titka ez, az irodal
mi "sfumato" titka. A mélység
kihangsúlyozása a plaszticitás ro
vására.

A regényiró Falu Tamás ter
mészetesen most sem tagadja
meg Falu Tamást, a költőt: táj.
festése, megkapó szépségűképek
és meglepő finomsággal hang
szerelt mondatok utalnak a lírí
kusra. A "Küszöb" s az "öregek"
nemes költőísége, "A halottak is
élnek" borongó hangulata után a
"Tiszta viz" szűk világot tükröző
mély mosolyával legérettebb mü,
ve Falu Tamásnak.

Déchy Liane

LENDVAI ISTVÁN: VILÁG ÉS
MAGÁNY. (Szent István Tár
sulat.) Lendvai István ebben
a kötetében költészete kikristá
lyosodott értékeit adja át az 01
vasónak, fegyelmezett, lehiggadt
formában. Vulkanikus egyénisége
már nem szerepel a parlamenti
viták viharában, nyilvános poli
tikai harcai már níncsenek po
litikai pártállását már csak ' egy
egy cikke, verse hirdeti. A vi
lágból visszatért a magányba,
ahogyan kötete címe is jelzi, a
zajosabb, barsonásabb ódai hang-
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szerelés helyett az ídíílíkusabb,
békésebb és polgáribb hangokat
kedveli.

A békesség, a magány ájtatos
imádata korántsem azonos Lend
vai harciasságának megszűnésé

vel : megtapsolt beszédek helyett
most néma tüntetésbe kezdett.
Kötete első részében a költészet
örök ihletőjéhez. a természethez
fordul s ez a lemondó magány
ba-menekülés beszédesebb min
den hangoskodó panasznál. Lend
vai I~tván szomorú-balk hango
kon enekel, néba tibullusí fáj
dalommal, de rejtett bánata csak
az érzők jószimatú szívébez jut
e.l: ez~~ a szivek pedig megér
tik, míért nevezi Lendvai az er
dőt mesterének, az erdőben át
zsongó harangszó miért jelent
számára ünnepet és kedves köl
tői élményt, miért ír elveszett és
megtalált paradicsomról.

Szomorúsága, mely az egész
köteten átvonul, néha derűs és
magával sodró életkedvbe olvad,
bisz, ujjong, élvezi az életet, de
mindig a maga módján: letom
pítva, az érzések és bangulatok
friss és gáttalan feltörését köti,
lehúzza egy kicsit, szordínóval
játszik, mert nem akar lelki for
radalmat, csak békét, nyugalmat,
csendet, erdőt, hol magába mé
lyedhet, kedves családi kört
hol megbékélhet, Lendvai ebből
a szempontból korszerűtlen: a
forradalmi újításoktól tartózko
dik, s a legújabb költői eredmé
nyeket csak annyiban veszi tu
domásul, amennyiben össze tud
ja ők~t. egyeztetni életpályája
tanulságaival. Forradalmisága
abban áll, hogy nem forradalmi
s . makacsul kitartóan ragaszleo
dik a magyar klasszicizmus ib
letforrásaihoz: a természethez, a
családhoz, a fertőzetlen és tiszta
életfelfogáshoz, abhoz, amely po
!itikai pályáján is sugallta s ra
[ongökat s ellenségeket szerzett
neki.

Latin szellemű költő. A ro
mantikus magyarság délibábjai
szétfoszlottak szeme előtt s köl
tői küldetéshite épúgy a valóság
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tiszteletéből táplálkozik . mint
reális alapokon nyugvó politikai
r~.ndszere. Verseit mindig élet
kozelben, a valóságélmény köz
vetlen hatása alatt írta' kitűnő

en ismeri, milyen kap~solatban
kell lennie a költői ábrándnak az
élettel s ha döntenie kell ok
vetlenül az életszerűség m~llett
foglal állást. Ha Róma ihleti meg,
akkor sem az eszményített ál-la
tinság szimbolikussá magasztost
tott nagysága érdekli, banem
egy rózs.a a Fórumon, a harang
~z?, ami .a. pogány római világ

·orok balalat Jelenti. Katolikus
~letfelfogása mindig kifejezésre
jut: a mai új pogány világban ezt
IS barc és kemény ellenállás
eredményének kell tekinteni. A
római világgal bensőséges és
mély kapcsolat fűzi össze. Költé
szetének talán ez a legérdeke
sebb vonása: magába oldotta a
horatiusi életbölcseség örök igaz
s~gait, melyek nemcsak a po
gany szellem termékei, hanem
kiegészítői az általános emberi
életelveknek is. Nem vár senki
től semmit, de ba valami éri,
nem veszíti el lába alól a talajt.
A ~er~sztény. sztoicizmus magas
foku t~sztul.tsaga ez: meglepetés
nem érheti, nem rendül meg
semmi élmény fölött sem s a vá
ratlan örömök nem felejtetik el
vele a múltat s a jövő esetleges
támadásait.

Innen van költészetében ez a
megkapo kiegyensúlyozottság az
a mértékadó tónus a különböző
hangulatok megfestésében, mely
mmden. olva~ót megnyugtat s
Lendvaiban biztonságos szellemi
fedezé~ben élő költöt sejtet.
Formáiban sem túloz, nem bra
vúro~kodik, hanem fegyelmezi
magát, Formafegyelme kitűnő

ritmusa zenei, bár zeneísézébee
sem a játékosság, atmarnOl!
d.allam érvényesül, hanem a fér
fla~ zenemenet. Higgautsage .
mal. handabandázó irodalmi Je
lensegek közep~tt kétségtelen új
donság - míndenkí számára
aki a költészettől költészetet me;
várni.

Baráth Ferenc
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MIHELICS VID: AZ ÜJ POR·
TUGALIA. (Franklin Társulat).
Szellemi életünket még mindig
bizonyos balkánizmus jellemzi.
Igen sok szakemberünk művelt

sége teljesen egyoldalú, de nem
egyoldalúan csak magyar, - ez
lenne a kisebbik baj ~ hanem
kizárólagosan egy-egy idegen
nemzet műveltségéhez kapcsoló
dik. Ezért különösen meg kell
becsülnünk az olyan magasabb
műveltségű tudósainkat, akik
legjobb értelemben vett európai
szinvonalon állanak. Közéjük
tartozik Mihelics Vid is, akit
mélyen átélt katolicizmusa segi
tett erre a magas nézőpontra.

Könyve néhány laptől eltekint
ve, amelyen a nemzetgazdászok
boszorkányos statisztikáival, ti
tokzatos százalékaival és az ál
lamtudósok különbözö alapjaival,
meg intézményeivel foglalkozik,
mindenkit érdekel. Sőt ezek a
statisztikák és közigazgatási fej
tegetések is érdekesek lesznek,
ha az ember mély lélegzetet vesz
és nekivág olvasásuknak.

Tudományos alaposságára jel
lemző, hogy megtanult portugál
nyelven, majd el is utazott és a
helyszínen folytatta tanulmánya
it. A kitűzött cél is érdekes: mi
lyen a korporációs állam a való
ságban, amelyet elméletileg a
pápai enciklikák írnak körül?
Az osztrák kisérletet elhibázott
nak tartja Mihelics Vid, tehát
csak a portugál példa marad.
Meg is találja Salazar kisérleté
ben mindazokat az elveket, ame
lyeket .a keresztény államban
szükségesnek tart. Ez azonban
nem akadályozza meg a tudo
mányos objektivitásban. Ahol
hibá~ va~y akadályt lát, azt is
megjegyzi, Szóval könyvében
Portugália nem a földre szállott
paradicsom, hanem valóságos or
szág, amelyben egy rendkívüli
férfi küzd a nehézségekkel.

A könyvben fejezetről fejezet
re élesebben bontakozik ki egy
kivételes tehetségű államférfi
alakja. Salazar az egyetlen dik
tátor, aki a nyugati demokráciák

y I (. , t l A

előtt is rokonszenves. Jacques
Bainville ezt irja Salazarról: "Ez
a diktatúra hatalomra került
anélkül, hogy erőszakhoz nyúlt
volna, pusztán csak módsserei
nek becsületességével és tiszta
ságával és azzal, hogy mikor az
egész világ a válságra panasako
dik, Portugáliában nyilvánvaló
virágzást, elevenséget tudott te
remteni. Egész Európában ez a
legbecsületesebb. legbölcsebb,
legmérsékeltebb diktatúra, de
amellett alkalmazásában is, a
legszilárdabb és a legállhatato
sabb is."

Mihelíes Vid is abban látja Sa
lazar nagyságának okát, hogy
"műveltsége katolikus és latin..
A francia szellemiséggel magya
rázhatjuk sokban Salazarnál a
mértéktartás, az észszerüségés az
emberségesség érzését, míg kor
porativ elképzelései mögött,
amelyek kitűnnek egyetemesség
re való törekvésükkel és magas
erkölcsi eszményeikkel, ll. kato
likus szociológiát kell látnunk,":

Salazar jelentősége valöszínű

leg növekedni fog, mert Mihe-'
Iícs Vid szerint Franco tábornok
is nagy részben az ő elvei sze"
rint alakítja majd át Spanyolor
szágot. A nagyműveltségű szer
ző Salazar államépítésének is
mertetése közben valóságos fílo
zófiai rendszerét adja a kateli
kus szociális államnak, mikor a
józan mértéktartás politikai böll
cseségét a középkori filozófiára
vezeti vissza. Salazar reformjai
nak ismertetésébe nem kezdhe
tünk bele, mert az egész köny
vet kellene kivonatolnunk. Igen
hasznos és jó könyv, értelmes,
világos előadása remélhetőleg se
git majd eloszlatni azt a ködöt,
amelyet oly sok költséggel tele
pítettek újabban Magyarország
fölé.

Fábián István

VÉCSEY ZOLTAN: A SIRÚ
VAROS. (Genius). Vécsey Zol
tán regényt írt Kassa "történel
mi napjairól." Irása feltétlenül
érdekes és figyelmet ébresztc'l
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olvasmány s előreláthatólag te
kintélyes közönségsikere lesz. Az
"érdekességnek" ezt a lendülete
sen ívelő görbéjét Vécsey eseté
ben két tényező határozza meg.
Egyik maga a sötéten és fojtóan
drámai tárgy, a másik a szerző

eleven elbeszélő készsége s az
eseményekkel velerezgő, érzé
keny és éber, ú1ságírói ideg
rendszere. Mert A síró város
elsősorban is riport. Nagyszabá
sú és kitűnő riport egy drága
magyar város történelmi rengé
séről: a szerző tollában ez a ka
tasztrófa még nem ért történe
lemmé és nem tisztult irodalom
má. Ha divatos műszóval óhaj
tanánk élni, azt mondhatnánk:
A síró város riport-regény, kol
lektív riport-regény. Hősei nem
egyének, hanem maga a Város.
S itt mingyárt rá kell mutatnunk
a mű egy helyrehozhatatlan és
eredendően műfaji hibájára. Az
olvasó már néhány lap után ér
zi, Végh István harmadik sze
mélyben való szerepeltetése fö
lösleges és helytelen. Nem sza
bad lenéznünk az úgynevezett
memoár-írodalmat, A naplófé
léknek a műfajok versenyében
megvan az a behozhatatlan elő

nyük, hogy üdeségük, himporuk
szinte letörölhetetlenül időtálló.
(8 itt jusson eszünkbe Tormay
Cécile Bujdosó könyve, amely
lyel Vécsey munkája rokon I) Ju
lius Caesar hadjáratai leírásánál
önmagát, a hadjáratok vezetőjét

a tárgyilagosság harmadik sze
mélyébe helyezi, Ezt a magatar
tást Julius Caesar esetében bizo
nyos emberi szerénység és mér
téktartás parancsolta. Julius
Caesar, a történelemíró azonos
Julius Caesarral, a történelem
csinálóvall

Az író ne vegye szavain
kat akadékoskodásnak. Az írói
"szenvtelenség," az impassibili
té merőben más s valami bonyo
lult dolog. Az események lerög
zítésére kétféle módszer kínálko
zik. Az egyik az egyszerű, Ú. n.
uj sági rói regisztrálás, a másik a
költői. Az első lehet külsöségei-
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ben hívebb s körültekintőbb; a
költői módszer azonban mélyebb,
zengőbb, zeneibb, lelki rezdülé
seket kereső. Egyik a fénykép és
a film, másik a Iestöművész lá
tásához hasonlítható. (Példakép
utalunk Dallos Sándor beszámo
lójára honvédségünk északma
gyarországi bevonulásáról a Nap
keletben és Cs. Szabó László
Naplójára aNyugatban, tnely az
őszi világválság eseményeiről

emlékezik meg: mínu a kettő a
kölUJi látás izzásában foganlalott
produkció. (Vécsey minden ér
zelmi túlfűtöttsége és szerivedé
lyessége mellett IS gyalogosan
marad: nem emelkeuik a költő

repülőgépén a korok, emberek
és az események fölé.

Az a körülmény, hogy beszá
molója áttöri az egyszerű me
moár vagy a történelmi ismerte
tés kereteit s a regény műfajígé

nye ivel lép elő, hamarosan meg
bosszulja magát. S itt éppen az
Ú. n. "regényelemek" azok, ame
lyek elsősorban fordulnak vá
dolóan szerzőjük ellen. Végh
István szerelmi életére gondo
lunk. Sárika, Agatha és Olguska
epizódhistóriája egyaránt nélkü
lözi a költői és lélektani igaz
ság őszinte hangját. Giccses és
hamis romantika ez; a szerző

képességeinek merőben idegen
területen tántorog. Az élet mély
ségeibe szeretne levilágftani, de
lámpájának fénye csak bizonyos
irodalmi emlékek felületén im
bolyog. S ezek az irodalmi "re
míníszcenciák" nem éppen a
legszerencsésebb alakban éled
nek újjá Vécsey regényeheu.
Nem olvadnak össze a munka
anyagával: kirívó, kiesapődő.

üledékek maradnak.
Vécsey dicséretes tulajdonsá

ga - ismételjük - a friss ri
porterlátás. Emberábrázolása bi
zonytalan és tökéletlen, de bizo
nyos komponáló képességre s
távlatokat sejtő tehetségre mu
tat az a szerenesés megoldás,
mely egyetlen város drámaján
keresztül szinte érzékelhető kö
zelségbe hozza az egész ájult,
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vajúdó, lázas és nyavalyatörős

Európa arcát. összefoglalóan: el
sietett munkának látszik, nyel
ve egyénietlen és vizenyős s
hemzsegnek benne az idegen
szavak henye piöcái. E hibák ki
irtása s bizonyos kegyetlen és
jótékony csonkítás nagy mérték
ben emelné a munka értékét 
egy új kiadásban.

Szakáts László

KARINTHY FRIGYES: űZENET
A PALACKBAN. (Cserépfalvi.)
Karinthyamatőrkiadásban sze
rette volna megjelentetni ezt
a művét, korjátolt példány
számban, az értők, még szo
rosabban: a Karinthyértők

számára. Tudta, hogy ez a
verseskötet nem a nagykö
zönség elé való: annyira a leg
személyíbb, legzártabb önmagát
adja benne, hogy csak a Karin
thy-ismerők érthetik és élvezhe
tik igazán. Még ezeknek is
meglepetést okoz: kiderül, hogy
Karinthy költő volt, lírikus,
lágy és finom; önmagával küz
ködő, befelé őrlődő, szomorú
lélek, nem gunyoros, zsörtölődő

szellem, aki hűvös magasságá
ból a dolgok felett álló biztos
fölényével neveti ki az emberek
kisszerű vállalkozásait, az em
beri agy izzadó erőlködését. Ka
rinthy köztünk élt, bennünk: ő

is megkönnyezte kiskutyája ha
lálát, szám ontartotta önmagát és
keserű ráébredésben vette tudo
másul, hogy nem sikerült az
élete. Irásaiban talán azért hiv
ta fel a ."minden másképen van"
jelszó alatt az emberek figyel
mét a dolgok másik - rejtett
- valóságára, hogy önmaga má
sik - rejtett-valódi - énjét is
felszínre dobja, legalábbis fel
vesse a gondolatot: van egy má
sik Karinthy is.

A másik, igazi Karinthy-arcot
ez a kötet mutatja; a mindig
eíöbbrejutni vágyó lélek ideges
törtetése, a hasznosulni-vágyás
késői tüze lobban ki belőle. Mi
szeretett volna lenni és mi lett
belőle: a cél és a megvalósulás
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néz egymással farkasszemet. Az
emberek - még inkább az írök

ötvenéves korukban vissza
azoktak tekinteni pályájukra, el
készítik számadásukat : Karin
thy is ezt tette. Szét akarta osz
tani és ki akarta mérni magát,
de céljait örökösen félreértet-
ték, a tömeglélek nem tudott

vele szárnyalni.
Nagyon korán ünnepelni kezd

ték, de sohasem azt ünnepelték.
aki benne az igazi Karinthy
volt, Az Igy írtok ti humoreszk
jei, a tréfák pezsgő áradata és
az elmésségek színes tüze: le
pel, szórakozás, búvóhely volt
az igazi Karinthy számára. Man
na, amiből megélt, vértezet,
amivel védekezett, ruha, ami jel
leget és körvonalat biztosított
neki. Az igazi Karinthy szemér
mes lírikus volt, félreértett ál
modozó, idealista-rajongó Don
Quijote, akit a közvélemény
Sancho Panzává alacsonyított.

Mert Karinthy mindent meg
únt, mindent letorkolt és sutba
vetett, amit kipróbált: inyencek
finnyás ösztöne kerestette vele
a soha-meg-nem-énekeltet, amit
megvalósított, abban már nem
látta a titok izgató ingerét, meg
únta. Ezért nincsenek egy szin
ten mozgó művei, nem "fejlő

dött" a szó megszokott értelmé
ben, csak terebélyesedett és
sokszínűsödött, sokszor a kiví
vott értékei megtagadásával.

A beidegzett és állandósult
forma nem jelentett számára
zárt és módosíthatatlan páran
csot: ezért látszik sokszor eröl
tetettnek, majdnem dilettánsnak ;
versei formátlan formájukban
azért olyan megdöbbentök.

Pedig - a jelek azt mutatják
- hiába harcolt s ha élne, ma
is hiába harcoina önmaga meg
ismertetéséért: valami kedve
zőbb pózöltözetért, vagy a ke
nyérproblémában felvetődött ál
Karinthy megjátszásáért, ma is
lemondana maradandóbb értéke
iről. Mennyi aktívitással. lendü.
lettel, súlyos tehetségének mí
lyen biztató és sarkaló erejével
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akart kitárulni t :ts csak "pa
Iaekban" üzenheti meg az embe
riségnek: ki volt, hol járt:
"Itt vagyok, az Elhagyatottság

Harmincadik
Szélességi, a Szégyen
Századik Hosszúsági
S a fogatösszeszoritó Dac
Végső Magassági Fokán, valahol

messze vidéken
És kiváncsi vagyok, lehet-e még

jutni előbbre." Baráth Ferenc.

I(ÜLFÖLDI IRÓK
CATULLUS VERSEI DEVE

CSERI GABOR FORDITASA
BAN (Officina kiadása.l A költő

Devecseri Gábor öntudatos fe
JOTelemmel parancsolja bele ma
gát az új-klasszikus formafegye
lembe. A műfordító igazolja a köl
tőt. Amit verseiben óhajt meg
valósítani: a díonvsosí életvágy
zárt keretekbe szoruló toporzé
kolását, műfordításaíban szaba-
don élheti ki. Nem hanzulati fel
lobbanás. hanem Catullus köl
tészetének mélv átélése. csapon
j{ó-szeszélyes líraísázának töké
letes értése-érzése állandósitot
ta benne a vágyat, hogy magya
rul szólaltassa meg a "rómaiak
Petőfíjét."

A vállalkozás sikere a forditó
művészí öntudatánakiogosságát
hirdeti: Catullus fölcsapó fiata
losságát igazán csak nyiltszemú
fiatal költő tudía tolmácsolni, le
biithetetlen hevessézét, kama
szos szabadosságát, huncutkodó
érzékísézét, pajzán fesztelensé
zét csak azonos hőfokú költő tud
ia hiánytalanul visszaadni.

Biztos és csalhatatlan nyelvi
ösztönével könnyen találta el a
latin szavak és kifeiezések han
gulatát, és .mínthozv a magyar
nyelv egész anvazán uralkodik,
könnyen tudta klválozatní a la
tin szöve lZ ecndclatt és hangu
lati meztelelöít. Az eredeti egy
két duhajabb és kícsapongöbb
kifejezésének visszaadására 
szükséz esetén - az argot-szó
lásoktól az úiabbkeletű kifejezé
sek alkalmazásától sem riadt
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vissza: a catullusi életstílus
fesztelenebb formáival könnyen
összeegyeztethető az a néhány
markánsabb kifejezés, melyet a
forditásokban találunk.

Ezzel kapcsolatban ezyik elő

kelő szakfolvéiratunkbana klass
ssíka-Iilolöaía mal!var doyenje
leplezetlen elfogultsáscal foglal
kozik a forditásokkal: egyfelől

nagyobbfokú szövegtiszteletet kí
ván meg a fordítótól, másfelől

meg akarja vele .hamisittatni az
igazi Catullust: eufémisztikus
kifejezéseket ajánlott, ahol De.
vecseri a nyersebb kifejezéseket
kipontozással helyettesítette. Kér;
dés: melyik eljárás hívebb: egy
általán nem fordítani, vagy meg
hamisitani aszöveget

A kötet kétnyelvű kiadás. Ha
Devecseri csak pontos kritikai
kiadást ad, felhasználva az 1901
utáni külföldi kiadásokat (1901.
utolsó Catullus-kiadás hazánk.
ban), már ezzel is nagy tudomá
nyos szolgálatot tesz. De ezenfe
lül "új teljes magyar Catullust"
is adott, éspedig olyan művészet

tel, amely legjobb műforditóink

mellé emeli. Baráth Ferenc

DUFF COOPER: A NYUGATI
HADSZINT:tR. (Singer és Wolf
ner), A könyv eredeti angol ci
me: Haig, jobban megfelel tar
talmának. Egy skót úrról szél,
aki külső megjelenésében a brit
állampolgárok legtöbbjéhez ha
sonlít és óvatosan ügyel arra,
hogy semmi feltűnő ne legyen
rajta. Környezetének minden tag
járól határozott véleménye van,
de szükségtelennek tartja ki is
mondani. Kényesen ügyel a tisz
tességére és a jó modorra, még
a háborús sikereknél is fonto
sabbnak tartja, hogy állandóan
gentlemanhez illően viselkedjék.
Mint az angol hadak parancsno
ka, többször ellentétbe kerül a
franciákkal, vagy azért, mert be
le akarnak avatkozni az angol
csapatok vezetésébe, vagy pedig
azért, mert olyan célokat tűznek

ki egy-egy támadás elé, amelye-
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ket Haig túlzottnak tart. Egyik
legmakacsabb képviselője volt
annak az álláspontnak, hogy a
világháború hosszú ideig tart, a
németek ellenállását csak lassan,
álllandó támadásokkal lehet fel
őrölni.

Ma minden nemzet a saját
egyéniségét igyekszik mennél
teljesebben kifejezni. Duff CO?
per, a mai angol közélet egYIk
legtevékenyebb tagja, az a már
annyiszor eltemetett gentleman
ideált emeli ki, amelynek egyik
legjobb képviselője Douglas Ha
ig. Bizonyos, hogy az angol vi
lágbirodalomnak nemcsak anyagi
alapjai vannak. Csak úgy volt le
hetséges felépíteni és fenntarta
ni, hogy Hongkongtól kezdve Ka
nadáig mindenüvé tudtak megfe
lelő embereket állítani. akiknek
szellemi képességei különbözők

voltak, de egyben megegyeztek:
tisztességben, kényes becsületér
zésben.

Nem véletlen, hogy az angol
könyvpiacon épen most jelent
meg ez a könyv, amely a gent
leman-ideálról zeng himnuszt a
maga angolos módján: szerényen,
megfontoltan, kissé nehézkesen.
A világszerte folyó fegyverkezés
nek megvan a szellemi oldala is.
Duff Cooper könyve a szellemi
felkészülésnek tesz hatalmas
szelgálatot. - A fordítás néha
felületes és magyartalan.

Fdbián Istvdn

MICHAEL FOSTER: AMERIKA
ÁLMA. (Singer és Wolfner.)
Mindaz, ami négy világrész em
beriségének életéből szépségben,
hitben, csorbítatlan jogegyenlő
ségben, szabadságban, az élet
tisztább és súlyosabb értékei
ben hiányzott, itt akart megvaló
sulni, Kanada jégmezőitől a ke
menceforró sivár prérikig. Az
ócska, viharvert gőzösök utasai,
akik itt partraszálltak, kis ka
landorok és nagy álmodók, a fe
délköz éhesei s luxuskabinok
telhetetlenjei, soknyelvii, csoda
váró tömeg, Foster szerint azzal
az eltökélt szándékkal tették ezt,
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hogy megteremtsék a tökéletes
hazát, minden eddiginél tökéle
tesebbet. A szándék mélyén alig
hanem kevesebb volt az idealiz
mus és több a vigasztaló szug
gesztió: tökéletes hazát teremte
ni, hogy minél gyorsabban elle
ledhessék azt a másikat, ame
lyikből jöttek. Álom volt, egy
mindent feledni akaró tömeg
őrült álma. Az eredmény egé
szen más lett, végzetesen és jó
vátehetetlenül más. Miért? Kik
hibázták el és mikor? Foster
megkísérli, hogy választ adjon e
súlyos kérdésekre. Regényében a
Thrall-család három nemzedéké
nek sorsán át keresi e meghiú
sult álom magyarázatát, egyéni
tragédiákból igyekszik kitapinta
ni egy nép tragédiáját, amely 
ha elfogadjuk Foster feltevését
a kezdeti szándékok tisztaságá
ról - valóban megrendítő lehet
ne. De erős a gyanunk, hogy eb
ben a Thrall-esaládban három
nemzedéken át mindvégig erlJ
sebb volt a kalandvágy, mint az
idealizmus. A kalandorok idea
lizmusa mindig kissé gyanus s
nem éppen bizalomkeltő. De
semmiesetre sem tekinthetjük
komoly országépítő elemnek,
vagy akár csak az amerikai ci
vilizáció pionírjának a család 48
ban kivándorolt ősét, egy hóhé
rok keze elől menekülő hajdani
ír kalózkapitányt, aki a polgáro
sodás elviselhetetlennek érzett
rövid évei után minden különö
sebb zökkenő nélkül hull visz
sza régi kalandoréletébe, sorsá
ra hagyván gyermekét, várandós
feleségét, virágzó vállalatát s azt
az egész, álszenteskedő, nyárs
polgári társadalmat, mely - s
ezt készséggel elismerjük
nemcsak Francis Thrall ex-ka
lózkapitányt, de minket is mene
külésre késztetne. A regény to
vábbi során megismerkedünk
Francis Thrall fiával, Johnnal,
egy prérivároskában tyúkperek
kel veszkődő ügyvéddel, akinek
jellemzésére hadd idézzük a
szerzőt: "Ö is, mint minden ide
alista, szánalmas emberi gyön-

229



geségek, ostobaságok és kícsí
nyes megalkuvások keveréke

'volt." És néhány sorral lejjebb:
"És mégis az amerikai kultúra és
a hagyományok megtestesülése
volt:' Ez már nem is gyanus:
ez már meghökkentő. És sértő

is, sértő arra az amerikai kul
túrára. amelyről egy Dreiser,
Lewis, vagy O'Neill művei alap
ján - hogy egy Whitmant vagy
Poet ne is említsünk - sokkalta
jobb véleményünk van. S hisz
szük, hogy joggal. A regény har
madik részének hőse, az unoka,
Shelby Thrall, jelentéktelen új
ságíró, akiben nagyapja kalan
dorvére furcsán keveredik a
mai amerikai fiatalság álmodo
zásra hajlamos mentalitásával s
végül is odahagyja biztos állá
sát, hogy családjával együtt el
költözzön egy romantikusnak
igérkező kis tengerparti fészek
be s ott a "Szigetlakó" című nél
külözhetetlen sajtóorgánumot
szerkessze. Költözködés közben
akad rá apja s nagyapja padlá
son porosodó naplófeljegyzéseire
s e feljegyzések teszik a regény
zömét, míg a közbeiktatott ré
szek Shelby reflexiói, ámuldozó,
híg bölcselkedései, ezeket "Ame
rika álma" címmel közjátékok
nak nevezi a szerző. Ilyesmik ta.
lálhatók bennük: "Nem fontos,
hogy milyen célokhoz érünk, az
álom tovább él... Az a lehetet
len álom, amely furcsa bolond
ság - és egy világ megváltása."
Szegény világ... Miért, hogy
mindig a tehetségtelenek akar
ják erőnek erejével megváltani?

Déchy Liane

JEAN GUIREC: L'ENCHAN
TEMENT DE LA NUIT. (Albin
Michel). Jean Guírec negyven
éves és egyike a francia iroda
lom mai nemzedékében a legko
molyabb tehetségeknek. új re
gényének (nagyobb föltünést
csak az ezt megelőző La maison
au bord du monde keltett) egy
fiatal hivatalnoklány a hőse, Ma
rie-Paule, aki egy korlátolt és
ragyogóan ábrázolt polgárcsalád-
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ban él, de voltaképen nem tar-o
tozik közéjük, mint lázongó
öccse mondja: nem ebből a vi
lágból való. Marie-Paule a tisz
taság, választottság áldozata, egy
erény súlya alatt szenved és tö
rik össze. Érzi, hogy más, tud
ja, hogy másnak tartják: szaba
dulni akar ettől a másíajtaság
tól, olyan akar lenni, mint a
többiek; ha kell, elbukik: mond
ja gyóntatójának. A pap ameri
kai lelkipásztori útra indul, s
mire megjön, Marie-Paule való
ban elbukott: egy különös estén
hivatali főnöke szeretője lesz. A
főnök felesége nagy beteg, s
egyetlen vágya, hogy gyermeke
legyen, meddősége ugyanolyan
gyötrelem számára, mint Marie
Paule számára a tisztaság. Fér
je nem tud szabadulni a lány
emlékétől, s mikor az asszony
szívrohamot kap, magárahagyj a,
későn hív orvost: Simone meg"
hal, bizonyára az ő hibájából.
Fölkeresi Marie-Paulet. aki csa
ládjából kiűzve, Páris egy rej
tett zugában húzódik meg, hogy
világrahozza Martigny-Desroches
gyermekét, - a gyermeket, aki
re Simone annyira vágyott. A
lány elutasítja a férfit, Simone
ról kérdezősködik, úgy érzi, a
magzat, akit szíve alatt hord,
nem az övé, hanem a halott asz
szonyé.

Merész és bonyolult téma, s az
[ró mindenben méltó hozzá:
egyformán otthonos a legvasko
sabb valóságban és a legelvon
tabb látomások közt. Simone és
Maríe'Paul rejtelmes kapcsolata:
a halott árnyéka az élő fölött, s
a másik oldalon a Fontanieres
család önző polgári rövidlátása,
- pont és ellenpont, bravúrosan
kidolgozva. Az író mértékkel
torzít, gyűlölet nélkül, ridegen
ábrázolja a valóságot, de ebben
a rideg ábrázolásban csodálato
san megmutatkozik az élet nyo
morultsága, a szenvedés végzet
szerűsége. S vannak részletei,
amikor valósággal elragad; mint
mikor Martigny-Desroches rá
akarja venni feleségét, hogy el-
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utazzék, s az asszony kinyittatja
vele az ablakot. fölhallatszik a
Champ-de-Mars gyereklármája,
s a meddő nő egyszerre lázba
jön: ezeket nem hagyhatja itt l
Jean Guírec ezekben a finom
részletekben a lagnagyobbak
médján érzékelteti azokat az ir
reális kapcsolatokat. amelyek
élőt élövel, sőt. élőt halottal ösz
szekötnek, megdöbbentően vil
lantja meg. az életben az elha
talmasodó álmot.

Mauriac érzik Jean Guirec
művében, mely ép oly sötét,
mint mestere regényei, de nem
utánoz, valamit hozzáad Mauri
achoz: az álmot, a lélek rejtel
mes sugárzását, az álomba ját
szó élet csodáját. Marie-Paule,
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Marc, Simone alakja megtelik
ezzel az álomhangulattal; a ha
lál itt szinte nem is határ: Si
mone akkor kezd igazán élni a
regényben, amikor meghalt,
amikor már csak Marie-Paule
lelkében él. S Marie-Paule is
hogy él öccsében, Marcban, mí
lyen félreismerhetetlenül isme
rős már, mikor még meg sem
jelent l A tisztaság szenvedése,
a különbnek született lélek fele
lősségérzése oly megdöbbentő

dramává teszi sorsát. oly megle
pöen méllyé a regényt, hogy
megértjük a várakozást. amellyel
a francia kritika Jean Guíreere
néz: Mauriac legméltóbb utóda.

R. Gy.
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KÖRKÉP
Spirituális mŰfJészet. A Nemzeti Szalon termeiben tizenötödik, [ubi

lárla kiállítását rendezte meg a Spirituális Mdvészek Szövetsé
ge. A zsúfolt és rosszul rendezett termek anyaga meglehető
sen vegyes. Egészen elvész a nagy "spirituális ős", Gulácsy La
jos egy remek képe, és - Ajlekin Lajos, Alberth Ferenc Ií
nom műveí mellett - nem érvényesül a tömegben az a két
müvész, akiben talán legtisztábban jelentkezik a spirituálía
világérzés: Remsey György és a fiatal Domján József. Remsey
képein a tárgyakból eredő fények különös, egész kompozíció
kat átszövő ihletett játéka érzékelteti ezt a szinte franciská
nus áhítatot, az átspiritualizált világ titokzatos életét. Damján
József a kiállítás meglepetése: ez a fiatal festő merész és
meglepő forradalmával mlivészete végső határait ostromolja.
Festményei, ezek a színfantáziák és színjelképek, a zene bi
rodalmába kalandoznak s az anyag "lelkének" áradó lendüle
tével a lélek titkait igyekszenek megragadni. Szakít a meg
szokott ábrázolással, nem tárgyakat fest, hanem látomásokat,
nem tájakat, hanem a lélek vidékeit varázsolja színek örvé
nyeiben a vászonra. Gazdag, zenei fogantatású munkái nagy
tehetség müvei: a modern "metafizicizmus" legforradalmibb
és legelvontabb festői jelentkezései.

A népmítosz ellen. ANyugatban Schöpflin Aladár szót emel a mo
dern "népmítosz" irodalmi jelentkezései és uralma ellen.
"Akár politizál a költő, akár nem, mértéke nem a politika,
hanem a költészet. A költészetet nem lehet más mértékkel
mérni, mint önmagával." ~s: "Nem hiszem, hogy áthidalha
tatlan szakadék van "irodalmi" és "népi" költők vagy irók
között ... Athidalhatatlan szakadék csak rossz irók és jó irók
között van. Ezt a szakadékot azonban nem kell. nem szabad
és nem is lehet áthidalni."

Es más mítoszok ellen. Nem a szándék teszi az íröt, hanem a mű.

Hányan vannak, akik különféle ürügyek alatt nyüzsögnek az
irodalomban, és az ürügy nevében elítélik azokat, akik mű

veket alkotnak. Hányféle íré van már és milyen kevés az
igazi iróll Pedig az igazi irénak nincs szüksége ürügyre.
Akár ilyen, akár olyan: álljon helyt érte a müve. Ha "esz
mékkel" igyekszik megtámasztani silány művét: kontár akar
nok, aki képtelen belenyugodni kentárságába. S akik "be
ugranak" az ürügy hazug igazolásainak: eszméket árulnak el
és önnön szegénységi bizonyitványukkal dicsekszenek.

HonmenUJ irók. Sokan vannak, akik meg akarják menteni a hazát
és rettenthetetlenül irogatják a közélet visszásságait. De el
felejtik, - ó idézetek lelkes hirdetőiI - hogy "nyelvében
él a nemzet", s oly hevesen ostoroznak, hogy közben elfe
lejtenek magyarul. A magyar azonban "azonbannal" nem
kezd mondatot, - egy példa a sok közül, - s a közélet
szorgos puristái helyesebben tennék, ha először magukkal
szemben lennének oly könyörtelenül puristák, mint amilyen
éberen a napilapok apróbetüs hireinek "visszaéléseit" figye
lik.

A lektor; asztal. A "pompás leíró részletekben bővelkedő" művek
csak a lektori asztalig jutnak el, - panaszolja valaki. He
lyes: a lektori asztalon túl csak teljes egészükben jó müvek
jussanak.

Es a f"súly. Van olyan szerző is, aki "az úgynvezett belső történé
sekre fekteti a !"súlyt." ~s hová fekteti a melléksúlyokat?
Az idézett mondat íróia, úgy látszik, fontosnak tartja a súly
elosztásokat. Mi inkább a hibátlan magyarságat tarjuk fon
tosnak.
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