
KÖNYVEK
TOVÁBBKÉPZÉS ÉS DEMOKRA

CIA. A nevelők továbbképzését irá
nyító tanulmányok. A vallás- és köz
oktatásügyi minisztérium nevelésügyi
osztályának kiadása. (Egyetemi
Nyomda, 1947.)

Tanulságos és vastag könyv a tudo
mányos kiadványok szürke köntösé
ben, huszonnégyen írták, szerkesztette
Kemény Gábor ügyosztályvezefő. Az
előszóban Keresztury Dezső meghatá
rozza a demokrácia fogalmát, a tovább
kéqzés célját és feladatait. "A demok
rácia nem parancsuralom", kezdi, s el
mondja először mit nem jelent a demok
rácia. Nem jelenti a többségi elv korlát
nélküli érvényesülését, nem jelentheti
azonban egyetlen érdekcsoport dikta
túráját sem. "A demokrácia nemcsak
törvény, államforma, alkotmány, hanem
mituiennopi éle tgyakorla t, az ítélőerő,

az emberiség, a becsületes cselekedet
v izsqtijc:" "Az újjáépítés eredményeit
jogos büszkeséggel vehetjük számba"
mondja, "a következő évek munkájá
nak arra kell irányulnia, hogy a fel
épített kereteket élettel töltsük ki,
hogy népünk művelt, módos és szabad
{egyen. Ebből a munkából - mivel a
magyar tömegeket míndenekelőtt iga
zabb, korszerűbtr; jobb műveltséghez

kell juttatnunk - oroszlánrész illeti
meg a köznevelés embereit,". Ehhez a
célhoz feladatok teljesítése vezet.
Egyik legfőbb feladatnak Keresztury
a magyar irodalom igazabb, mélyebb
és elevenebb megismertetését tartja,
aztá-ll a történelemről alkotott felfogá
sunk megváltoztatását. A természet
tudományok terén is sok pótolnivalót
lát, a pedagógusoknak ismerniök kell
az 'új természettudományos világképet.
agy látja, hogy műveltségünk színvo
nala igen mélyre süllyedt, elzártságunk
folytán .elmqradtunk a világ szellemi
fejlődésétől. "Évtizedes, kényszerű mu
Iasztést kell' ezen a területen sürgősen

pótolnunk, nehogy ismét bekövetkezzék
az a szellemi életünkben sajnos annyi
szor megfigyelhető jelenség, hogya mű
velt világ mozgalmai csak akkor jut-
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nak el hozzánk, amikor a fejlődés mlir
tlílhaladta őket." Szól még a fiatal ma
gyar demokrácia bizalmi válságáról is,
melynek hatása köznevelésünkben is
érezhető. A bizonytalanság mélyebb
oka az, hogy "a közélet vezetőinek

nem sikerült tisztán megfogalmazniok,
hogy mit értünk demokrácián. Taní
tani csak úgy tudunk eredményesen '.
jelenti ki, "ha tisztában vagyunk azzal,
amiről beszélünk".

A könyv anyaga kilenc fejezetre
tagozódik. I. Nevelésügy. II. Filozófia.
III. Nevelés és lélektan. IV. Magyar
nyelvi és irodalmi kérdések. V. Tör
ténetszemlélet, szociológia, közgazda
ságtan. VI. Természettudomány, bioló
gia, kémia. VII. Földrajz. VIII. Rajz és
művészet. IX. A továbbképzés három
éves terve.

Minden fejezet több tanulmányt
tartalmaz s a demokrácia perspektívá
jába helyezi míndazt, amire a nép mű

velődési vágya általában igényt tart.
A vallás kivételével. A vallásról a
huszonnégy neveléstudományi gondol
kodó egyike se emlékezik meg, noha
a világban van vallás, s szerepe fon
tosabb mint a kémiáé vagy a szabad
kézi rajzé, Ez minden tudomány és
művészet anyja, ez a civilizáció és a
kultúra megteremtője s fejlődésünk

legfőbb tényezője. Egy vallásnélküli
világ valótlan: torz és csonka, olyan,
amilyennek csak súlyos agysérüléssel
látszik. S szellemileg csonkák és el
torzultak lesznek azok a fiatalok is,
akiket a köznevelés ezzel a valótlan
világgal szinkronizál. Az erkölcstan is
kimaradt ebből a nevelésűgyí irány
munkából, holott erkölcs is van és
van egy erkölcsi világrend is. Van Jó
és van Rossz és van Nemezis, aki
ugyancsak gyorsnak és könyörtelen
nek mutatkozik a ránkszakadt káosz
ban.

A tartalomjegyzék arra a feltevésre
kényszerit, hogyaKeresztury által
meghatározott demokrácia nem egé
szen fedi e könyv szerkesztősége előtt

lebegő vezéreszmét. Az olyan demok-



réciéban, mely az "életgyakorlat, az
ítéleterő. az emberség és a becsületes
cselekedet vízsgája", már puszta irga
lomból is tanitani kellene a tízparan
csolatot.

*
Minden tanulmányról nem írhatunk.

de azokat, melyek az előszó szerint a
továbbképzés legfőbb feladatait tár
gyalják, megpróbáljuk röviden ismer
tetni.

Az irodalom kérdéséhez öt tanul
mány szól hozzá, s ezek közt Kenyeres
Imréé (Új szempontok az irodalomban)
tgérí a legátfogóbb tájékoztatást. Gon
dolatmenete a következő: 1. A régi
Beöthy-féle romantikus és nemzeti íro
dalomszemlélet lebontandó, mert aj
Bzubjektív, mert b) politikai ideológia
irányítja és mert c) értékelési normá
jának a saját korát ismeri el. Szóval,
mert rossz. Nem irodalmi. 2. Új érték
kategóriák álJítandók fel, mégpedig
politikától, kortól és más külsö szem
léleti korlátoktól mentes, belső, objek
tív vizsgálattal osztályozott művek

ből. 3. Ezt az időtlennek tekinthető

tiszta irodalmat aztán al szubjektív
módon, b) politikai ideológia irányításá
val és c) korunk értékelési normáinak
megfelelően tanítási anyaggá kell át
változtatni.

Az embert némileg meghökkenti ez
a furcsa konkluzió, mert a tanulmány
szaktudást és írói készséget revelál.
Hogyan lehetséges hát mégis, hogy az
auktor, dolgozata végén, ugyanazt az
irodalomszemléletet mondja újnak, he
lyesnek és hasznosnak, amiről előbb

nagy apparátussal és elfogadható ér
vekkel bizonyitotta be, hogy elavult,
helytelen és káros? Nem vette volna
észre, hogya jövőbe szárnyaló, objek
tív irodalomszemléletről szóló értékes
fejtegetései után, hirtelen hetven
nyolcvan évet ugrik hátrafelé egy
szempontért. amit saját maga bélyegez
maradinak? De,... észrevette. Meg
kísérli, hogy írásművészetének dús
flóráj ával borítsa be az ellentmondást
II az, ha nem is válik láthatatlanná,
legalább félhomályban marad. (Ezt
azonban a könyv szerkesztősége veszi
észre s a cikk után egy jegyzetben

világot gyujt. A könyvben ez az egyet
len jegyzet, a tanulmányok általában
félreérthetetlenek.]

A következő cikk - Irodalom és
társadalmi fejlődés, írta Szabó Árpád
- irodalmi nevelésünk legnagyobb
hibáját abban látja, hogy az nem kap
csolódik a történelemhez és nem tudja
feltárni az irodalmi művekben meg
nyilvánuló világnézetet. A költő vi
szonyban áll társadalmával, írja, s
annak változásaival együtt alakul át a
költészetről alkotott felfogása. Petőfi

a nép prófétája, de ha Ady, Babits,
Tóth Árpád, Illyés és Kosztolányi ver
seit elemezzük, "előttünk áll nagy
vonásokban a (kapitalista) polgári tár.
sadalom" • ahol a müvészet már öncél
is,' meg eszköz az élet széppé hazudá
sához. "Kosztolányi Marcus Aurelius-a
talán a legnagyszerűbb verse arról.
hogyan látja a világot a polgári tár
sadalomban élő és attól belsőleg el
szakadni nem tudó költő. Benne van
egyébként a pusztulásnak, a halálra
ítéltségnek a hangulata is, ugyanaz a
hangulat, amely Tóth Árpádban az
ember utáni csend vágyát keltette föl:'
A szerző ezután bemutatja Kosztolányi
Boldog, szomorú dal c. versén "a pol
gári társadalom művészet- és kö/té
szetellenességét" . Ebben a versében
"arról beszél Kosztolányi, hogy neki
voltaképpen már mindene megvan
amit az ember (=polgár) az élettől

várhat", de mégis "tudatára döbben
annak, hogy ebben a polgári jólétben
éppen az nincs meg neki, ami a leg
fontosabb lenne":

De néha megállok az éjen,
gyötrődve, halálba hanyatlón,
úgy ásom a kincset a mélyen,
a kincset, a régit a padlón,
mint lázbeteg, aki föleszmél,
álmát hüvelyezve, zavartan,
kezem kotorászva keresgél,
hogy, jaj, valaha mit· akartam.
Mert nincs meg a kincs, mire vágytam,
a kincs, amiért porig égtem,
itthon vagyok itt e világban
smár nem vagyok otthon az égben.

"Az utolsó két sor félreérthetetlenül
föltárja azt il szakadékot", jelenti ki
ex kathedrá Szabó Árpád, "amely a
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polgári társadalom és a művészet

világa között tátong. A polgári társa
dalomban a művészet nem lehetséges".
A művész dilemmába kerül: vagy ki
rekesztve érzi magát (Tóth A., Ady,
Illyés) vagy, ha megtalálja benne a
helyét (Kosztolányi) "akkor elárulja a
művészetet: itthon van a világban és
nincs többé otthon az égben".

A szerzőnek félre kellett értenie
ezt a két félreérthetetlen sort, mert a
történeti materializmus álláspontjáról
a dolgok ugyan jól látszanak, de a
köztük lévő viszony hamisan és zagy
ván mutatkozik. Egy sántikáló hason
lattal élve: a csillagokat akkor is lát
juk, ha a Holdat tesszük meg a nap
rendszer centrumának, de egymáshoz
való viszonyuk magyarázata szükség
képpen erőszakolt lesz és kusza. Kosz.
tolányinak ez a verse az ember igaz
magára való eszmélésének az élményét
mondja el. A költőknek (persze nem a
"polgári" költőknek. mert ilyenek nino
csenek) vannak néha pillanataik, ami
kor fölébrednek a lidércnyomásos
életálomból és villámcsapásszerűen

egyszerre tudják, hogy itt nincsenek
itthon, tudják, hogy csak átutazóban
vanak a Földön, tudják, honnan jöt
tek, hova tartanak és tudják, hogy •..
rosszul csináltak mindent.

Mennyire torzíthat egy politikai
ideológia, ha rajta keresztül a művé

szet elárulásának látszik egy alélek
legmélyéről fakadt gyönyörű költe
ményl Mennyível haladtunk előre, ha
ma "polgár"-ral mérjük azt a "tátongó
szakadék"-ot, amit tegnap "zsidó"-val
mértünk? (Tegnap Kiss József, ma
Kosztolányi. Ki következik holnap?)
A pusztulásnak és a halálraítéltségnek
a hangulata viszont csakugyan ott
lebeg az emlitett költők verseiben,
mint általában minden költő versében,
aki a Földön élt: minden költőnek

álma az Isten és az ég, mert itt mindig
minden halálra van ítélve, nem külö
nösképpen a polgári társadalom.

*
Nem kétséges, hogy e könyv írói a

történelmi materializmust értik a de
mokrácián, tehát tisztában vannak
azzal, amiről beszélnek. Kétséges
azonban, hogy az Így értelmezett de-
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mokrácia igazabb, korszerűbb és jobb
műveltséghez juttatná, művelt, módos
és szabad néppé tenné a magyart. Ha
ez a munka őszinte volna, ha szerzői

csakugyan nem látnának túl az anyag
elvűség határán, akkor hiábavaló
volna minden beszéd. De nem őszinte,

s ezért a vallás- és közoktatásügyi mí
nisztérium talán megáll majd mégis
egy percre meggondolásaink mellett.
Nem őszinte, hiszen a legtöbb cikk
sorai között keservesen vergődik a
felpeckelt szájú Gondolat, s az ellent
mondások egymás torkát szorongatják.
Nehéz a Szellem katonájának, a peda
gógusnak, az Anyag dicsőségéért küz
deni. Kínos dolog szellemi vértezetben
kiállani az eszmék illuzórius, Uberbau
mivolta mellett és lehangoló a szellemi
erők autonómiáját tagadva hirdetni a
tudományt és a művészetet.

A történeti materializmus, mint
módszertani elv, jó szolgálatot tehet a
gazdasági jelenségek vizsgálatánál, 
ezt eszünkbe se jut vitatni -, de nem
v ilágnézet, s a pedagógiában nincs
helye. Nem is tart igényt arra, hogy
Világnézetnek tartsák, hiszen szándéko
san csak egy részét nézi a világnak, az
anyagit. (Lehet-e fiainkból egész em
ber, ha csak ezt a töredék-világot lát
ják?) A szellemi fejlődés is régen túl
haladta ezt az elvet, - Keresztury
bizonyára erre utal előszavában 
Jászi Oszkár már negyvenöt évvel
ezelőtt igy ir róla: "A történeti mate
rializmus már a legkezdetlegesebb vi
szonyok között is túlzás, mondhatnám
a magasabb állatvilágban se feltétlenül
érvényesül". (A történelmi materializ
mus állambölcselete, 13. old.) Elzárt
ságunk folytán elszakadtunk a világ
szellemi fejlődésétől (figyelmeztet
Keresztury), s lám, most megint egy
halálosan szűk doktrínába készülünk
bezárni népünk szellemét.

Közhellyé vált régi igazságok ezek.
De mondhatunk újabbakat is.

A kultúra és a civilizáció nem más,
mint egy természetfölötti, erkölcsi
világrendhez való alkalmazkodás folya
mata. A köznevelés feladata, hogy
ehhez a súlyos munkához az elemi kel
lékeket nyujtsa a fiataloknak. A tör
ténelmi materializmus elve által irá-
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nyitott pedagógia azonban nem végzi
el ezt a feladatot. Nem is ismeri. Táp
lálkozási mechanizmusnak tartja a
homo sapiens-t, s végső célja, hogy
szabványembereket termeljen egy osz
tálynélküli társadalom számára. Ezek
- fokozatosan lealacsonyodó eszmé
nyeikkel - képtelenek az erkölcsi
világrendhez alkalmazkodni, s a kul
túra végre külsőségessé válik és ősz

szeomlik. Leroskad a diadalmaskodó
anyag színvonalára és benövi a fú. Az
anyagelvűség még a természet világá
ban, az állat fejlődési fokán is katasz
trófához vezet, erről a földtörténelem
tanuskodik. A földtörténeti materializ
mus bolygónk középkorában esett meg,
a szörny-zauruszok, a félelmetes sár
kánygyikok társadalmának volt a
vezérelve. Ezek az őshüllők csak az
anyagban hittek, ötven-hatvan ton
nányit építettek be magukba belőle,

hogy alkalmazkodjanak a természethez,
s legfölül maradjanak a létért való
harcban. Tömegükkel akarták megvaló
sitani a földi Paradicsomot, ahol ők

mindenkit megehetnek s őket nem
eheti meg senki. De éppen tömegük
lett a vesztük. Amikor kozmikus ese
mények következtében süppedékessé
vált a talaj, nem tudtak - aránytalanul
apró fejük irányitása mellett - a mo
csarakból kilábolni. Lenyomta őket a
magukra szedett anyag, s a Föld vonzó
erejének halálos ölelése kiszorította
belőlük az életet. Igy végződött a föld
történeti materializmus kalandja. A ne
hézkedés törvénye azóta se változott
semmit.

ZWISCHEN űBEN UND UNTEN.
Franz Werfel tanulmánykötete. - Ber
mann-Fischer.}

"Das Lied von Bernadette" előszavá

ban Franz Werfel így emlékezik meg
ifjúsága emberi-költői tervéről: "min
dig és mindenütt az isteni titkot és az
emberi szeatséget fogom dicsőíteni, s
nem törödöm a korral, amely gúnyo
san, dühösen és közönyösen fordul el
életünk e végső értékeitől". Ettől a
fogadalomtól utolsó kötetéig nagy utat
járt meg: Ez út természetesen - hi
szen ember útja - nem volt töretlen.

A nagy szándék néha elhomályosult,
Werfel is végigkínlódta korosztálya
minden stílus-kisértését és kísérletét. 
az expresszionizmustól a freudizmusig.
A szándék néha csak pislákolt, néha
vakmerő és tiszteletlen formában je
lentkezett, de ahogy igazán íróvá, és
nagy íróvá érett - a "Barbara" ide
jén -, egyre határozottabban, végle
gesebben, sőt csökönyösebben csak ezt
a fogadalmat akarta beváltani. Ezen az
úton - amelynek kiindulópontja még
távolról sem volt katolikus, hanem in
kább idealisztikus-humanista - jutott
-el a pozitív istenhittől a katolicizmusig,
s így lett rajongó, tiszta emberből ko
runk egyik legkatolikusabb elméje,
annak ellenére, hogy halála előtt sem
vette fel a keresztséget, mert éppen a
"Zwischen oben und unten" lapján írja,
hogy zsidót keresztség sem old fel a
Krisztus elleni bűntől, a túlvilágon is
bűnhődés a sorsa és rendeltetése...

Utolsó regényeiben a katolikus élet
forma dícséretét énekelte meg: "dalt
énekelt Bernadette"-ről, az Istenben élő

embert mutatta meg a "Höret die
Stimme" lapjain, a jámborság és alá
zat hőskölteményét a "Der veruntreute
Himmel"-ben, az Istenben bízók epo
szát a "Vierzig Tage des Musa Dagh"
egyetemes érvényű hitvallásában. Ez
még csak a dícséret és a felkészülés
volt, - egy nyugtalan szellem meg
találta Istent és Istenen keresztül aka
tolicizmust. Ha Werfel csak ezeket a
műveít hagyja ránk tanuságul, akkor
is a világ katolikus irodalmának leg
nagyobbjai mellett kap helyet, vala
hol Mauriac és Undset között. De Wer
fel túljutott a dícséreten, - összegyüj
tött tanulmányainak és jegyzeteinek
kötete, a "Zwischen ob en und unten",
már az apologétát tárja elénk, a hívő

embert, aki harcol hitéért, híte ígazsá
gáért, .szembeszáll ellenséges vagy két
kedő szemléletekkel, lázasan, a végső

bizonyítás kísérletével a harcos Egy
ház egyik legélesebb fegyverű laikus
katonájává lesz.

Mi lepi meg a kötetben Werfel
ama híveit is, akik benne eddig már
korunk egyik legkatolíkusebb szelle
mét tisztelték? Rendkívüli tárgyi tu-
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dása, egy magasrendű "Sachlichkeit".
Aki . a kötet második felét kitöltő

"Theologumena" jegyzeteit elolvassa,
megdöbben ennyi tudás, a híttételek
részleteinek és egészének ilyen avatott
ismerete előtt. Ahogy mondanivalóit
feldolgozza, az természetesen nem a
hivatásos teológus módszerével törté
nik. Laikus marad mindvégig, - laikus,
aki ismeri hitét, bővében van a tudás
nak és az érveknek, s mindaz, amit
felvet vagy válaszként hitünk ellen
felei felé kiált, mélységesen megalapo
zott. Sohasem csúszik el, nem téved
herezisbe, pedig majdnem mindig 
különösen a "Von dem Geheimnis der
Inkarnation" jegyzeteiben - a legmé
lyebb titkoknál jár, a legfoghatatlanabb
hittitkokat magyarázza szenvedélyes
lírával. Magatartása mélysé~esenköl

tői, - és ebben a laikus apologetíká
ban éppen ez a mérhetetlenül vonzó.
A gondolkodó, tipródó, nyughatatlan
ernber ,- aki soraiban megmutatko
zik -, szinte legszenvedélyesebb ma
gánügyéről beszél, mindig egy lírai
vers telítettségével. A "Theologumena"
jegyzetei egy-egy összefoglaló cím alá
sorolt naplóvallomások, úgyszólván
nem is kiadásra készültek. Mindig csak
sejtet, sohasem fejez ki teljes részle
tességgel. És éppen ebben van hason
líthatatlan varázsa: ameghökkenő agy
nem nyugszik bele felvázolt vélemé
nyébe, gondolkodni kezd, tovább fejti
egy"egy zsúfolt mondat szövevényét,
'sokszor egy jelzőből. egy "furcsán oda
csapódó mondatból hüvelyezi ki az író
mondanivalójának igazságát.

De nemcsak apologetikus vita-irat
ez a kötet. Nemcsak arra tanit meg,
hogyan védjükmeg hitünket, hitünk
csodálatos titkait, hogyan érveljünk - ,
efféle vademecum-szándéka is van a
műnek -, hanem arra is megtanít, ho
gyan éljünk. Forró szenvedélyességgel,
néha. csípős iróniával rábeszél a kato
Iíkusként való életre. Nem ismer ki
búvót, mentséget, kor és egyén lehető

ségeit, - a teljes életét tanítja, a már
már misztikus egyesülést Istennel. Ke
mény és szigorú parancsokat ad, de
ugyanakkor mélységesen gyengéd is,
hiszen a 'szeretet vallását hirdeti. Külö-

.nös és megragadó ötvözet ez: gyen-
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gédség, szigor, fölény, szenvedélyesség
és irónia. Ezért' lesz minden sora any
nyira izgalmas, s mert ennyire lírai a
mű, ezért érezzük mögötte az egész
embert.

A hatalmas kötet első felében há
rom régi tanulmányát gyűjtötte egybe.
Ezekben ugyanaz az állásfoglalása,
mínt a "Theologumena" jegyzeteiben,
bennük is magatartást tanít, de állás
foglalása még nem annyira következe
tes és kérlelhetetlen. A jegyzetek pas
calíszigora itt csak unszoló rábeszé
lés, a hit felé a költészet és a művé

szet "legtisztább boldogságát" ajánlja
átvezetőül, - itt még csak kora káo
széval küzd (a három tanulmány dá
turna: 1930, 1932, 1937). Nem emelke
dik fel annyira az időleges aktualitás
ból a végtelen aktualításba, mint a
jegyzetekben, ezért aztán ezek hama
rabb győzhetnek meg egy fegyelme
zetlenebb agyat, mint a "Theologu
mena" elvontan lírai darabjai.

"Az író csak két irodalmi alapfor
mában fejezheti ki magát" - írja a
kötet előszavában -, "a szórakoztatás
és a vallomás formájában. Bocsássa
meg az olvasó, hogy ez alkalommal a
vallomást nyujtom át, keveretlenebbül,
mint egyébként". Nagy és szép vallo
más ez a könyv, - jelentőségét csak
Chesterton apologetikus iratainak je
lentőségével mérhetjük meg. Nem le
hetünk eléggé hálásak, hogy a halott
Werfel ezzel az élő, izgató és izgalmas,
teljes művel szól hozzánk utóljára

Thurz6 Gábor

ST. CAMILLUS. Marlindale S. J.
A jeles angol jezsuita írónak ez a

pompás munkája méltán sorakozik
eddigi nagysikerü írásai, különösen
nagyszabású Szent Alajos életrajza
mellé,

Lellisi Kamillnak élete szorosan
összefügg annak a szerzetesrendnek
születésével és elterjedésével, melyet
a Szent a betegek, különösen a járvá
nyos betegek testi-lelki gondozására
alapított, s mely az első, kifejezetten
erre a célra alakult közösség volt. A
Kamillánusok -- vagy ahogy magukat
nevezték: "A Letegek szolgáí" - vol-



tak azok, akik a keresztény világ sze
mét szervezetten a szenvedők szolgá-"
latára irányították: a rendi ruhájuk
jobbmellén viselt vörös kereszt volta
képen a később az egész világon el
terjedt Vöröskereszt intézmény elő

futárja. A nagy Alapitónak és a Rend
nek arcképe és egyben története ez a
könyv. Mint olvasmány; úgy arányl1k
az átlaqos szent-életrajzokhoz, mint az
úgynevezett fehérregények viszonyla
nak az. új katolikus irodalom érdek
feszítő - néha vakmerő -, de mindig
meggyőző mély lélektani kirándulásai
hoz.

Ami ebben az életírásban a legmeg
ragadóbb s egyben legfelemelőbb, az:
embert látunk magunk előtt. Embert,
bonyolult testi-lelki alkattal, magával
hozott hajlamokkal, hatalmas, de irá
nyukban még kialakulatlim szenvedé
lyekkel, mélységes, sodró ösztönökkel:
pozitív és negatív irányban. A nagy
és mindennél érdekfeszítöbb dráma a
szemünk előtt játszódik le: az örökös
és minden egyes emberben megújuló
és voltaképen egyetlen igazán emberi
téma egy különösen nagyszabású vál
tozata: az emberrélevés drámája, me ly
ezen a hősies fokon már a szenttélevés,
az istenbeolvadás megrendítő és dia
dalmas színjátékává lesz. A zavaros,
iszapos kezdetek után hogyan alakul ki
e z e k b ő l a testi-lelki adottságokból,
e b b ő l a környezetből és e b b ő l a
korból, e z e k b ő l az ösztönökből és
e z e k k e l az akarati állásfoglalások
kal és - ugyanolyan valóságosan és
csaknem ugyanolyan kézzelfoghatóan
-. ezekből a kegyelmi indításokból
hogyan alakul ki úgyszólván a szemünk
láttára, fokról-fokra mintegy egyre tá
guló körökben, a maga teljes lenyű

göző és elragadó szépségében a Szent,
a Rendalapító, a krisztusi szeretet hőse

és vértanuja.
Az előkelő származású, fékezhetet

len testi és lelkierejű, atlétatermetű,

heves, szenvedélyes vérmérsékletű, sőt

erőszakos ifjú katonával indulunk el a
tizenhatodik század Itáliájának nyers,
kalandos, háborúkkal és kicsapongá
sokkal, szörnyű járványokkal és tékoz
lással, éhséggel, tivornyákkal, züllött
séggel és mély vallásossággal (még

ugyanabban a lélekben is) elkevert
életébe. Kísérjük zilált útjain az ifjú.
játékost, akinek ez az első szenvedélye
is olyan höfokú, mint e nagy dolgokra
hivatott s végletekre berendezett lélek
ben minden indulat, s mint amilyen ké
sőbb az istenszeretet is lesz benne:
elsodró és perzselő. S ámulva látjuk a
lassan szemünk előtt megérő csodát:
hogyan alakul ez az élet, ez a lélek,
látszólag véletlen kalandok, halálese
tek, bosszantó és megalázó betegsé
gek, árvaság, hányódás révén: valója
ban egy legapróbb részleteiben is kö
vetkezetes, kérlelhetetlenül céltudatos,
ellenállhatatlanul hívó Kéz vezetése
nyomán azzá, amivé lennie kell: az
Isten- és emberszeretet fáklyaként égő

apostolává, a szentté, aki mögött el
marad, akinek a számára megszűnik

minden, ami nem e kétegymáliiba
fonódó szenvedélyt szolgálja, meg
szűnik maga az én is minden igényé
vel, fájdalmával, nyomorával (Szent
Kamill emberfeletti munkájának egész
ideje alatt maga a legsúlyosabb beteg
volt, lábain olyan nyitott és genyedő

sebbel, hogy a csont látható volt, néha
felegyenesedni is képtelen volt, való
sággal négykézláb járt) nem is any
nyira azért, mert leküzdötte őket -.
bár aszkézise is oly fokú, hogy az em
ber néha rémülten s szinte megsemmi
sülten áll vele szemben -, hanem sok
kal inkább azért, mert e kettős szen
vedély lángja tisztára perzselt mín
dent, ami valaha nem ezt a szenvedélyt
szolgálta.

Még egy szót a szerit körül és vele
történő csodákról Martindale atya tol
mácsolásában. Ezek a csodák hozzák
legközelebb ezt a könyvet. Egy pilla
natra sem riasztanak meg, nem képesz
tenek el, nem viselik magukon a hitet"
lenség, a valószerűtlenség bélyegét.
Oly. természetesen - sokszor szinte
tréfásan röpködnek e gyermeki
óriás Istenben felolvadt lénye körül,
mint fehér pillangók a virágágy körül:
Az éles határ a természetes és termé
szetfölötti között felolvadni látszik itt,
ahol az emberi lény határait valóban
elmosták már az istenbeolvadás hullá
mai.

Aki egyszer átélte a természet-o

317



fölöttinek közvetlen, valóságos és ben
nünket mindenütt körülvévőjelenlétét,

és következetesen megnyilvánuló tevé
kenységét, annak valóban semmit sem
számít az a tény, hogy valamit nem
ért. Hát van-e valami, amit igazán meg
ért? De szintén helyesel a Szentnek,
akit valami friss csoda megszemlélé
sére hívnak fel s ő közönyösen foly
tatja munkáját. "Nem érdekelnek a
csodák" feleli a csodálkozó kérdésre.
"Nincs szükségem rájuk, ahhoz, hogy
higgyek," S talán még hozzá lehetne
tenni: Hisz minden pillanatban körül
vesznek. S minden csodák legnagyob
bika e földön: egy emberi lélek kiala
kulása. Egy Kamill é, akiben az isteni
szinte az anyag teljes megsemmisítésé
vel győzi le az állatit. Sík Ilma

KENTAUR. Karinthy Ferenc. - (új
Idők kiadása.)

Középískolat - Egyetem? - (kép
zettség és tudományosság kezdetei). 
Tudományos intézmények? (a tudósélet
kibomlása). Ahogy fölfelé haladunk
ezen a létrán, annál szélesebb rétegek
előtt ismeretlen tartományba jutunk.
Ovatosan és magyarázva kell tehát föl
hágnunk, hogy megértsék emelkedé
sünk jelentőségét.

Karinthy Ferenc elhagyta a szülői

házat, az emlékek helyét: a Középís
kolát, amit már olyan szépen és kicsit
olyan meghatóan tudott, így utólag,
IIíegstilizálni (K. F.: Szellemidézés) és
mielőtt még kisiklana hangulatmemo
riája hatalmából, sietősen belekezd a
következő létrafok, az Egyetem elma
gyarázásába. Már nem várhat tovább,
abban a helyzetben van, amikor fél
lábával följebbhágott ... ő is, a könyv
főhőse is.

Az egész könyvbe beszívódott an
nak az összetett és különleges egye
temi levegőnek egy hiteles illatárnya
la ta. Igen. A "levegő". Ezzel kezdődik:

amint ott mégy el halandó a Múzeum
körút környékén és a Pázmány-téren,
az Ullőí-úton, egy egész budapesti tá
jékon érezned kell: Egyetem van itt.
De nemcsak ezt, hanem azt is, amivel
a könyv folytatódik: odabenn egy kü
lönös emberfajta munkál szüntelenül,
a Kentaurcsillagzat jegyében született,
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a tudóslelkü ember. O, a tudós, aki
rejtély marad képzetlennek és képzett
nek, mert aktív egy olyan aktivitásban,
ami a legnagyobb türelmet igényli és
a legfinomultabb szellemi munkát kö
veteli. Aktív ott, ahol legtöbben örü
lünk, ha erőinket elernyesztve puhán
átvehetjük, első- vagy másodkézből az
elegáns, könnyed szintézist, ami évti
zedes részletmunkákból kikerekedett.

Szóval ez az a két dolog, amit Ka
rinthy Ferenc elmagyarázott és meg
értettünk, amivel gyarapodtunk: egye
temi levegő, tudós-lelkiség.

Méghozzá megint úgy magyarázta
el, ahogy fiatalabbkorát a "Szellemidé
zésben", tartózkodva attól, hogy hősies

nek tüntesse föl, mégis (ha akarja, ha
nem) dícsérettel zengve a makacs, a
nagy buldogg-kitartást, a terhes, a ne
héz, az ózondús műlégkört.

Ösí Iván nem a nyelvészek rendes
fajtájából való, nem tár föl rendes,
okos munkával jól bejárható területe
ket, hanem furcsa szenvedéllyel egyet
len, mindeddig megfejthetetlennek tar
tott szó, a 10SS-i Tihanyi alapítólevél
egy magyar szava (szórvány), a KAN
GREZ után veti magát. Hat évig ku
tatja, szinte már rögeszméje a Kan
grez: fél is a megbolondulástól, hisz
Szamota István személye, iratai után
kutatva úgy látszik, hogy Szamota en
nek a szónak megfejtésébe bolondult
meg, s azért lett öngyilkos. Ösi azon
ban épeszű marad a könyv végéig, s
nem találván meg a megfejtést úgy vá
lunk el tőle, hogy friss erővel folytatja
erőfeszítéseit. Közben különféle kalan
dok teremnek körülötte és mellette.
"Mellette", mert sok történik, ami alig
függ össze Osi Ivánnal. Sokszor kihul
lanak ezek az epizódok a kalandos
menetből és Osi Iván utazásainak útja
- úgy utazik a KANGREZ körül, mint
Télémaque a tengeren; sőt még Dumas
Engene Sue, s a Hóhér kötele is
eszembe jutott - nem fogná össze a
regényt, ha nem lenne az egésznek
olyan sodra, ami továbbdobja az olva
sót, egy hullámban, a befejezésig.

Az egész "regényben" - az volt az
érzésünk - valójában egy jó és egy
séges novellafonal húzódik: az Osi
Iván esete. De megszakítja, igen mo-



dern módon, egy széteső epizódsoro
zat, megannyi valódi regénymelIék
téma! és ezek csakúgy vázlatosan, írói
kezet bizsergetően ottmaradtak kidol
gozatlanul. A regényből nagynovella
lett pihenőkkel.

Azt mondottuk "igen modernül".
Valóban, a modern magyar prózában
éppen a Karinthyval egyidős fiatalok
nál találunk tiszta novellákban ilyen
eljárást. Valahogy kisebb terjedelem
ben ezt már megszoktuk. Előfordul,

hogyha valaki novelIának ír meg egy
művet, tehát csak az élet egy kis ese
ménysorozatát akarja megörökíteni, ak
kor ma már nem is "fényképez", hanem
szinte kubista módszereket alkalmazva
ragaszt. Karinthy most a szokásosnál
nagyobb terjedelemben egyszerűen "ki
vág" egy életszeletet egy detektívre
gényszerúen izgalmas, kissé fantasz
tikus, álmokkal megtüzdelt (apai ha
gyomány) életből és nyersen, ahogy
van, odavágja a papírra. Ilyen módon
az események rendezetlenül szaladgál
nak, éppen csak sejtetnek és kilátást
nyitnak. ahelyett, hogy regényszerüen
szálankint végiggombolyodnának - de
az alakok is a papironellapulnak, két
síkúvá lesznek, plaszticitásuk elvész.
Sem Ösí Iván, sem Tatár Elemér, a
volt-nyelvész barátja, sem Tibold
Menyhért nem mutat több síkot kettő

nél. (Vannak, akik csak egysíkúak) és
- a hangulathoz, a kifejezetten csak a
margóra szorult eszméhez lzi á n y z i k

a ... regény. Még hajlandó lennék di
csérni Karinthy forradalmát, ha stilusa
alkalmazkodott volna müfajához. Hozzá
kellett volna teremteni az új-realista
novella-regényhez egy új-realista stí
lust, de olyat, amely viszont a főtéma

"haute tenue"-jéhez is alkalmazkodik.
A feladat igen nehéz. Karinthy meg
kísérelte, de nem csoda, hogy csak
részben sikerült. Közérthetének is lenni
- magasan is repülni.

Ezek után elmondhatjuk, hogy a
könyv izgalmas, új, és azt hiszem ér
demes időt áldozni az olvasására'
csak a formái olyan bizonytalanok,
hogy átmenetnek érezzük egy követ
kező kísérlethez!

Tematikai és ínspirációs tekintet
ben feltétlenül átmenet.

Kilökte már lelkéből a középíako
lás kor mérgezö toxinjait, most az
egyetemét; a családi tradíciót meg az
önálló talpraállás tapogatózó fázisát;
most jöhet az élet. Először vala a Don
Juan, azután a Szellemidézés, majd a
Kentaur. Az inspiráció mindig belsőbb

lelkiség forrásaiból fakad. (Persze a
szerző kontaminálva jelenteti meg él:
ményeít.]

Jöjjön a legbelsőbb! - De azért
adózzunk elismeréssel annak a lelkes
szellemi körnek,- ahová Karinthy is, a
Kentaur is tartozik még legújabb köny
vével az Egyetemnek, és a Bölcsészkar
fiatal irónemzedékének.

Sárkány Zuárd
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