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Egy élményemről szeretnék beszámolni itt. Szándékosan választottam ezt
a lapot, amelyet leginkább katolikus tömegek olvasnak (magam is közéjük tar
tozom). noha az alábbiakban nem katolikumról lesz szó, Nem. Csak a lélekrűl

és az emberről s a léleknek és az embernek arról az önkínzó, vad, néha már
már szinte Ijesztő harcáról - jákobi harcról -, amelyet e háborútól összemart,
kusza s lélekben gazdátlan és tanácstalan városban folytat a hitért, Istenért,
alázatért, tisztaságért, valami izzóan fájdalmas megigazulásért: önmagáért.

Erről akarok beszélni itt.
Mert ocsmány napi tetteink, aljas napi árulásáink, minden mocskunk,

szennyünk, megalkuvásunk alatt zeng és reng a harc az Istenért, ez a város
a közömbös felszín alatt tele van elkínzott, Istenre éhes s Istent vadul kereső

emberrel. Naponként seregestől találkozom és beszélgetek velük. A suszterem
is az, akí a cipömet talpalja. a bádogos is, aki a fürdőszobában a csövet for
rasztotta; a katona, aki a szomszéd cselédlánynak udvarol; a hazatért hadi
fogoly, aki az unokaöcsémtől hozott üzenetet. az unokahúgom; a kalaposnő ís
velünk szemben; a kislányom varrónője. a feleségem barátnői közül több; az
altiszt, aki a vállalati felvonót kezeli; az ügyvéd, aki Senecát visz tőlem olvasni
és más sztoikusokat: az orvos, aki a mandulagyulladásomat gyógyította; egy író
barátom, de nem is egy: három, és kettőnek a felesége is. Bs a sovány borbély
legény itt a második utcában, aki borotválni szokott és aki Mária-érmet hord
február 12-e óta a nyakában, mert akkor egyszerre rájött a vágy, hogy ezentúl
Mária-érmet viselj en. Rengeteg ember.

Soha ebben. a városban nem foglalkoztatta az Isten ennyire az embereket,
mint most, soha ennyire nem keresték, nem kutattak utána, nem óhajtották ilyen
mélységesen. Mióta város ez a város és ország ez az ország, nem volt még
benne ilyen istenéhség.

Bs ennyi temérdek szekta.
Mert erről van szó. Ezeknek az embereknek javarésze különböző szek

tákba jár, különböző vallási gyülekezeteknek a tagja. A Keresöké. a Tísztáké.
a Vágyóké; a Hallgatóké; a Böjtölöké. az Imádkozókéj a Keddeseké. a Deístáké:
az Apokaliptusoké, a Spirítuálisaké ... Szinte vég nélkül sorolhatnám, annyiról
hallok. Kis körök ezek, apróbb-nagyobb baráti és ismerősi társaságok, ame
lyekbe az emberek hetenként egyszer vagy kétszer összegyűlnek, imádkoznak,
bibliát olvasnak, Istenről elmélkednek és Istenért harcolnak. Néha már úgy tet
szik, mintha nem is egy világvárosban, hanem valamilyen hítvallók telepén
járna az ember, ahol elkeseredetten, éhesen és fanatikusan mindenki Istenért
küzd s a lelkek egyetlen nagy vágyban csak Feléje törtetnek. Maga a jelenség
megszokott dolog - a mult háború után is sok volt a szekta -, ám nem is
a jelenség a fontos, hanem az a tartalmi változás, amely a szektákban végbement.
Az lsten változott, akiért küzdenek. Akkoriban szép, szelíd, szívnek közeli Istent
álmodtak a szektások, lirai Istent. A mai szekták Istene azonban kemény. zord,
megrázó, kinzóan elvont és szinte kifejezhetetlenül és irgalmatlanul abszolút.

Amennyire megfigyelhettem, a lélek minden átmenet nélkül, szinte roham
szerűen zúdul le Eléje. A nemrég még nyugodtnak látszó s anyagokban gon
dolkodó agyak egyszerre csak nyugtalanokká válnak, a szemekbe valami furcsa
fény költözik s a tegnap még harmónikusnak tetsző életek egyik napról a

• A Vigilia készséggel ad helyt Dallos Sándor érdekes Irásának. Mível a cikk nem
meriti ki mindazt, amit a benne felvetett nagyon fontos kérdésről el lehet mond aní, szívesen
vennénk a tárgykörből további hozzászólásokat ís.
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másikra valósággal ellökik maguktól a földet, csömörrel és megvetéssel fordul
nak el tőle, itt is támad egy apostol, ott is s megalakulnak a szekták, amelyekbe
nem hatol be se politika, se társadalmi kérdés, se kenyér-, se fedélgond, még
szerelem sem: semmi ökle és ütése a realitásnak. Mintha a lélek legmélyén
valami vílágmentesen elzárt búrába zárkóztak volna ezek az egymásra talált
emberek, egyetlenegy tény érdekli csak izzóan őket, egyetlen forró, minden
mást túlzengő motorjuk van csak: az Isten. Öt keresik szakadatlanul, de azt
az Istent, akit lelkük vágyából maguk formálnak meg maguknak. A minden
nagynál borzasztóbban Nagyot. A minden végtelennél szédítőbb Végtelent. A mm
den elvontnál elérhetetlenebb Elvontat. A szentséges szent, a kínzóan és jaj
gaUatóan felséges Nagy Megtapinthatatlant. Öt. Ezt. Percek alatt kítör a száju
kon a neve s hajszolják, űzik, kergetik, kutatják. Szinte mínden csoport külön
utakon és külön elképzelések szerint, de egyben valamennyi megegyezik, a
kutatás legbensőbb jellege, a lelki görcs, az éhség és szomjúság ize mindegyik
nél azonos: a borzasztó absztrakció, az Istennek minden valóságokon felül való
lázas helyezése, a jégi magasság, a minden emberin túlvalóság. Ez a mínden
emberi vonás ellen való tiltakozás, ez a fagyasztó magasságokba mentése az Isten
nek, ez az emberellenesség valamennyinek az alapja. Minden keresési forma,
de a lényeg is ezen épül fel. Valamennyi szektát ennek a dermedt és irgalmat
lan magasságnak a vágya fűti és akarása járja át. Mintha csak megegyeztek
volna ebben, mintha a lélek a fájó és önmagától e!csömörlött ember legrejtet
tebb és legegyetemesebb óhaját mondaná ki, úgy érzi az ember. Olyan az Iste
nük, mint egy jégből font korbács. Magasságos, büntető, kemény, földi tények
től megközelíthetetlen, akiről nem szól semmiféle lágy és gyermeki ének, akit
sértenek a profán dallamok, aki csak megmér, ítél, bosszút áll, akit nem ér el
11 vér melege, aki csak egyetlenegyet ismer: önmaga parancsoló, vakító, isteni
tökéletességét.

Legelőször egy barátomtól hallottam róla. Ezzel vitába szálltam s azt
mondtam: nem! Mindez idegi görcs csupán, csömör, fájdalom, kiábrándulás s a
csalódottak tévedése. Az Isten itt van mindenben, itt van a lelkemben, a vérem
ben, a szellememben, a szépért való vágyaimban és a szépre űző ösztöneimben,
a forró óhajtásaimban és az emberarc szépségében. Az Isten mindenütt jelen
lévő és mindent betöltő, az Isten meleg és emberi lélekkel lehellő Isten.

De mintha káromoltam volna, úgy torkolt le: nem igaz! Az én hitem
komisz, önző, Istenhez méltatlan és hazug. Mohó vagyok, önhitt, megigazulat
lan és földtől elkápráztatott homocentrikus. Hogy merem én képzelni azt, hogy
ilyen az Isten? Ilyen emberi? Hogy merem képzelni, mikor ez merő sérelem
és káromlás? Az Isten egészen más! Nem az az atyás Valaki, aki megbocsátóan
szemet húny az ember mocskai és gazságai felett. Nem és nem és nem! Az lsten
kemény, felséges és irgalmatlan magasság. Az lsten túl és kivül van míndenén
s minden íölditől, minden teremtettől idegen lényegü. Nem egy rendszer vége,
hanem a rendszertől független és idegen valaki, akinek egyetlen ragyogó jel
lege van: a végtelen tökéletesség. A megközeIíthetetlenség. A megvesztegethe
tetlenség. Nem gyengéd: erős. Iszonyú erős. Ezer szenvedés és ezer önmegtaga
dás árán lehet csak megkeresni, sőt megpíllantani is, mert nem nyilatkoztatta
ki magát egyetlen teremtményében sem, csak a teremtés tényében magában és
Jézusban, akit viszont mindenki rosszul ért és mindenki félremagyaráz.

Én megpróbáltam megcáfolni őt a Bibliával.
- Irva van - mondtam -, hogy Isten saját képére és hasonlatosságára

teremtette az embert s belelehellte önmagát.
- NemI - kiáltott. - Félreérted és félremagyarázod a szöveget. Ez a

"saját képére és hasonlatosságára" nem ténybeli hasonlóságot jelent, hanem
parancsot. Azt, hogy az embert ennek a hasonlóságnak az elérésére rendelte,
ezt jelölte ki végső céljául, s azt kivánja, hogy alélek akarata, vágya, harca,
szenvedése, rengeteg fájdalmas tisztulása árán ezt a hasonlóságot hajszoljuk és
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ezt igyekezzünk, ha belehalunk is, megközelíteni. Hogy jajgatva igyekezzünk
őt megérteni. Mert az Istent az ember, így, ahogy van, sohase tudja megérteni.
Az Istent csak a kegyelem és az önverő szenvedés egy nagyszerű villanásában
pillanthatjuk meg a maga igazi lényegében: mint mindentől különálló, mint az
embertől mélyéig idegen tökéleteset. Az Istenért össze kell törnie, és szét kell
zúznia az embernek magában az embert, szét kell zúznia az Istentől idegen,
élő lényegét, meg kell tagadnia önmagát, faja, léte, valója lehúzó, szennyes
pozitivitásait és kínlódva és önmagát marcengolva szenvedni az Istenért, csak
igy tudhatja átvenni az Ö lényegünktől egészen más sugárzását: Öt .magát.
Csak így tudhat megigazulni.

Ilyesmiket mondott. Valami szörnyü és hajszolt absztrakció az egész, vég
telen verése az embernek, végtelen undor az embertől, csökönyös elfordulás min
dentől. ami az anyag parancsaiban történő világ, fanatikus és görcsös negáció.

Szekták. Mai szekták. Ilyenek.
Hányan vannak a hivőik? Nem tudom, de azt hiszem, nagyon sokan. Es

egy bizonyos: hogy mínd szenvednek és a lélek legizzóbb vágyával mind tiszta
ság, szépség és megigazulás után vágynak. Valami nagy csömör történhetett itt
az emberiségben, valami roppant belső összeomlás, innen van ez a világtól és
a világ dolgaitól való megrázó útálat. Mert nem egyesek útkeresése ez: egy
nagy és egyetemes meg.hasonlottság kifejezői és végső fokú megfogalmazói ezek
az emberek. Egy nagy meghasonlottságnak, egy nagy és szörnyű emberi rang
vesztésnek, amely, úgylátszik, millíókban és milliókban él - hisz nem támad
nak hitek megfelelő talaj nélkül -, milliókat és milliókat gyötör s milliókat
és milliókat aláz meg szinte az élet minden pillanatában. Ideált hajszolnak hát
ezek az emberek. S mennél mélyebben fáj és mennél mélyebben megalázott ben
nük az Ember, annál elvontabb, annál elérhetetlenebb ideált. Annál képteleneb
bet, az embertől és minden eddigitől annál különbözőbbet, Világon kívül álló
s embert, világot, földi valót egyaránt öklözőt. A gyötrő Abszolutumot, sőt az
azon túlit, aki csömörlik és út ál és büntet és jéghideggé fagyottan tökéletes.
Valami szentséges Krisztályi Jegec a midenség felett, jégvilági tiszta Isten, aki
parancsoló, követelő, irgalmatlan és ideálisan tökéletes, aki ellenkezésben és
tiltakozásban van mindennel itt, aki mindennek, ami itt van, a legteljesebb ellen
téte fent.

Ez van.
S bár szörnyű és kegyetlen mindez, megrs: szép.
Mert ahogy mindezt hallgatom és végiggondolom magamban, mindennél

világosabban látom, hogy valami hallatlan, egyetemes fájdalom űzi az embere
ket s azt is, hogy úgyIátszik, immár elérkeztünk odáig, hogy szenvedni akarunk
és méltóan akarunk szenvedni. Úgylátszik, az emberben lassan feltámadt a vad
sóvárgás a tisztaság után és ki akarja eléje magát teríteni, szenvedést akar
magára vállalni érte. S nem olyan szenvedést, mint ami eddig mögötte van: szép
szenvedést. Tisztát. Felernelőt. Lélekhez méltót és lelket röpítöt, Annyit szen
vedett és annyit volt megalázott szannyes és embertelen méltatlanságokért, hogy
most ha tévedt, de mégis lélekhez méltó szenvedéssel vissza akarja szerezni lelke
elvesztett rangját s veleszületett őnmagát. Onmagára akar rátalálni a szenvedés
'ben, amely a végtelenbe és az ember ragyogó tisztaságába vezényli. Valahová,
ahol szégyenkezés nélkül nézhetünk szembe önmagunkkal.

Itt tartanak, itt tartunk s mindez érthető, mert természetes. Az ember, ha
nagyon meghajszolják és nagyon megalázzák, okvetlenül eljut idáig, mert a
csira, amely idáig űzi, legszebb lényege. Vannak, akik nevetnek ezeken az ön
kinzó hitvallókon, vannak, akik dühösek rájuk. En, ki katolikus vagyok s ma
is zavartalanul úgy tudom látni az Istent, mint ahogy gyermekkoromban a kis
képes Bibliában találkoztam vele - egy végtelen tekintetű, jóságos aggastyán,
aki ül a trónján és szeliden és szeretettel nézi a dolgainkat, hiszen Atyánk 
én azt mondom: legyünk boldogok, hogy ez van. Mert emiatt szép, jó és emiatt
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legyőzhetetlen az ember. Azért, mert ha kell, megostromolja a lehetetlent is s
ha már nem tud kínzottságában magán másként segíteni, hát dermesztő jég
orommá facsarja kétségbeesésében az Istent, megtagad tőle minden emberi vonást,
hogy így, önmagát tagadva kapaszkodhassék meg benne, tudjon hinni li újra
ember lehessen. Ha extázis, ha szekták, ha abszurdumok árán is, de az.

Én jól tudom, hogy mindez, amit elmondtam itt, kívül áll a dogmatikán.
Mégís elmondtam és mégis itt mondtam el. S ismétlem: szándékosan. Mert akár
mint van is, mégis csak a lélek nagyszerű, csodája ez, azé a léleké, amelyre a
Krisztus mindig meghatottan s mindig mint isteni részünkre hivatkozott s ame
lyet az Isten nem átallott a damaszkuszi úton hangosan megszólítani. Miért ne
tehetném alázattal és szeretettel én ís ugyanezt annak a bíztos tudatában, hogy
mindazt, ami túlzás és rettenet van e szekták hitvallásában, a kor kínzása szülte
csak, s ha ez elmúlik - mert elmúlik, mint ahogy elmúlt annyi minden, és ime,
a Krisztus él! -, elmúlnak e túlzások is. S akík megszenvedték őket, majd velünk
együtt, de talán éppen seregünk élén fogják mosolyogva és megbékélten éne
kelní a Hegyi Beszéd jószagú és boldog és szelíd lelki dallamát.

Dallos Sándor

«TEGNAP ÉS HOLNAP KÖZÖTT»

Az előszó szerint azok a tanulmányok, amelyeket Moór Gyula a fenti cím
mel összegyüjt és csokorbaköt "a tegnap és holnap mozgalmas intervallumában"
készültek. Van-e ilyen intervallum a történelemben? A jelen parányi híd a mult és
jövő között, amelyen-keresztül az élet, a történelem halad. Úgy hisszük, hogy
a szünetet és az átmenetet ínkább csak szubjektive érezzük. Szubjektív benyo
más az is, hogy ami közel áll hozzánk, amiben benne élünk, annak fontosságát fel
fokozzuk. Egyet azonban talán objektíve is észlelhetünk. Senki sem vonhatja
kétségbe, hogy napjainkban "a világtörténet üteme... meggyorsult", A jelen
sorok írója legkevésbé, mert egyizben ő is kifejezte azt a nézetét, hogy "átmeneti
az a korszak, amelyben az életütem gyorsabban lüktet".

Ezekben a lázas időkben Moór Gyula keresi és kutatja "az igaz utat".
Irárrytűje a keresztény humanum, az örök erkölcs. A világbékét is elsősorban

erkölcsi kérdésnek tekinti. Amidőn a fasizmust és nemzeti szocializmust
bírálja, határozottan leszegezi: "a krítika végső mértékéül a humanitás
gondolatát veszem. Ez a nagy gondolat megjelenik már az ókor legnemesebb
gondolkodóinál; tökéletes kifejezésre azonban csak a keresztény erkölcsben
talál". Az igaz utat megtalálni nem más, mint választani jó és rossz
között. "A rossz és jó, a jobb és legjobb vélemény közt azonban csak akkor
tudunk különbséget tenni, ha egy vitán felül álló, feltétlenül jó értékhez mér
jük hozzá a különböző véleményeket." Moór Gyula hisz az abszolút értékek
ben és ezért képes tájékozódni a mai mozgalmas időkben is, amikor a nyugati
kultúra épületét a történelmi események megingatták.

A relativizmuson kivül elveti a materializmust is. "A következetesen át
gondolt materializmus ... olyan mechanikus világképhez vezet, amely szerint az
emberiség sorsát kérlelhetetlen és vak szükségszerüséggel ható okozatos erők

határozzák meg." Ezzel szemben Moór Gyula ígazságot szolgáltat a tör
téneti eszmetannak: "Ha a világtörténet jelenlegi napéjegyenlőségi viharának
az okát, az új világot kialakító áramlat rúgóját keressük, a gondolatok és esz
mék világába érkezünk. Az emberiség életformáinak változásait, az időbeli tör
ténést, időtlen gondolatrendszerek irányítják." "Az anyagtalan gondolat... a
legnagyobb változásokat idézheti elő az anyagi világban." "A társadalom és a
történet az eszmék küzdőtere."

A történelmi eszmetan jól megfontolt és reális alakjában nem tagadja azt,
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hogy a történelemnek vannak materiális - így többek között gazdasági - ténye
zői is, de hangsúlyozza, hogy a természeti tényezökön túl az emberi szellem
olyan többletet ad a történelmi okságnak, amely a történelmi fejlődést a ter
mészettudományos megítélés alá eső folyamatoktól lényegesen megkülönbözteti.

"A kereszténység és szocializmus" című tanulmányt, amely időrendben nem
a legrégibb, de ennek ellenére méltán helyezkedik el a kötet első fejezeteként,
a Vigilia márciusi száma már kellőképen méltatta. E tanulmányban szerzőnk

- igen helyesen - a szocializmust is eszmének, eszmerendszernek tekinti,
amely erkölcsileg, az emberi szándékra és akaratra hatva befolyásolja a poli
tikát és a történelmet. A szocializmusról, mint eszméről mondja Moór Gyula,
hogy a kereszténység mellett "legerősebb társadalmat mozgató és történetet for
máló tényező". Továbbá a szocializmusról, mint gondolatról állapítja meg,
hogy "a szocialista gondolatnak egyik erőssége, hogy nemcsak materialista
filozófia alapján lehet képviselni, hanem idealista vagy spiritualista felfogás
alapj áról ís. Sőt, az utóbbira támaszkodva, még sokkal inkább". Ez a
megállapítás és általában a kereszténység s a szocializmus viszonyára vonat
kozó fejtegetések é1Z egyik pont a sok közül, amelynél szembetünik, hogy a
protestáns szerző mennyire azonos felfogást vall a katolikus társadalombölcse
lettel. Itt a Vigilia oldalain ezt őszinte megelégedéssel kell megjegyeznünk. El
végre hazánk egyik legnevesebb és legnagyobb tudósáról van szó, akinek a
nézetei, megnyilatkozásai igen súlyosak.

Talán nem veszi rossznéven Moór Gyula, hogy mi katolikusok az ő világ
képében számos katolikus vonást fedezünk fel. Rendkívül érdekes erre nézve
az a párhuzam, amelyet Jacques Maritain-nek a Vigiliában megjelent tanulmá
nyával vonhatunk. Azt írja Moór Gyula, "ha a nagy francia forradalom ideoló
giáját ... vesszük ... szemügyre, akkor látni fogjuk ugyan, hogy az egyházzal
és a keresztény vallással szemben nem volt barátságos, de ennek ellenére be
kell látnunk azt is, hogy a polgári és politikai szabadság s a politikai egyenlőség

megvalósításával a keresztény etika szellemében vitte előre az emberiség fejlő

dését", "Kétségtelen, hogy Marx sem viseltetett barátságos érzülettel az Egy
házzal és a keresztény vallással szemben... Egy magasabb történetbölcseleti
álláspontról nézve a dolgot, mégis azt látjuk, hogy Marx gondolatai is a keresz
tény etika szellemében vitték előre az emberiség ügyét: az emberek közti ki
rívó gazdasági különbségek lerombolásával, azzal, hogy érvényesíteni akarja
mindenkinek egyenlő jogát az emberhez méltó életre, a marxista szocializmus
is az egyenlő emberi méltóságnak mélységesen keresztény gondolatát szol
gálja." És Maritain: A kereszténység, mint a népek társadalmi és polítikai
életének a kovásza "nem a teológia magasságaiban, hanem a profán létben
és lelkiismeretben működik, olykor akár heretikus vagy lázadó formákat
is öltve, mikor is mintegy tagadni látszik önmagát, - mintha a paradicsom
kulcsa, nyomorúságos életünkbe hullva sa föld érceivel keveredve, törmelé
keiben hatékonyabban tudná ösztönözni a világ történelmét, mint az égi érc
tiszta lényege. Nem a katolikus dogmához föltétlenül és teljesen hűséges hivők

nek jutott osztályrészül: Franciaországban racionalistáknak adatott meg az em
beri és polgári jogok kihirdetése; Amerikában purítánok adták meg a kegyelem
döfést a rabszoJgaságnak; Oroszországban ateista kommunisták döntötték meg
a magánhaszon önkényuralmát. E változásokban alighanem kevesebb lett volna
a tévelygés és kisebb a megrázkódtatás, ha keresztények hajtják végre őket.

De így is: a munka és az ember fölszabadítása a pénz uralma alól épúgy az
evangélium által megnyított forrásból ered, mint a szolgaság megszüntetése vagy
az emberi személyiség jogainak elismertetése."

Szerzőnk haladás-fogalma is teljesen megfelel a katolikus társadalomböl
cseletnek: "A haladásba vetett hit... semmi egyéb, mint a tökéletlen ember
vágyódása a tökéletesség, az abszolút és örök eszmények után. Az ember hisz
bennük még akkor is, ha tudja, hogy őket soha el nem érheti. Amint relatív
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értékekről, akként haladásról is csak az beszélhet, aki abszolút értékekben hisz.
Nem akármilyen eszményekkel, hanem igaz és jó eszményekkel kell a közjogi
demokrácia üres kereteit kitöltenie annak, aki a demokratikus haladás gondo
latát akarja szolgálni'

Az államhatalom terjedelméről is ugyanazt tanítja Moór Gyula, nlint a
katolikus társadalombölcselet. A totális állam gondolatát még akkor is elveti,
ha az uralmat a többségi elv alapján gyakorolják. "Az emberi méltóság, az
emberi személyiség korlát az államhatalom számára is. Éppen ezért a demokrácia
számára az államhatalmat korlátozó szabadságjogok époly fontosak, vagy még
fontosabbak, mint az államhatalomban részvételt biztosító politikai jogok."
"A politikai demokráciát nélkülöző szociális demokráciáról" azt állítja, hogy
"méltatlan az' emberhez". Viszont "egy minden szociális tartalom nélküli, tisztára
politikai demokrácia, mint korszerűtlen üres keret, ma már nem állhatna meg s
csak a diktatúra számra egyengetné az utat".

"A szellemi hídverés a mult és jövő között" egyetemes, azaz
katolikus törekvés. Azt hisszük, nemcsak tudományos tárgyilagossága, hanem
egyetemes szemlélete is vezeti Moór Gyulát akkor, amikor az áthidalást kívánja
nemzeti történelmünk különböző megitélésében és kifogásolja többek közt azo
kat a sajnos nem ritkán hallott és egyáltalán nem halk hangú szólamokat, ame
lyek nemzeti multunkat lebecsülik. "Nincs okunk reá, hogy ezt a multat a maga
egészében kiseprűzzük a nemzet öntudatából. Ezeréves történetünknek vannak
igen felemelő és igen demokratikus mozzanatai. Sokat véreztünk a keresztény
ségért és szabadságért."

A társadalomban és a történelemben elsősorban a lelket nézi. Azt a törek
vést, amely a szociológiát természettudományosan akarta kifejleszteni, mintegy
a társadalom természettudományaként művelni, elhibázottnak itéli. Amikor meg
állapítja, hogy a társadalom szerkezete kettős, a szellemi alkotó elemen kívül,
nem egyszerűen egy materiális, hanem egy "szociális pszichofizikai" elemre
mutat rá. A társadalom békéjében a lelkek békéjét keresi.

Ismertetésünkben jobbára csak a könyv világnézeti tartalmával foglalkoz
tunk. A jogtudományos. jogfilozófiai fejtegetések méltatása inkább szakfolyó
irat feladatának látszik. Csupán megemlítjük, hogy rendkívül értékes előadást

tartalmaz a kötet a Szovjetúnió alkotmányáról, továbbá a népbíróságról és az
esküdtszékről. a jogpolitika módszertanáról stb. Hogy milyen sokoldalú Moór
Gyula és mennyire átfogja a közéleti problémák glóbuszát, arra nézve talán leg
jellemzőbb az Egyesült Nemzetek Szervezetének jelentőségéről szóló tanulmány.

A könyv, habár nem előzetesen átgondolt terv szerint készült, hanem úgy
szólván alkalomszerűen fogott hozzá a szerző az időszerű nagy kérdések meg
vitatásához és megoldásához, mégis egységes egészet alkot. Egységes a kép
s nem fontos, hogy egyes színfoltjait a művész milyen sorrendben, míkor és
mítől indíttatva festette meg. S ami a legfontosabb, a művész lelkiismeretes és
őszinte volt.

A TELJESSÉG FELÉ l'
(Jegyzetek Weöres Sándor költésze/érDI)

Szerenesés helyzetben vagyunk: e sokszor "homályos", nehezen érthető,

nehezen megfejthető költő maga adja kezünkbe művének kulcsát, megfogdl
mazza és bizonyos laza, aforisztikus "rendszerbe" foglalja filozófiáját, kalauzt
nyujt az olvasónak verseihez. Ennek a vezérfonálnak, útmutatónak "A tej jes
ség felé" a címe.

A cím: vallomás is. Ennek a lírának - s amit tolmácsol: ennek a fjlozó
fiának - a célja: elérni valaminő buddhisztikus színezetű, szeniIél6dő "teljes-
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ség" állapotába, lehatolni a "végtelen áramokig", kilépni személyiségünkböl <il
személyiség alattiba, emigrálni a létből a Iétezésbe, oda, ahol a léleknek' "nem
a léte, hanem a különléte szűnik meg", abba az alaprétegbe, "ahol nincs többé
én és nem-én, hanem mindennek mindennel azonossága, tagolatlan végtelen
ség". Az egykedvű, részvétlen kontemplációnak ez az állapota, _. ez volna
Weöres Sándor szerint a "teljesség", "Ahol megszűník az érzés, érzéketlenség,
gondolat, gondolattalanság, változás, változatlanság; ahol azt. hinnéd, hogy
semmi sincsen: tulajdonképeni lényed ott kezdődik", Itt válik a személyisé-.
günkböl kibontakozó lélek eggyé a kibontakozásra nem szoruló időtlen végte
lenséggel, Istennel, ezzel a végtelen szeretettel, mely voltaképpen mínden sze
retetnek pontosan az ellenkezője: közöny. "Aki gyökerét az életből a létbe
helyezte: a fejlődön nem ujjong, az elveszőt nem siratja; senkit sem kiváll
segíteni és bárkit hajlandó segíteni; mindent egyformán, érzés nélkül és vég
telenül szeret": Vagyis eljut "a hőfoknélkülí, tökéletes egykedvűségig".

Ez volna tehát a cél, melyet Weöres Sándor elénk tűz, ez az eszmény,
melyet szemünk elébe függeszt, ez az alapgondolat, melyet "A teljesség felé"
gnómái és aforizmái bizonyos filozófikus halandzsába burkolva s a keleti misz
tika közismert modorában kifejteni igyekszenek.

Ez újnak éppen nem nevezhető, nyilvánvaló keleti hatásokat mutató, s.
ráadásul Hamvas Béla szellemi keresztapaságára valló állásfoglalásnak, minden
szubjektiv excentricitása ellenére is, vannak reális gyökerei. ("Hamvas Bélá
nak, mesteremnek köszönöm - olvassuk "A teljesség felé" ajánlásában -,
hogy meghhattam ezt a könyvet: ő teremtett bennem harmóniát".) Gyökerei.
vannak egyrészt a korban, másrészt a költő sajátos alkatában.

A könyv egyik aforizmájának "A jelenkorról" a címe. Sorra leszámol
pénzzel, vagyonnal, érvényesüléssel. "Ráadásul - folytatja, s visszagondolva
a közelmultra. igazán nem ok nélkül, - a mai ember a legködösebb közösségi
elvekből rakásra gyüjti magára a képtelen kincseket. A rögeszmék és indula
tok zűrzavarában emberevő bálvány lett a közösség, nemzet, faj, nép, otthon,
közbiztonság, kötelesség,. határaink megvédése, életszínvonalunk emelése,
kultúránk terjesztése. Ha körülnézel: tilalom, kényszer, jelszó, zsibvásár, má
kony, maszlag, propaganda, haszonlesés, törtetés, rémület, bizonytalanság",
Az emberiség - mondja egy következő "Jóslás a trágyaözönröl", - "ganaj
imádóvá törpült"; "évszázadokig nem lesz egyéb, mint fojtogató bűz, mocsok
ban evickélés, háborúzás durrogó, rotyogó, trágyaszagú fegyverekkel a •régi
fényes fegyverek helyett, míg a ganajkor embere ki nem pusztul. Aki az egész
földgolyóból pöcegödröt csinált, most belefullad." Ne vessük itt közbe a kér
dést, vajjon "a régi, fényes fegyverek" valóban oly fényesek voltak-e, mint az
ilyetén multat idealizáló, s jelent mindenképen alábecsülő romantika vélí. s
vajjon erkölcsileg - mert itt elsősorban erkölcsről van szó -, mennyiben
"szebbek" a hajdani zsoldoshadak dúlásai, az antik hadjáratok alapos népirtó.

.munkái a gépkorszak "kifinomultabb" technikájú pusztításainál; - ne vessük
föl azt a lélektani, s már-már pszichopatológiai érdekű kérdést sem: vajjon mi
vezeti Weöres Sándort újabban s egyre fokozódóbban a "ganaj", "trágya',
"mocsok" és sáros-véres erótikus ábrándok képei és képzeIgései felé (vagy
ez is az "exisztenciális líra" jellemző vonása volna? - mert ha az, elég szá
nalmas és bizony sokszor már-már egy dúlt fantáziájú kamasz trágárságaira
emlékeztet, bármily nagyképű mezét ölti is magára alétundornak, mítosznak
vagy bölcseségnek -, s bármily távol áll ís tőlünk mindenfajta kényesség élt
prüdéria, lévén itt egyszerűen izléshibbanással dolgunk); - mondom, mellőz

zük e kérdéseket s nézzünk szembe ezzel a lényegesebbel: mítévő legyen hát
e nagy kedvteléssel festett trágyavilágban az, akinek mégis némileg emelke
dettebb becsvágyai vannak a "ganajimádatnál"? Ime, a válasz: "Mit lehet tenni,
a trágyaözön ellen? orrunkat befogni; semmi egyebet. Mert aki valamelyik
ganajtornyot le akarja bontani, csak egyik helyről a másikra hordja és köz-o
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ben maga is szaporítja a rondaságot. A trágyaözön magától fog lefolyni, las
san, míg a trágyakorszak embere az utolsóig bele nem fullad".

Nos: bizonyára semmi kedvünk e tanács megfogadásához, tekintettel már
csak arra is, hogy e hivatott prófécia szerint orrunk befogása egyáltalán nem
véd meg a szemétbefúlástól. Weöres Sándor mindenesetre biztosította magát
az ilyenfajta veszedelmek ellen -, (alighanem annál a biztosítótársaságnJ.\,
mely Hamvas Béla cégjegyzése mellett s "A teljesség felé" leckéje szerint
jegyet ád szorgos tanítványoknak egy földön- és kultúrán kívülr térsasuta
zásra, midőn is személyiségünk poggyászát elhajítva, kievezünk a létből il. léte
zésbe) -; ő ezt az egész cirkuszt "páholyból szemléli", az egyedüli üdvözítő

bölcseség, a teljes tétlenség birtokában. Utitársai azok, akiknek "minden érzé
sük, gondolatuk, szándékuk tiszta, minden jó nekik úgy, ahogy éppen kínálko
zik; ha veszteniük kell, vagyontárgyat, egészséget, családtagot, életet: «bba is
nehézség nélkül belenyugosznak". Veszteni s nem áldozni: a különbség
lényeges; az áldozat tett, a vesztés passzivítás. A "változatlan" szívébe ülve
így tehetjük végül is magunkévá ezt a magvas filozófiát, melyet a népi böl
cseség .szólása ugyan sokkal kevesebb fáradsággal, de sokkal plasztikusebban
fejez ki, mondván: "Ahogy esik, úgy puffan".

E hindu, taoista s egyéb életbölcseletekből, s jó-rossz misztikákból egybe
szőtt "teljes tudást" úgy is fölfoghatnók, mint egy mindenáron eredeti egyéni
ség saját használatára szabott kátéját, vagy éppen időtöltését - s akkor sok
szót igazán nem volna érdemes reá vesztegetnünk: - ha ez az egyéniség nem
költő volna, s nem oly jelentős, vitathatatlanul ragyogó tehetségű költő, mint
Weöres Sándor; ha tehát ez okossággal kevert áfiumnak, e szofisztikus filozó
fiának nem volnának esztétikai következései. De vannak, mégpedig nagvon
fontosak. S itt vetődik föl a második probléma: e "teljesség"-mítosz gyökerei
a költő sajátos alkatában.

Weöres Sándor - aki irodalmunk újabb útját figyelemmel kísérte, na
gyon jól tudja -, nemzedékének legkészebb, legfélelmetesebben "mester"
tagjaként kezdte pályáját, oly vakmerően biztos formakészség, oly elbűvölő

ügyesség s oly fölényes okosság birtokában, amilyenre nem sok példa akad
az ilodalom történetében (tán a fiatal Rimbaud veszedelmes mindentturlásához
hasonlíthatnók). Ám az is köztudomású, milyen súlyos teher lehet az ilyetén
tökéletesség, s minden problémán túllevés egy fiatal költőnél. (Ismét Rimbaud
lehetne rá a példa.) E már-már mágikus tudásnak kisérője, "atra cura"-ja a
sterilitás kisértete: a valóság, melybe belészületett s mely tárgyául adatott 
és amelyet egyforma bravúrral tud megszólaltatni s visszaadni bármely hang
nemben - (Rimbaud az Hugo-éban épúgy, mint a Lamartine-éban, Verlaine-éban,
Banville-éban; Weöres Sándor a Babítséban, épúgy mint a Tóth Arpádéban, Kosz
tolányiéban, vagy akár a tetszés szerinti klasszikus vagy folklór-variációkban) 
e valóság, mert a költő nem szerves küzdelemben hódítja meg magának és nem
organikusan éli át, fokozatosan elveszíti költői értékét az ő számára; mindent
közhelynek érez s mint közhelyet, mindent megvet és elvet magától; s kom
penzációként belehajszolja magát az absztrakcióba: a valóságot nem a maga mi
voltában, hanem bonyolult áttételekben, tükröződésekben véli csak magához és
a költészethez méltónak. Mindez nem egyedülálló jelenség: jellemző az egész
modern lirára, mindarra, ami Baudelaire után következett; jellemző elsőnek s
legpregnánsabban talán Mallarméra, meg Rímbaudra. amannak "érthetetlen" her
metízmusára, emennek a valót hiper-áttételező "Illuminations"-jaira. (Ne feled
jük el: itt is közrejátszottak keleties ihletések, elsősorban Rímbaudnál. s mind
azoknál, akik a "szintétikus" vagy "érzékfeletti érzéklés" tényét hangoztatták
s abból igyekeztek új, "instrumentális" poétikát levonni, - mint legszélsősége

sebb és legnaturalistább-tudományosabb formában René Ghil. Baudelaire "Cor
respondence"-aiból egész iskola nőtt; s bizonyára nem meglepő ezek után az a
hihetőleg véletlen, de annál jellemzőbb találkozás, melyet a Rimbaud-i "Magán-
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hangzók" és Weöres Sándor "Az érzékfeletti érzéklés" című írásának végsorai
közt észlelhetünk: "A lelki színes-érzéklés tulajdonképen akárkinél megvan, csak
nem mindenki ügyel rá és nem mindenki fejleszti magában. A fellobbanó hara
got az ember vörösnek érzi, a tehetetlen dühöt méregzöldnek és élénk citrom
sárgának, az ábrándozást lilának és rózsaszínnek, a széles jókedvet pirosnak, a
csendes derűt fém-fényűnek, az unatkozást fakó szürkének, a bánatot sötétkék
nek, a reménytelenséget feketének".)

A költő azonban nemcsak a valóságot veszti el, hanem, és következéskép
a költészet formális, "faber" jellegébe - és szükségszerűen ilyen jellegébe 
vetett hitét is, s ezzel együtt a hitet, hogy a műalkotás az élményben meglátott
szépségnek adekvát kifejezése lehet. S így egyenesen bele kell tévednie a művé

szet elmisztifikálásának szintén nem újkeletű herezisébe. "Ahogy Isten nem függ
attól, hogy hisznek-e benne - írja -, épúgy a tudományt és művészetet sem
érinti, hogy törődnek-e vele. A tudomány és művészet hazája nem a lét, az esse,
hanem a lehetőség, a posse, s ha a létben megnyilvánul, attól a lét lesz gazda
gabb; a tudomány és művészet részéről végtelen alázat, hogy a létben magát
megnyilatkozni engedi, hiszen minden alakotöltése fogyatékos." Ismét nem fog
lalkozva tudomány, azaz "tudás" és művészet e jellemző együtt s egyértékűként

emlegetésével (ami már magában is eléggé rávall e művészet-fölfogás téves vol
tára), --'- úgylátszik, ez idézet szerint Weöres Sándor a művészetnek valami
szellemi különlétet tulajdonít: a művészet "in sich" létezik, tökéletesen függet
lenül attól, hogy az ember létrehoz-e művészí alkotást, avagy nem; amit pedig
létrehoz, az mind csak tökéletlen és fogyatékos tükrözése lehet ennek a mítikus
misztikus istenségnek. Ez az elv azonban nem egyéb, mint a művészí élmény
összetévesztése a művészettel s az élménynek az alkotás helyébe csúsztatása.
Újnak szintén nem új, sőt inkább elavult, - épúgy jellemzi a líra Baudelaire
utáni történetét, mint a valóságnak föntebb említett alábecsülése. Ezek az esz
mék sorra föllelhetők Bergson, Henri Brémond s Valéry esztétikájában is, meg
bízonyos szürrealista elméletekben is. Mindegyikben több-kevesebb határozott
sággal észlelhető a művészet tevékenység- és alkotásjellegének elmosása s a
művészí, esztétikai, meg a vallási-misztikus élménynek az összekeverése; s
ugyanígy észlelhető bennük az ember föllázadása természetes emberi mivolta
ellen s törekvése a megistenülésre, abszolúttá válásra, - s észlelhető a lázadás
a művészet emberi mivolta ellen, egyáltalán a természet ellen: a szerkesztést,
alkotást az élmény "abszolút" tisztaságába való illetéktelen és torzító beavat
kozásnak érzik s végül belétorkollanak a "poésie immédiate" szürrealista ábránd
jába. Ábrándba, mely egyrészt a művészet sajátos és természetes anyagának
megtagadására vezet, másrészt az anyag természetétől idegen filozófiai-pszicho
lógiai pótlékoknak a beiktatását eredményezi a művészet tevékenységi, alkotási,
"faber" mozzanatai helyébe. Igy lesz a költészet egyik nagy vágya a szímbolíz
musban az, hogy a lehetőségig zenévé lényegüljön át; így lépnek elő komp0

zíciós elvekké különféle "másodlag os" elméletek, - s paradox módon éppen a
közvetlenség illúziójával: - lélektani megfontolások, mint a szürrealizmusban,
fizikai-tudományos megfigyelések, mint az instrumentalizmusban, "filozófiai" el
képzelések, mint Weöres SándornáI.

S ezen a ponton szükségképen fölvetődik a művészet és költészet közös
ségi, szocíális jellegének kérdése.

Itt természetesen nem arról van szó, hogy a költő - mint a vulgáris föl
fogások vélik - költészetét tendenciózusan valaminő eszme, világnézet, poli
tikai vagy társadalmi törekvés szolgálatába állítsa - (amit megtehet ugyan, ha
kedve vagy hajlama van hozzá, de mindig csak úgy, hogy általa a mű müvészí,
esztétikai értéke csorbát ne szenvedjen). A művészet szociális jellege nem a
benne kifejezett "tartalomtól" függ elsősorban, hanem egyáltalán lényegéból,
mivoltából folyik: abból az egyszerű tényből, hogy - kifejezés; abból, hogy
olyan anyagból alkot, olyan anyaggal dolgozik (hanggal, színnel, szóval), amely
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"közkincs"; s ezt az anyagot olyan formákba rögzíti, amelyek közös emberi
jellegüknél fogva mások számára is fölfoghatók. Az a művészet, amelyből ez az
alapvető közösségi jelleg hiányzik, amely tehát nem "fölfogható", végeredmény
ben nem is egyéb, mint kuríózum, exótikum. Éppen ezért teljesen hamis és para
dox nézet az, mely a müvészet világnézeti progresszivitását az olyan mind
szociálisan, mind esztétikailag heretikus törekvésekben véli fölfedezni, amilye
nek akár a szürrealizmus, akár a kubizmus, - egyáltalán bármiféle olyan "izmus',
amely a természetes és természetes mivoltában, de csakis igy "közösségi" valósá
got bárminő, nem a valóság, az anyag természetéből eredő elmélet szerint akarja
a művészetben "transzponálni". (Ami viszont egyáltalán nem jelenti azt, hogy
minden nem konzervatív, nem fotografikus művészet "enlartete Kunst" volna, mint
bizonyos politikai irányok brutális és ostoba álrealizmusa hírdette.) Az ilyen
szélsőségesen transzponáló szándékok többé-kevésbé mind az organikus valóság-

_élmény hiányából, a tárgyul adott valóság iránti mély bizalmatlanságból fakad
nak s a primer élmények hiányáért másodlagos és a realitással vajmi kevés kap
csolatban lévő, "véletlen" kultúrélményekkel igyekszenek kárpótolni magukat
- (nem is annyira kultúrélményekkel, mint inkább "antikultúrélményekkel",
különféle hiperkultúrált, légszomjas "neoprimitivizmusokkal", melyeket aztán
tudományosan-lélektanilag próbálnak igazolni, mint a néger művészet divatját
például, vagy az egyéb exótizmusokat, köztűk nem utolsósorban azt, amelyiknek
Weöres Sándor is képviselője: a keleti, hindu-buddhista-taoista nosztalgiákat).
A kora valóságában elidegenült művész emigrál korából; olyasféle műtétre vál
lalkozik, mintha egy beteg szervezetet nem reális erői fölfrissítésével akarna
meggyógyítani, hanem azzal, hogy emberszíve helyébe egyszerűen elefánt- vagy
békaszívet ültetne. S bármilyen brutálisnak hat is ez a hasonlat: saját kultúránk
- (lehet, hogy beteg kultúránk) - szempontjából e keletí-exótíkus "bölcsesé
geknek" semmivel sincs több vitális értékük; mint az emberi organizmusban 
egy békaszívnek.

Mert ne feledjük el: ha gyógyítani akarunk - s Weöres Sándor gyógyí
tásul ajánlja "A teljesség felé"-t -, a beteg szervezetet kell gyógyítanunk, s
vajmi furcsa orvoslás lenne levágnunk a fejét s egy buddhabálvány merev kopo
nyáját ragasztanunk a helyébe. E buddhísta kultúrát egy sajátos kultúrkör ter
melte ki s azon a kultúrkörön belül megvan a maga vitális ereje és hivatása;
de hogy egy lényegesen más kultúrszférában hatni tudna, mégpedig egészsége
sen hatni, az nemcsak hogy erősen kétes, hanem egyenesen képtelenség. "A kul
túra - írja Weöres Sándor - sztatíkus, nyugodt, nem intézményesíthető; az
izgő-mozgó mai ember mennél többet ugrál körülötte, annál jobban széttapossa."
Hogy a kultúra mai propagálásában sok a kultúraellenes vonás, azt nyilván
mindenkí tudja és látja (bár aligha az a segités módja, hogyegyszerűen le
teszünk a kultúra propagálásáról) ; nem is ezzel a megállapítással kell vitába száll
nunk, hanem azzal, amelyre ez csak replika: tudniillik a kultúra "sztatikus" ter
mészetéről mondottal. Mert igaz ugyan, hogy van "sztaikus" jellegű kultúra
ís, - éppen a keleti kultúrák ilyenek; - a nyugati azonban egyáltalán nem az.
A nyugati, az európai kultúra jellemzője éppen a tevékenység, a "faber" jelleg,
a Weöres Sándortól gúnyosan emlegetett "ízgés-mozgás"; s hogy miért ez a
jellemzője, annak rendkívül mély és bonyolult okai vannak. Okok, melyek talán
egyáltalán a fehér fajta keletkezéséig nyúlnak vissza, - mint Otto Muck fej
tegetéseiből gyanítható, - s melyek földrészünk földrajzi tagoltságából is levezet
hetők, - mint Teleki Pál tette; okok, melyek benne gyökereznek vallási rendsze
reink döntő másféleségében (mert a Buddha-Jézus analógiákban ma már csak a vul
gáris vallástörténet ábrándos ostobái hisznek); okok, melyeknek még csak nagyon
vázlatos fölsorolása is messze túlhaladja ezúttal lehetőségeinket és terünket.
Helyettük legyen elég Lukács György egy megjegyzésére utalnunk. "A polgári
irodalomban - írja - eddig a keleti tematikának szükségképen exótíkus
excentrikus jellege volt. A hindu vagy kínai filozófia belevitele a hanyatló
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burzsoázia ideológiájába ezt az exotikumot csak növelhette. Most ellenben, hogy
kortársai vagyunk a kínai, az indiai stb. nép heroikus felszabadító harcainak,
mindezek a fejlődésvonalak konkréten és így Költőileg ábrázolhatóan az emberi
felszabadulás történetének közös folyamába torkollnak". Figyelmen kívül hagyva
most azt az egész képet, Lukács Györgynek azt az egész rendszerét, melyből

az idézetet kiszakítottuk - (rendszert, "melynek egyes pontjairól föltétlenül
lehetne és hasznos volna vítákat folytatni) -, maradjunk e megjegyzés kétség
telen igazságánál: mindaz, ami számunkra a keleti kultúrákban exotikum volt,
nyomban bizonyos aktualitást kap, és csakis akkor kap aktualitást, ha oly vonás
jelenik meg bennük, mely köztük és köztünk megteremti a - társadalmi-eszmei
jellegű - közösséget: legyen az akár a szabadság nyugati eszméje, akár a keresz
tény missziós eszme, - amikor tehát e közösségi jellegben éppen az exotikus
vonások semmisülnek meg, vagyis azok a vonások, amelyek a kétféle kultúr
szféra lényeges másságát kiemelik.

* * *
A költőnek általában javára válik, ha filozófiai "képzettsége" van; a köl

tészet ellenben általában kárát látja, ha egy filozófia kifejezésének szolgálatába
szegődik, Weöres Sándor három utolsó kötete (Medúza, Elysium, A fogak tor
náca) yalóságos illusztrációja ennek az igazságnak. Ha hitelt adhatunk a tulaj
don vallomásának, úgy kell ezt a lírát fölfognunk, mint "exisztenciálisat", a
szónak egy speciális értelmében: mint a léttel szemben a létezés költészetét.
mint a személyíségalattí énekét. Nos: e személyiségalatti világ, e létezés sajátos
metamorfózisainak kifejezésére a költőnek többé-kevésbé új nyelvet is kell terem
tenie, a "lét" nyelve helyett a "létezését", a nevén nevezett jelenlét nyelve
helyett a távollétét. az "absence"-ét. S e téren Weöres Sándor valóban oly
magasra - vagy mélyre - jut, ahol "előtte magyar szó nem járt még", s ahová
a modern lírában rajta kívül csak kevesen hatoltak föl, oly kivételesek például,
mint Supervielle, Reverdy vagy Élnard. Az ilyen sorok: "Lentről látogatjuk ön
magunkat, csonttalan kísértetek", vagy "Ha figyelheted halottaidat, - s a meg
nem születetteket és nemlétezőket: - hosszú, fekvő árnyékon, mely mint a lóca,
- ülnek és sírnak", vagy: "Elmentem messzire és itt vagyok, - magamból nem
térhetek vissza soha", vagy "A reménytelenség könyve" egyes részletei ("f:jjel,
ha lovak lépése dobban, - a sehonnan semerre patái ezek"). - époly megkapóak,
mint amilyen pusztán csak kuriózusan érdekesek s már-már egy színes kultúr
film exotikumával hatnak álmítikus fantáziái, vagy filozófiai halandzsáí (Hajnal
a holdban, A teremtés, Első emberpár). S megbosszulja magát a művön az elmé
let: a forma hiányáért nem kárpótolhat semmi, s a vers nem egyszer egy vers
sebtében lejegyzett nyersanyagaként áll előttünk, zsúfoltságában szétmosódva,
szerkesztetlenségében hatástalanul, mint a "XX. századi freskó" esetében, ahol
a monumentálisra törekvő látomás mintegy önnön túltömöttségében pukkan széj
jel, - nem is beszélve arról, mily laposan-idegenül és mily esetlenül lompo
san lóg ki a nyers képből a belémontirozott filozófia.

Természetesen nem kívánunk holmi együgyűen gyermeteg világosságot,
naiv közérthetőséget a költőtől. Föltétlenül el tudjuk fogadni teljes értékű nagy
költészetének az olyan "belső látomásokat", amilyen például az "Atlantisz" első

darabja, - Eluard legszebb versei mellé állíthatnók! - s el az olyan Rimbaud
.Jllumínatíonsv-jaínak technikájára emlékeztető verseket is, amilyen a "Béke
oltár", - példaként idézhetjük ez "absztrakt" lírára egyik részletét. a tán leg
rimbaudibb képfantáziáját:

Száz égő rózsatő a kert,

óvja, becézi hajladozva száz leány,

sakktábla-rendben tündököl

a lenge bábsereg: egy-rózsa, egy-leány.
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Százegyedik a messzi hölgy:
magas erkélyen, tág kékben fehér bodor,
fénylő márványszegélyen át
földig lógatja hul1ámzó sőtét haját.

S egy rozsdás ördög itt lakik,
rózsa kelyhében, lány fülében bujdokol,
komoly, zord, mint a vén tanár.
A kert széthull, de ő itt egyre körbejár.

Hasonlóan nem kívánjuk, hogya vers mondataí oly világosan egyszerűek

legyenek, mínt holmí közlő próza - (sajnos, Weöres Sándor "fílozófíai" versei
sokszor valóban nem többek közlő prózánál, mintha a gondolatra bízná míndazt,
amít formának, nyelvnek, egyszóval a művészetnek kellene elmondania, - s maga
a gondolat is sokszor mily laposi) -, de a versmondatok bonyolultsága még
nem jelent költői koncentráltságot, s a mesterkélt bonyolítás nemhogy nem kom
pozíció, hanem már-már iskolapéldája lehetne a "kontrakompozíciónak", a zűr

zavarnak (mint az "Anadyoméné" esetében). S a lazaság is nem egyszer azt a
kinos benyomást kelti az olvasóban, hogy - rossz fordítással áll szemben, nem
pedig eredeti művel (például az egyébként is kényszeredett "A sorsangya
lok"-ban).

Mindezekben mintha egy, a lírára rászabadított illetéktelen elmélet dúlásai
nak volnánk szemtanui. S annál szomorúbb szemtanui, mennél ragyogóbb értékek
esnek e dúlás áldozatául. Es csak sajnálni tudjuk. hogy a költő, aki egyetlen
ragyogó szonettban (Naplójegyzet) tömören és mozdíthatatlanul rögzíti minden
pesszimizmusát, idejét arra fecsérli, hogy e pesszimizmus fílozófíkus jegyzetei
ből nem egyszer halandzsaszerű ciklusokat vet papírra; csak sajnálni tudjuk,
hogy a vers "verstelenségének" babonáját vallva, - azt a babonát, mely a rossz
költők mindenkori menedéke -, ő, a kitűnő, a nagy költő ís elfelejti, hogy a
verset "meg kell csinálni" ahhoz, hogy vers, hogy mű, hogy művészet legyen, 
megcsinálni, megalkotni, úgy, ahogyan ő alkotta meg, új líránk tündöklően nagy
műveként például a "Téli reggel"-t, vagy, más tónusban, a "Négy kis rajz"-ot,
melynek harmadik darabját ismét idéznünk kell, mint példát reá, mily teljessé
get tud megvalósítani a költő az egyszerűben, mily mélységet a köznapíban,
mihelyt levetkezi nagyképű bölcselete palástját:

Uzsonna után hátradülünk a fényben

Tea, tej, kalács
ván'dorol testünkben a sötétben.
Tea, tej, kalács homályos étzései
vándorolnak az örök fénytelenben.

Néhány halk szó röppen.
Duzzadt piros csönd.

Tea, tej, kalács vitorlái közt
hátradűlve utazunk.

Az uzsonna homályos érzéseiből

sűrűdik testünk mélyén az alkony.

S említsük meg még egy ismét más tónus remekeként a "Széltornya" című

verset, játékossága fölött a kozmikusságot, - a minden csinált mítoszának min
den akart kozmikusságánál igazabbat és hitelesebbet. említsük meg a "Háborús
jegyzetek"-et, a "Medúza" kötet remekeit (Nem nyúlsz le értem, Naplójegyzet,
Shakespeare és Velazquez szel1eméhez, Emlékezés a gyermekkori tájra, A pesti
ismeretlennek eiműeket. a Dalok Na Conxy Pan-ból ciklus tüneményes négy
sorosait, melyekhez csak József Attila medáliáí álIíthatók, Az éjszaka csodái-t,
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s a "Rongyszőnyeg" néhány darabját); említsük meg Weöres Sándor sugárzó,
levegős, fényes plein-air képeit, s néhány remekbekészült dalát, s idézzük ez
"igénytelenül" is legigényesebb kis remekek közül az "egy másik világ"
goetheien tiszta és mély két strófáját:

Egy másik világ küldö II engem,
hogy milyen volt, már nem tudom,
de tört sejtése visszafénylik
színek nélküli fátyolon.

S ahogy a föld sok látomásán
régi hazám nyit néha iést:
onnan túlról majd visszasejtem
az örömöt s a szenvedést.

Itt, a "megkomponált" versekben, - ahol legyőzi önnön hajlamát az el
ernyedésre - (s nem igyekszik ezt az ernyedtséget "filozófiailag" igazolni) 
Weöres Sándor nemcsak érdekes kisérletező, nemcsak sajátosan eredeti szín
foltja a modern magyar lírának, hanem nagy, igazi, tiszta és erős költő is. Ezek
a versek: nagy és nemes művészet, A többi? "A valóságon túlinak - reményte
len ostroma mindez.' Lehet benne egyéni hősiesség; de az egyéni hősiesség

még nem esztétikai érték. S bizonyára becsületesebb hősiesség költő számára
vállalni anyagát s anyagából alkotni remeket. mint emigrálni egy magaszötte
világ talán nem is mindig jóhiszemű s talán nem is minden blöfföléstől mentes
abrakadabrái közé.

Rónay György

KÖNYVEK
A REGÉNY ÉS AZ ÉLET. Rónay

György tanulmánya. (Káldor-ki-
adás.)

Az újabb időkben egész sereg iro
dalomnépszerűsítő kísérlet jelentkezett
irodalmunkban, külöféle irodalmi .,be
vezetések", nép- és korszerű irodalom
történetek, jelenkori irodalomismerte
tések, tartalmi összefoglalások és idé
zetgyüjtemények, átdolgozások formá
jában, részint őszinte irodalompe da
gógiai becsvágytól, részint üzleti él
dektől életrehívottan. Csaknem vala
mennyí kudarcot vallott. Vagy már az
alapötlet is elhíbázott és művészíetlen

volt - például Vörösmarty époszainak
"prózaiasítása", "regésítése" eseté
ben -, vagy a megoldás, a kidolgozás
volt gyarló, - például regények puszta
tartalomelmondásának sivárságában.
De nem is könnyű "irodalmat népsze
rűsíteni", úgy, hogy e népszerűsítés

hasznos is, igényes ís legyen, és az
irodalom, a művészet se vallja kárát.

Rónay György most körülbelül meg-

találta a sikeres megoldás egyik mőd

ját: kísérlete pedagógiai és irodalmi
szempontból egyaránt sikerült. Végre
egy író, aki már elveiben, könyvének
programmjában is tisztán és józanul
látja feladatát, s helyesen értelmezi áZ

irodalomnépszerűsítés lényegét, mód
szereit és lehetőségeit! Rónay művét

bevezetésnek szánja a magyar !"egény·
irodalomba. Anyaga: a magyar regény
százévi termése, a "klasszikusoktól"
a "Nyugat" második nemzedékéig, a
ma élők határvonaláig. Szempontja: az
irodalom és az élet, a regény és a
történelmi és társadalmi valóság ősz

szefüggéseinek fölfedése. Módszere: a
regények "tartalmának", meséjének,
cselekményének ismertetését ügyesen
köríti irodalomelméleti megvüégítás
sal, esztétikai és szociológiai szem
pontokkal. sőt kritikával is, helyen
ként idézetekkel a műből és a haszna
vehető kritikai irodalomból. Műve igy
az intelligens tartalomelmondás, az
az eszményi szövegmagyarázat és az
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