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Amikor a vándor útnak índul,
hogy a magas hegycsúC81'U,
vagy a biztonságot igérő mene
dékházba érjen, útjában sole
minden m/~!Jeshetik vele. Neki
vág a hegyoldalnak, arnelyről

azt hiszi: már az utolsó kapasz
kodó. A tetejére érve azonban
eg}1 mérj sokkal nagyobb he.QJJd
pillant mea, Ekkor elcsügged és
megalkuszi k eredeti teruénel.
Nem is akart ő olyan maaasrn
hágni, nem az ő 'tiideiének, iz
mainak való az ilyen megeről

tetés. De' az is megtöl'ténik,
hogy idáir} sem jut el, homl
útjának eredeti célját mef/pU,
lantsa. Utat tévesztett. A jelzett
1Ítrol már kezdetben letért. Vagll
gőgből: úJJY érezte, ő külömb
azoknál, akiknek. az útjelzést ké
szítették, - vag:1/ éppen kénue-:
lemszeretetből. illert túl nehéz
i «k; túl kövesnek látta (/ [elect!
utat s úgy gondolta: taldl mtl;itl
magának kényelmesebbet is.
illost utolérte az eltévedettek
véozete, hosszas bolyongás után
mindi.q oda ér vissza, ahonnan
elindult.

Ú j esztendő kü,~zöbén, új ka
paszkodonak: nekivágva, talán
fel kellene tenni a kérdést: a
oándorok melyik fajtájához tar
tozunk? A magabízókhoz, az el
csüggedt meaolkueákhoe, vallY
éppen az egy körben topogó út·
»esetettekheet Jó alkalom eo»
egy éukezdet az ilyen lelkiisme
retvizsgálatra. Hiszen annJli
i.l.1Jenkor a teroűmk, az új, nagy
szerű elképzelésünk. Úgy ka
1wszkodunk az új éoszámha.
mintha eaész jövendő boldoosá.
au nl: flj'e !iif/(Jenl'. Mintha ő

lenne li iuatua, noou kárpótol.io/l
n, im/azért, amiért, ÚUJ/ érezzük,

kárpótlás jár nekünk. Aztán meg
annyi mindenről érezzük ma·
gunkban és magunk körül, hOD.'1
máskép is lehetne.

H ány rendetlen ember hatá
rozta máT el ilyenkor, hogy ren
des lesz, hány könnyelmű,hog?J
ezentúl rendszeresen felírja ki
addsaii, hány veszekedős hailo
mú, hogy ezentúl kevesebbet fOfJ
ttorombáskodní; Aztán az új CIJ

ből ó év válik, és a na·gy fogad-
. kozásból nem lett semmi sem. A
vándor ismét ott áll, ahonnan el.
indult.

Vajjon nem áll-e ez lelki éle
tünkre is? Nincs-e az is tele,
ilyen na.qyléle.qzetü nekih.ueako
dásokkal, amikor úgy érezzűle,

kidobtunk magunkból minden
salokot és nincsen immár :iem
misem, ami visszatarthatja ma·
gasba szárnyalásunkat. S azulán
jön valami egészen köznapi bűn
és nyomában az elcsilggedés é«
kétséabeesés. illajd pedig a fá·
sultság és fáradt beletörődés ab
ba, hogy ez az erőfes"ítés nem
a. mi tüdőnknek, nem a mi iz
mainknak való. Könnyű »olt
azoknak, akik az útJelzést a
fákra vagy a kövekre [estettélz:
Szentek voltak. De mit tehetek
én gyarló, köznapi ember aki
nek annyi a gondja-baja és er
dőnyi a rossz tulajdonsága.. Hi
szen ime legutóbb is mennyi
jót határoztam el és a na,gys,~{>

rű szándékokból egyet sem tud-
tam me.qvalósítani. .

N os, talán éppen ez volt a
baj. H ogy túl sok volt a, nam)
elhatározás, túlsá.qosan erős ()
magabízás és túlságosan kevés a
ráhruntaikozti« arra; Aki pediQ
mettmotulo (ta: "Nálam nélkül
semmit sem tehettek!" Talán
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idei~ volna egyszer fordilra
megpróbálni. Csak keveset elha
tározni és ennek a kevésnek is
úgy indulni neki, hogy: Uram
Jézus, nélkűled méo ezt a rö·
vidke utat sem tudom meatenni.

Az útjel.zést valóban a szentek:
rakták le számunkra. Elsősor
ban O, a Szentek Szeniie. De 1%
az út nem :iárhatatlan egyikünk
nek sem. Van aki naau lépésett
kel. esetleg ugrásokkal hala}
rajta. Hosszűle a láb-ri. És van,
aki esnl« aprnzni iudia a léote
ket. Közben bukdticsol ·is. Ilue
nek vagyunk leottibben, De azeri
az út mindnyájunkat e.qy helu
re vezet. a henuceűcsro: a bi»
ionsáaot Jelentő menedékhá-lvt:
A fontos csak: az. karm halad
Junk és ne járjunk körbe-l,ihue

Chesterton hnsonliti« Ö.~;;U
egy heluen a kör véntelenséoét
a kereszténel. A matuirahaaua.
tott és magaswbtn célja uM/I
m.e'YIl) ember körp,ílJ/fín moeoa
OA kör magában l,égtelp n. Akd:
meddig meauűnk. rajta, soha
ttpm érjük el a véaét, de nemis
érünk el rajta sehona: A kl"
reszt karjai aeonban kinyúlnak
az i.gazi vé.Qtelenséqbe és át~
ölelik az Pgész vilá(fot. Ennek a
keresztnek útján kell járnunk.

Mindez pediQ a auokorlo»
fty,elvére leiorditva aztielenti,
hoqy ha az ti,i év kilszöTlén mea
dllunk és ezt a kézenfekvő al
kalmat arra is fel akarjuk lutsz:
nálni, hogy egy kicsit. az ildvüs·
sérn"inll'ön munkálTcodiunT,;, w'
kezdjűk azzal. hor1J! ecuezerre
lmZ"'rl'IpnnJJi 'heirlpnződött hi.
bn'YIkkal le akar 'Í1mk számoln i.
Eléa hn paJ/et célba veszilnk és
m.egpróbálunk egy év alatt el
től oz egytől 7»Pflszabadu1ni.
,.Spnki se nondoljon m.ag,iról
kelleténél többet" iinuelmeztet
bennünket az apostol, amikor
Of'ra hiv fel, hogy alakul,iU'hk ál
ertelmünknek meoújításával,
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hogy feli.,merlük, mi az I.,ten
akarata, mi a .ió. a kedves I;S a
tii 1',P" fes. A ~ Úr l sten ne1"?, »ár
tőlünk 'csodákat, hiszen (} ?«í
lunknál is jobban tudja, müuen
gyengék, .Ql/arlók vagyunk. De
ez nem ok arra, ho,IJy ne man·
lailkorl.iunk áUnlldó'1n és szí'1:6~
kitartással tölcéletesedésünkön.
E.qy szénás szekeret senki sem
tud ettuezerre felemelni. De sui·
lanként a rnrermek is tel tudja
rakni, leaieiiebb tovább tart.
Csak: abbahagyni nem szabad a
rakást.

Amikor a Viaiiiáhon a K!« Ut
cimű rovatot elinditottuk; éppe"
ez a szándékr oezetett: ho.Qy niet»
kÖ17n1litsiik ol1,nsóink ezdmtir« II
szekérrakáet. 'Vaau, hoqy ere
deti ké1Jünkhöz ?,i.sszntérjiin

'.,:
Q

korunk szeniieinek "kis úlján"
való haladást. És mosi, amilco«
számunkra is etérkezett az új
évfolyam kezdésének lelktisrne
ret-oizsaáluir« inditó pillanHla,
talán smbad lesz e kis útraoalá
után néhány mondatban szemli
lyesebb hanstot is meqüfnÜ1IJj
mini amil,1I1m t egyébként e ha.·
sábokon alkalmazni szoktunk.

OlIJnsóink előtt. a szó letiszo
roeabb prtelmében nJ/ilott
könJ/vként [ckseik: eou éDi mun·
kánk és mcqgynződhetfek róla,
ho.qy· minden. Leírt sorunkkd
csak a több és teliesebb keress
ténysé.qet akartuk szolatilní. Le
het, hogy ez nem mind.ut sike
rűlt ?i.QY, ohotn) szerettiik 1.'01·
na. De a ezereteinek es raaase
korlásnak az a számtalem men
n1/H/lrÍ/1?flrisn, amelyet (í!lnnrltínn
tapasztalunk, azt bizonyítja
ho.qy otuasáink meaértették
eeándékunkat és elfogadták sze
rény közvetítői szerepiinket, Há.
ldsvtl és köszönettel tartozunk
ezért.

Egy fol.?Jóírat mindig az ir611
és oloosok: e.qyüties szellemi
munkájának eredménye. A mi



közö" szellemi ~rőfe3zítésün/;
azonban túlmutat a szavakon é~
mondatokon. Célja az Isten 01'
szága felé haladás, kéz a ké:
ben, a mindnsráiunk: számáro
közös kis vagy na.gy úton 
ki-ki a kapott adományok SZA·
rint - rt szentek útján. Err»
sumdoliwnk, mikor kis újél,i el
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mélkedésicnk. eiméül ~ apo3tol
szanait választottuk. Noha kil
lönböző testrészek, de egy test
~'agyunk Krisztusban és a mago
feladatkörét mindenkinek a leg
jobban kell betöltenie. A mon
dottakon kívül erre is gondol
junk az új esztendő során.

"Isttn nem támaszthat bennern mtgvalóllthl\(atlan
"ágyakat; tehát ha kicsiny, ha törpe vagyok ls, vágyód.
hatom, vágyóunom kelJ arra, hogy szent legyek ... Er kell
magamat viselnem számtalan tökéletlenségemmel együtt,
de mindenképpen a mennyorsz ágba kell jutnom; biztos,

·tgytntS és rövid utat fogok tehát keresni" ...
. Lísteuxí Szerit Tertz

... "valami nem jól van, valami alapvető hibának kell lennie
nálam. Fontos dologról lekésem; leg,ielentőscbb okmányaimat nem
találom; embereket, akik l)edig kedvesek nekem, nem látoiiatok,
noha ráms:wrultak; levelet már nem is ·igen kapok, mert min
denkinek tartozom a oálosszal; ha gyónni megyek, nem is tudom,
mikor gyóniam utoljára s megdöbbent, hOfJY milyen régen volt,
pedi.a nem szántszándékkal hagytam el. Akarok vallásos lenni,
seeretem. a oollásomat, ha nem is nagyon látszik meg raJtam.
Nem vagyok rossz ember ..."

Dehogy rossz ember! - A
cselekvés szempontjából kétféle
típus van. Az egyik rögtön lát
ja, hogy cselehednie kell; mér
legeli, mit és hogyan lehet ten
ni, s amit elgondolt, haladékta
lanul végrehajtja. -- A másik
típus 11 "majd" embere. Már
gyermekkorában kiáll a játszók
közül; hanem majd ha nag-y
lesz, megmutatja... Barátaival,
tanáraival. a lánnyal, aki meg
tetszik neki, végtelen beszélge
téseket folytat -- egyoldalúan.
Majd bebizonyítom neki. .. Min
dent elhalaszt, egyik dolog tol
ja a másikat, egymásra halmo
zódnak s rendezni őket már nem
lehet, késő, nem érdemes; de

majd egyszer .. , Ha nagy le
szek, ha pénzem lesz, ha önálló
leszek, ha... ha ... ha... S ekkor
következnek, Majd-országbau éi'
Majd-időben, a leghősiesebb. leg
önfeláldozóbb, legkövetkezete
sebb, legpraktikusabb cselekede
tek sorozatai. Majd ... - Addig
azonban: ahogy esik, úgy pur
fan.

Egyszer azonban mégiscsak
fölébred az ilyen emberben a
hiánvérzés. Valami nem jól van,
valamí alapvető hibának kell
lennie - de' rossz ember még
sem vagyok. - És persze hogy
nem az. Csak nem szabad így
folytatni; el kell kezdeni tenni,
most, ma, azonnal. Az első lé-
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pés: fölismf'rni, hogy ilyen t í
pusú ember vagyok. A második:
nem ijedni meg ettől; ilyen a
természetem, de a természet nem
végzet; nem a tuberkulózis II

végzet, hanem annak föl nem is
rnerése lehet végzetes. A har
madik lépés: kinyomozni, mi
ért halogatiam cl cselekvést.
Gyöng'eségböl, restségből, tehe'
tetlenségből~ Lelkem nem kélJC-;
rá, hogy tettre indítson' Vag-y
talán a félelem akadályoz a csc
lekvésben ~ Tudatalatti, rejtett
szorougás: hogy nem tudom, he
gyan akarom, nem tudom, ho
gyan jobM Azért halasztom el
a dolgot, inert azt remelr-m,
majd csak elintézi más, el in
téződik magától I vagy azért,
mert nun rnereru vá; 1~, III i ('se-
lekvésemért a felelősséget? .

A diaznózis után a ~Y<Ígyítás

uak kell jönnie. Mi ur. '))'vos
ság-°?

eszui csak az tanul meg, {lk i
végülis belemegy a vízbe és
úszik. Cselekvő emberré csak
úgy lehet valaki, ha végülis el
kezd cselekedni, mégpedjg azon
nal. De ez, az akarat-kúra tpr,
mászetesen nem olyasmivel kez
dődik, mint például a pályavá-

lasztás vugv fi családalapítás.
Hanem például rnost, azonnal
kieserélern ezt a cipozsinórt,
amely miatt már háromszor el
késtem , most, azonnal megírolll
azt a régen esedékes levelet;
most, rögtön rendbehozom a
szekrényemet,_ és így tovább.
Csak HZ első őt-hut azonnali
cselekvés nehéz. a több ihez már
erőt ad a nyugalomnak. ruegol
dottságnak az az érzése, amely
egy-egy dolog azonnali elintézé
se után tölti el az embert, -
Ez a szakítás a majddal nem
csak az időre vonatkozik, ha
nem a körülményekre, állapu
tunkra is. Nem "majd ha egész
séges leszek, több kíméletet ta
núsítok élettársam Iránt": ha
liem "éppen mivel beteg vagyok,
nem leszek igényes, nem ZSÖI'

tölődöm, panaszkodom. hanem
türelmesen viselern a bajt "
igyekszem megkönnyíteni a má
sok holvzetót". Nem azokat az
erényeket ken ugyanis óhajta
nunk, amelyekre nincsen mód.
hanem azokat, amelyekre éppell
most, az adott körülménvek
közt van szükségünk és kinalko
zik alkalmunk.

F.

Szent Bernát.

JÉZUS szép volt, legszebb az emberek között kűleeiére; bel
sejében pedig, ő, az örök fényesség dIcsősége, az iisszes (ln!Jyalo~
ragyogását fölülmulta. Aki csak láita, nyomban tudta, hogy o
a makula nélküli ember, a bűnt soha nem látott test, a [olttatan
bárány; és boldogok a szemek, amelyek rátekinthettek. Csupa
édesség volt, és üdvözítő és kellemes, vagy ahogyan II JeQ 11es
mondja: tökéletesen kívánatos.
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ESZMeK es Tt:NYEK Irja Mihelics Vid

Kél isruertetést olvastunk
azokról a levelekrűl, amelyeket
Paul Claudel és André (Hí/e
váltott egymással. A'J, egyiket
a Tublet. a másikat a Time and
Tide hozta Martin T'urnell, il
letve Enid Starkie tollából. Al
kalmul a levelek angol nyelvű

kiadása szolgált, Az eredeti
francia kiadás még 1949-bell je
lent meg. Az angollal sz inte
egyidejűen készült el a német
fordítás is, ennek kiadása, azon
ban a Gide összes műveire leg
utóbb kimondott egyházi tila
lom miatt egyelőre f'űggűbeu

maradt, Addig is azonban,
amíg ez a kérdés elintéződik, a
'Wort und Wahrheit közreadta
a7.t a kis tanulmányt; amelyet
Reinhald Sch.neulcr írt utóhang
nak II német ford ításhoz.

Claudel és Gide 1895-ben ta
lálkozott először s nyombau
vonzalom támadt köztük. Clau
del, aki már akkor telve volt
missziós buzgalommal. megérez
te Gide lelki vívódását és szo
kásos derűlátásával úgy hitte,
hogy megtérítheti őt. Gidcre
viszont az tett hatást. hogy
Claudel, akinek tehetséget elis
merte, a vallás dolgu ihm,
annvira másként tudott ~~'Oll
dolkodni. mint ő. Nemsokkal ez "
után az első találkozá" után
ClaudeIt, aki diplomáciai szol
gidatban úllt, Kínába helyez
ték, de csak I899-ben kelt az cl
ső levele. amelyet' innen Gide
nek írt. Ebben köszönetet mond
Gide két uionnan megjelent
könvvéért, amelyeket a Rzerzií
levél k íséretéhen a.iándékhu
megküldött neki. S ozzel ill
dult meg' köztük a levelezés.
amely szünetekkel egy negyed
szrizudou át tartott.

Az els(i levelek megszól ításn

még "Kedves uram". de arnint
az írók összébb kerülnek. csak
hamar a "Kedves barátom"
váltja fel. Többnyire egymás
könyveível foglalkoznak, mél
tatják és dícsérik azokat. Ami
kor Gide megalapítja 1909-hen
a N ou/oelle Revue Francoise
folyóiratot, nieleghangú levél
ben kéri fel Claudolt a közre
niűködésrc, Leveleikben alapo
san nreg is vitatják a f'rancia
irodalom akkori helvzetét, Szel
lemi kapcsolatuknak azonban
már nem az irodalom a leg
főbb túrgya. ..Valójában nem
tudok őszintén érdeklődni a
tiszta irodalom iránt" -- írja
Claudel s hozzá is fog régi ter
ve kivitel éhez, ahhoz, hogy
megtérítse trótársát, A levelek
ből úgy tűnik ki, rnintha a kí
sérlet sikerrel biztatna, Kűlouö

sen reménykedik Claudel, ami
kor I91I-ben Gide említést t,)SZ.
egyik sógornője megtérésérót.
Egyikük sem sejtette akkor,
hogya dráma a csúcspont felé
halad. Claudelt 1913-ball meg
riasztják azok a hírek, ame!y.)\
Gide készülő műve, A Viüika»
1,lncéi felől érkeznek hozzá. A
regény folytatásos közlését 11)14
januárjában kezdte meg a NOll
oelle Revue Francaise. Március
ban kitört a vihar. A. reg-éllY
egyik részlete felfedte Gide ma
gánéletének különös természetét
s Claudel üzv vélte, hogy ez
az, ami barátját a döntő lépés
től visszatartja, Éles szóváltás
után Claudol megadta egy al
kalmas gyóntató nevét és eimét,
H ajánlotta az egyébként jE'/)'

testáns Gidenek, hogy látogaR'ln
meg. Gide azonban nem -kercx
te fel a napot. E-"zel tulajdon
képen véget is ért a levelezéH

és II barátság. A következő ti-
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zenkét év alatt már csak : !lé
hány levél Íródott. Gide félig
önigazoló könyve, a N umquid
et tu ...r 1926-ban új remén y t
ébresztett Claudelben, de er.' a
reménye is hiúnak bizonyult,
mert mire a könyv megjelent ti

piacon, Gide már elejtette ElZ
abban kifejtett nézeteit.

A Time and Tide kr-it ikusa,
Starkie szerint az egész levele
zés Gide lelke körül forog:
Claudel a mag-a mód.ián meg
akarja mentení azt. Gide vi
szont annak szabadságáért küz
k~dik.. Lényegében ugyanígy
vélekedik az angol fordító,
John Russell is, aki előszót is
írt a kiitethez, de ő már na
gyobb távlatot keres möaőtte:
"A szembenálló felek, ha talán
nem is tudatosan, olybá veszik
magukat, mint a francia nép
két nagy rétegének teljhatalmú
megbízottja,.. Az összeütközés
az a fajta. amely soha nem IDg
~egs7:űnni: összeütközés a te
kmtély és az c,.ryén között:' A
Tablet bfrálója, TurneU azoriban
nem osztja ezt a felfogást. Bí
ZO?yos - úgymond -, hog-y
mirid a ketten meg" vannak gy;;
ződve a saját fontosság-ukról f!S
hogyaszerénységnek az a va
Iamelves hiánya, amely abban
nyilatkozott meg, hog-y oly kés7,
ségesen hozzájárultak a 'levele
zésnek még éfetükben való köz
zétételéhez, tápot ad annak a
feltételezésnek; hogy a RU8sell
által nekik tulajdonított szere
pet próbálták megjátszani. ,;BJn
mag-am azonban - folytatja
TurrH~ll - nehezen tudnám el
fogadni őket, mint a .tekin télv
és az. egyén' egyetemeR drámá
jának merrszemélvesitőit, sem
nem tudnék esatlnkozrri Russell
nek ahhoz az állításához, hogy
,két nagy író hatalmának ma
lZ'aslatán' jelenik meg előttünk,

Claudel hitvédelmének szellemi

ezínvonala távolról sem elésrsó
g'es, nem is hatásos, s a levelek
olvasása közben gyakran ka;»
tam magam rajta, amint mor
mozom.: No, engem sem fogott
volna meg soha." Éppen ezért,
Turnell szerint, a levelek igali
érdekesséjre nem teológiai, ha
nem emberi jellegű. Érdekesek
a levelek a két író egyénisége
szempontjáhól, érdekesek egy
arcképfestő számára, s érdeke
sek, mint meglepő, sodró, oly
kor visszataszító példái az er
kölesi és szellemi vetkőztető
tánc ama különős formájának,
a~lleb'ben a franciák mindig
kitűntek.

Claudel nyers, erőszakos és
türelmetlen, Gide ravasz, ki
sikló, hiú és alakoskodó - ál
lapítja meg Turnel!. Starkic
egyenesen faltörő koshoz ha
sonlítja Olaudelt, akivel szem
ben Gide legfőbb igyekezete az,
hogy valamikép kivonja magát
a támadások elől. Valójábar"
nem is volt ez barátság a szó
igazi értelmében. Gíde sohasem
tárta fel icazí érzéseit és gon
dolatait Claudel előtt, tény
3?;()nh a n, hocy Claudel sem tö
rekedett soha arra, hogy meg
is értse öt. Claudel csak győz

ni akart s hogy ezt meggyor
sítsa. rohamról rohamra indult.
Starkíe szerint éppen ezeknek
visszahatása dolgozott Gideben,
amikor A Vatikán pincéi meg
Irásához fogott, s ha az erről
svóló hírek nyugtalanították
Claudelt, elsősorban azért, rnert
ösztönösen érezte, hogy több
mint H7,~vi erőfeszítése megv
veszendőbe.

Végeredményheu II barátság
megszakadásának az a folya
mata, amelyet Starkie kiélemez
a levelekből, Claudeire is mez
lehetősen elmarasztaló. A Va
tikán pincéi ugyanis Gide
egyéni életének megrendítővál-



i'5ág'át jelezte. amikor leginká bh
lett volna szükségo barátra.
Gide a könyvben meg aknrt.a
vitatni a mava homoszekszuali
tásának kérdését. Ügy érczte.
hogy belse.iének felborult rend
jét két módon israz íthatja holv
re: vagy gyökeresen kitépi,
vagy nyiltau elfogadja beteg
hajlamát. Claudel, amikor az
erre vonatkozó részt elolvasta a
rezénvben, mesrdőbbcnve kért
maevarázatot. abban a remény
ben, hozv Gida letagadja. és
megfavad ia a regény vallomá
sát. (tide azonhan sommit sem
tag-adott, ellenben Claudel sc
gftségét kér te a válasvtáshoz.
..Nem tudom - írta akkor --,
hogyan old.iam meg ezt a prob
lémát, aynelypt Isten vésett hú
somba." CJall<1f'l visvnnt k:í ...ho'l:
tató hanvon szólította fel Gidet,
hogy vonja vissza a. regény
kiforrásolt rés7,·;f és hlÍnjn meg'
cRelekpopjét. Mire Gide nyom
ban vúltoztntott marratnrtásáu:
,,:Mondiam Önnek, hrw:v az Et n(~
zete, hosry .az ernberek aprúri
ként el fOQ'ják felcjt.f'ni', mevszé
g-yenítőnek tíínik fel előttem?

Nem; ne kérje azt tőlern. hovy
megalkudjaru vagy fehérre
mossarn magamat." Claudel vá
lH""ában nem fo ....adta el, hog-y
Gide egyszerre védő is, meg bí
ró is lehetne a saját üzvében, s
nem fogadta el azt sem, howv
Gide maga dönthctné el, vajjon
jól{ vagy rosszak a cselekede
tei.

Nem valószínű. hog'y Gidon le
hetett volna t'P,g'iteni, ám Clau
deln«1~ iR töbh szeretetet és
eg-yüttérr,0st kellett volna tanú
sítania. N erricsak ezzel az üg-y
gyel kapcsotatban. dp, általános
ságban is. Ez mindkét hír áló né
zete. "Claudel némelyik levelé
ben ugyan valódi melerrsée és
valódi alázatosság nyilatkozik
meg - írja Turnell -, de ami-

kor megjrwyzi, hogy ,Rágós hú
súvá és kérges hőrűvé nőttem

mavánvomban és tudom, hogy
g-yakran vagyok igazságtalan és
türelmetlen', akkor csak tapso
lunk ősztnteségének." A levelek
alapján jelJemezve Claudelt, ki
emeli Turnell, hogy Claudel rit
kim mond jnt valakiről anélkül,
hogy mindiárt rosszat is ne
mondana valaki másról. Boileau
"az a szerzó, akit mindenekfö
lőtt szeretek. m inthotry {('yűlö

lörn a romautikusokat". Claudel
jelen volt felesége egyik lebete
i~cdésénél, "ami navyon szép és
nasryou megindító dolog és sem
mikép sem az a szenny és bor
znlorn, amit az az undorító
Zola csinált belőle".

Bizonyos azonban, hogy kivé
ve a szakítás idejét, Gide soha
sem volt olyan nyilt és egyenes,
mint Claudel. Annak, hog-y Gi
de valójában mit gondol t, leg
többször másutt ken utánanéz
nünk. A. francia kiadó - remek
ötlettel - Gide naplój ából sze
dett ki részGket s megfelelő he
lyen a levelekhez mellékelte
azokat, ami nagyban növeli a
drámai ha tást, Ezekből II nap
lókivonatokból uvyanis meghall
juk időnként Gide igazi hang
ját, amelyet a levelekben el
tompított Vn!~y elrejtett az ud
varias felszin. Ig-y 1912-ben,
amikor viszonyuk kitűnőneklát
szott, ezt rótta naplójába: "Kí
vánom, bár sohasern ismertem
volna meg' Claurlolf, Barátsárra
ránehezedik gondolkod 'lsomra és
megzavarja azt." Néhány hó
nappal később, amikor beszámol
arról, hogy találkozott a szabad
sá-rára hazaérkezett Claudellel :
"Paul Claudel tagbaszakadtabb,
terjedelmesebb. mint valaha;
olyannak tetszik, mintha torzító
tükörben szemlélnők; semmi
nyak, semmi homlok; akárcsak
egy gőzkalapács." Festmények-
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ről fecseg mérhetetlen ostoba-
sággal Beszéde egy szakadatlan
áradás, amelyet semmiféle el
lenvetés, semmiféle kérdés meg
nem állíthat. Más véleménynek,
mint az övé, semmi jogosultsá
ga, mi több, semmi mentsége az
ő szemében:'

A Iezszomor-itóbb a könyv kö
rül mindenesetre az a felfede
zés - mondia Turnell --, hogy
egyik Íróban sincs igazi nag~:
vonalúsáz, sem igazi nagylel
kűség. Leveleik nem az erAssé
get, hanem az emberi gyarlósá
got tanúsítják. Claudel is, Gide
is képtelen tárgyilagos itéletet
alkotni a másiknak müveiről:
épp úgy rabjaik hangulataik
nak és indulataiknak, mint az
irók általában. Ha megfelel
kedvüknek vagy céljuknak.
agyba-főbe dícsérik, ha nem. ak
kor hát mögött könyörtelenülle
szól iák eg-ymást. Claudel úgy
tekint Gidere nrint a mcseheli
pontykirálvra. amelyet remélhe
tően ki tud majd húzni a part
ra. Amikor azonban a hal ki
siklik, ingerültté válik, amiért
igehirdetése kudarcot szeuvé
dott, Gide 1907-ben Claudel
..csodaszép Connaissance tie
l'Est"-jéről ír naplójában: két
évvel később azt a ,.kivéteh~,;

meatisztoltetést'' kéri tőle, hogy
legkőzelehbi új munká.iát a
Nouvelle Hecue Francoise közöl
hesse. Ám 1929-ben a Selyem
cipőt "megdöbbentően rossz"
nak nvilváuífia különböző okok
hól. "Nehezen képzelhető - ír
ja akkor ----, hogy bármelyik
más vallásban oly gátlás nél
kül fejlődhettek volna ki Clau
del fogyatékosságai, mint a ka
tolíkusban." Savanyú izt hagy
azonban vissza az a nvilntko
zat is, amelyet Claudel tett
1947-ben fi Gombot tudósítójá
nak s amely nvilatkozat. szintén
benne van a kötetben: "Güli' a
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tükrök igézettje. Naplója sem
más, mint azoknak a pózoknak
hosszú sorozata, amelyekben ön
magát szemlélte, szemben a tű

körrel... Naplója így a nem
őszinteség hatalmas emlékmű

ve." Gide bizonnyal megérde
melte, de Claudel nyilatkozata
sem valami nyájas. S nem kell
Gide csodálói közé tartoznunk
- be.iezi be Turnell -, hogy
megriadjunk Claudel eme krje
lentéséne k kézzelfog-ható igaz
ságtalanságúII : "Nem látom,
hogy Gidenek egyáltalán volna
tehetsége." Sőt ezt is hozzátet
te Claudel: "Művészi és értelmi
szempontból Gide - nulla." Kü
lönös megállapítás, mert akkor
mi célja és értelme volt a hosz
szú f'áradozásnak'l

'I'urnell szcrint azért, ha az
emberi értékeket mérlezel.iük.
Claudel _kerül ki előnyösebben
az összehasonl ításból. Starkie
szer-int Gide. Nemcsak, mert
Gidc levelei érdekesebbek, ere
dr-tibbek és küzdolrnesebbek.
mint Claudel írásai, amelyeket
az "assertive" jelzővel illet. (Ez
a szó, amelyet nem tudnék pon
tosan leforditani, valami olyas
mit jelent, hogy önhitten öntu
datos, feltétlen elfogadást köve
telően álf.ító.) De azért is, mert
a saját korlátozottsásrainak, ~I

saját kicsinvességeinek fel isme
rósében Gide a finomabb. S
utal Starkie arra is, hogy Gi
dcnek fájt jobban a barátság
ruesrszakadása. Utolsóelőtti le
velében olvassuk: "Szivem úgy
vert, mint a gyermeké, ma reg
gel, amikor megláttam írását u
borítékon." Claudel volt az, aki
nagyon keménynek és könyör
telennek bizonyult.
Mcsszcmeuően összhangban

van az edd iv kialakult képpel 11
TFor! und TVahrheit közleménvc
is, arnelvnek sZ0rzője, Schneider,
unni hírál ia l'g'YUII a nCl'epHí-



ket - ez nem is lehetett felada
ta -, de a levelezés tárgykörét
és menetét kitűnően világítja
meg. Hogy Gide komolyan küz
ködött, nem kétséges. "Ncm
merném á.llitani, hogy életem
bizonyos időpontjában ne lettem
volna meglehetősen közel ahhoz,
hogy megtérjek" - írta Gide
1929-ben. Három évvel előtte .»
Numquid et lu ...f előszavában

a maga módján hitet is tett Gi
de a kereszténység mellctt:
"Nem vagyok sem protestáns,
sem katolikus ; egész egyszer űon
keresztény vagyok." Hogy e val
lomásának és az életének i;ii8Z('
f'érhetetlenségét nem akarta fel
ismerni és elismerni. azt a "sö
tétség titkának" moridja
Schneider. Ez a sötétség pedig a
bűn volt, amelynek Q-ide ~.CJ? ,a
fog-almaval, RPm II Jf'l"ntose~e
vel Heli! tudott lllegb Í í'kú:1, ui,
Amikor problémáinak érezte a
bűnt, akkor is kétségbe vonta.
hogy Isten a teljes önlegyőzést

követélné az embertől, majd
amikor lelki egyensúlya Ielbo
rult, a menekvést abban keres
te, hogy nem tagadta meg ugyan
az erkölcsöt, de egyszerűen

nem létezőnek vette. Hogy azon
ban ez sem ment könnyen, mu
tatja nem egy őszinte mesrnvi- .
latkozása, mint er. is: "Uram,
tudom, igenis tudom, hogy ha
zu dom. Az igazság az, hogy -én
ezt It testet, amelyet gyűlölök,

mégis jobban szeretem, mint
Téged." Világos mondja
Schneider ,hogy Claudel
teológiai-dogmatikus érvelése
ilyen kettéhasadt és érzékeny
embert nem gyógyíthatott meg.
"Van a léleknek, az életnek és
a lelkiismeretnek olyan ínsége,
amelyhez a teológia aligha fér
het hozzá", Ha a lélek elzár
kózik az átalakulás el őtt, nincs
hol belepjen a hit."

Tesz azon han Schneider egy

olyan észrevételt is, amely a
Claudel-Gide harcot szinte te
l'be találja: "A keresztényt meg
kell rendítenie annak a ténynek.
hogy az igazságot nem tudja
úgy szolgálni, ahogy kívánna s
ahogy feladata lenne; mert min
dig és uj ból zátonyra fut a ta
núságtételben." Elgondolkodva
arról, hogy miért nem tért meg
akkor, amikor a legközelebb állt
hozzá, Gide ezeket jegyzi be nap
lójába: "Barátaim között a né
hány konvertita okosított más
ra. Sem Jammes. sem Claudel,
sem Ghéon, sem Charles du Bos
nem fogja valaha is megtud
hatni, mennvire hasznos volt II
példájuk nekem." Mi az igaz
ság e sarok mög ött, nem tud
nók megmondani, de nyilván
elhibázta hatását Gidere az a
hév, amellyel Claudel hangoztat
ta előtte, hogy ""an az ember
nek egy feltétlen kötelessége: az,
hogy szent legyen."

Sokat lehetne még írni s talán
sokat is fognak még írni err;') l
a levelezésről. Mi magunk alig
ha tudnánk pusztán a közöltek
alapján állást foglalni. Érzé
sünk azonban az, hogy ha az
igazi emberi nagyság bizonysú
gait keressük ebben a kötetben.
akkor azt nem a két nagy ÍrD
ban, hanem a nyilvánosság előtt

soha nem szereplő, meggyötört
asszonyban, Gide feleségében
fedezhetjük fel. Claudel már
régen rájött, hogy a vallásos fá
zis elmult Gide életében s hogy
"jellemének goethei oldala fö
lébe kerekedett a keresztény ol
dalnak", amikor 1925-beu . érte
sült Gide afrikai útjáról. Mint
hogy Gide 11 Corydon okozta vi
har elől menekült el, Claudel
ÚRY hitte, hogy nem is fog
visszatérni többé F'ranciaor
sz ágba. Találkozót kért akkor
Gide feleségétől, hogy megbe
széljék. mit tehetnének férje
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megmentéséért. S as asszony.
ezeket fele lte: "MindazfJknak,
akik szcretik Andrét, úgy,
ahogy ez a valóban nemes lélek
megérdemli. hogy szeressék,
imádkozniok kell érte. Én min
den nap imádkozom érte - s Ön
is imádkozik, nemde l Gondo
lom, ez a legjobb mód arra, hogy
találkozzunk egymással s így
tesszük a legtöbbet is érte."

•
A pszichotechnika elvi kérdé

seiről tájékoztat Pierre N aville
abban az összefoglaló tanulmá
nyában, amelyet az idevágó leg- .
újabb kiadványok alapjáu a
Criiique számára írt. Maga a
szó is érdekes. Összetételéből
ugyanis az következnék, hogya
pszichotechnika "a lélek techni
kája" akar lenni, holott amit
valóban értünk rajta: a lélektan
alkalmazása a technikára. Ha
sonló furcsaságot figyclhetünk
meg a vele rokon jelentésű

nszichometria szónál is. Ez sem
a lelki tevékenység mérését és e
mérés médjait jelöli. mint
ahogy várhatnók, hanem bizo
nyos emberi magatartások va
lószínűségének kiszámitását a
lélektan alkalmazásával. Ha
azonban a pszichotechnika fo
galma így általánosságban tisz
tázottnak is látszik, tulajdon
képpeni területének és felada
tainak meghatárczásában
ugyancsak eltérnek a vélemé
nyek.

Mint minden új tudomány ki
alakulásának kezdeti idejében, a
nagyközönség szeniléletében itt
is előtérbe lépnek a regényes
elképzelések. A pszichotechnik us
sokszor szereuel ezekben úgy,
mint modern varázsló, aki kro
nométerrel felfegyverezve kor
mányozza az üzemek menetét, a
család életét. az egyének vér
mársókletét és szanvedélveit, Be-

lejátszóttak ebbe természetesen
azok a túlzások. sőt megtévesz
tések, amelyekre a szakma egyes
művelői ragadtatták magukat.
Azon azonban szerencsésen túl
jutottunk, hogy az efajta kilen
gések ma már nagyobb zavart
kelthetnének. Egyre több
ugyanis a pszichotechnikában is
a komoly tudós és a tiszteletre
méltó, lelkiismeretes szakmun
kás.

Mindenesetre kérdéses azon
ban - írja "Naville -, vajjon az
eddigi eredmények elégségesek-e
ahhoz, hogyapszichotechnikát
önálló tudománynak tekinthes
süld Csak az látszik hova-to
vább bizonyosnak, hogy a pszi
choteehnikát aligha fogják be
sorozni a természettudományok
közé. Ahogy a Bernben tartott
Iegutolsó nemzetközi pszicho
technikai kongresszuson többen
is rámutattak. ha egyszer az
"egész embert" fogadjuk el a
pszichotechnika tárgyának, ak
kor nem lehet természett udo
mánynak minősíteni egy olyan
tudománvág'at, amelynek terüle
te lényegénél fogva a szabadság
területe. Ugyanezen a kongresz
szuson hangzottak el olyan ész
revételek is, hogya pszichotech
nikai módszerek és eljárások
távol állnak még a megbízható
ságnak attól a fokától, amely
mellett egyáltalán beszélhetünk
tudományról. Magának a tanul
mány szerző.iének nézete azon
ban nem ennyire sötét, mert a
pszichotechnikának máris van
nak egészen kézzelfogható és
társadalmilag nagyon is értékes
eredményei. Különösen abban
az ágban, amelyet a nagyközön
"ég is leginkább ismer: a ké
pesságvizsgálatban. A hasznos
ság itt annyira nyilvánvaló,
hogy alig van már üzem - el
sősorban ipari és közlekcdési
üzem -. amely az alkalmazás



feltételeként képesség-vizsg áfat
hoz ne folyamodnék.

'I'udománvelméleti szempont
hól igen érdekes azonban az az
ellenvetés, amelyet Xaville
mind.iárt fel említ. Az nevezete
"en, hogy ru indazokat a m ód
ezereket és eljárásokat, ame
lyek a pszichotechnikú ban ko
moly eredményekre vezettek.
szinte kivéld nélkül a már ré
gebben kiforrott más tudomá
nyok képviselői dolgozták ki.
Fiziológusok, orvosok. matema
tikusok, pszichológusok, közgaz
dászok még' mindig nagyobb si
kerrel mozognak a psziehotech
nika terűletén. mint a azorosan
vett "pszichot<'chnikusok" zöme.
s főleg ezeknek az idegen szak
embereknek köszönhető, ha a
pszichotechnika a tudomány
szintiére emelkedett. Ám he
lyesen feleli rá Naville, hogy ez
a tudományelméleti nehézség
csupán látszólagos, mert a fol
fedezések és eredmények ilyen
természetű apásága ma már nem
lényeges kérdés. A külön bözö tu
dományok ugyanis már annyi
ra egymásba folynak s oly mes
terségesek köztük a határok,
hogv a hangsúly az egyes tudo
mányok osztályozása helyett
mindinkábh a területre meg y át,
ahol a tudományos kutatú« fo
lyik, egyszerre akár több irány
ból is. 1\1a például az iskolás
gyermek lélektanát külön terű

letnek számíthatjuk ugyanúgy,
mint az üzemben dolgozó mun
kás, vagy az állami igazgatás
ban dolgozó tisztviselő lélekta
nát. Mindeavík teriiletet a meg
felelő eljárással kell fe ltá.ru i s
ez az eljárás nem egyedül az,
mint amelyet "a" pszichológia,
"a" szociológia vagy "a." fizioló
gia elszigetelten alkalmazva,
mint külön tudomány ír elő.

Szepen tükröződik mindez ab
ból a "Psziebotecbnikai mód-

szertan" e. francia kiadványből.

amely négy értekezést tartal
maz. Az elsőben H. Pteron. az
emberi magatartás mérésének
jelelllegi formáit és eljárásait
taglalja. A másodikban J. l/a
vergne azokat a statisztikai és
matematikai ismereteket nyujt
ja, amelyek a mérések csoporto
sításához és kiértékeléséhez
szükségesek.: A harmadikban P.
Pichot a személviség vizsgálá
sával s ennek keretében főleg az
úgynevezett projektiv "test"-tek
(próbáld felhasználásával fog
lalkozik. A negyedikben J. Sio
etzel a véleménvkutatást és on
nek mód.iait tárgyalja. Az em
beri magatartás két fő megha
tározója -- fejti ki Naville 
valóban a személviség és a vé
lemény. A személyiséget főleg

az egyén, a véleményt főleg a
csoport vizsgálása alapján is
merjük meg, ámde világosan ki
tünik az értekezésekből, hogy
amint a csoport véleményét
csak az egyének véleményein
keresztül kaphatjuk meg,
ugyanúgy a személviséz is csak
akkor tárul meg előttünk, ha az
illető egyént más egyénekkel
hozzuk kapcsolatba. Ami pedig
összeköti a különböző nemű

vizsaálódásokat, az egyedül a
statisztika használása. A pszi
chotechnikusok éppen ezért,
amennyire csak lehetséges, igye
keznek is matematikaivá fejles;:
teni módszcrüket - állapítja
meg Naville - s a matematika
beépítésétől várják, hogy tudo
mányuk hitelesen tudomállnyá
váljék. Ez a tdrekvésük azonban
- folytatja Naville - sok el
lenvetésbe ütközik. A legsúlyo
sabb az, hogy minden emberi
magatartás mögött annyi az
"imponderabile", hogy minél
pontosabbak a mérések, annál
egyedibb az eredménvük. Gya
kor'latilag' azután az ilyen ered-



mények egybedolgozása vagy
igazolhatatlan megállapításokra,
vagy közhely es igazságok bőbe
szédű f'elön tésére vezet, vagy
pedig olykor fölösleges fárad
Hág árán egyezik meg a józan
ész elemi felismeréseivel.

A pszichotechnika, mint beve
zetőben mondottuk, alélektant
kívánja alkalmazni a techniká
ra. Hogy ebben a feladatköré
ben micsoda kérdések foglalkoz
tatják, arról ízelítőt ad az emlí
tett berni kongresszus tárgyso
rozata is. Ilyen címeket olva
sunk benne: A személviség ta
nulmányozása "test"-ek útján;
a használatos "test"-ek pszicho
lógiai vizsgálata; a pilóták ki
válogatása; pszichotechnika és
ipari szakoktatás; az emberi
munka pszichológiájának SZO(ü
ális vonatkozásai; pályaválasz
tási tanácsadás. Nem hiányzet
tak azonban a kongresszuson
olyan felszólalások sem, ame
lyek sokkal tágabb feladatok
szolg álatába kívánnák állítani 'l

psaicltoteehnikát, sőt voltak elő

adók, akik az egész társadalmi
élet megrcf'ormálásának szote
pét ruháznák reá. Éppen Pieron,
akinek nevével az iméul talál
koztunJ,; Jlyilat~~,zott ekként:
"Az ern ner egy elo orrraruzmus,
amelynek magatartását Iiz io ló
g iai természetű mechanizmusok
szabályozzák. Minthogv azonban
az ember rendkívül fejlett agy
veleje igen rugalmas, ezeket v
mechanizmusokat nagyban be
Iolvásolia az igen régóta társa
dalomban való élés alakító ere
je. Ez a társadalmi éjet ugyan
is olyan l)l'zelmek és sajátos
hajlamok rendszerével ajándé
kozta meg az embert, amely al
kalmas egy bizonyos elengedhe
tetlen mérvíi hozzátapadás éH
illeszkedés biztosítására a eso
port óletéi),.';t,. Mindeu új egyén
nek azonball u.iból lw 1\('11 RU'l'-
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veződnie ebbe az együttes élet
he. Annak folyományaként te
hát, hogy igyekszik őt jól meg
ismerni, a psziohotechnika lé
nyeges feladatának tekintheti,
hogy elősegitse ezt az integrá
lódást és a maga részéről is
hozzájáruljon a lehető legked
vezőbb szociál is alkalmazkodás
megvalósulásúhoz."

Mélián urutat rá azonban
N aville, hogy a szociális alkalo
m azkodás folyamatának egyób
összetevői is vannak, mint ame
lyek a pszichotechnika körébe
esnek. A mai értelemben vett
pszichotech nika csupán az CI...ryik
különlegcs nézőpont, amelyből

az emberi tevékenységeket mér
Iegeljük, ha pedig a pszichotech.
nika fogaI mát. annyira kitágíta
nók, hogy a fontosabb nézőpon

tok mind alája tartozzanak, ak
kor munkájába szükség'szerűen

bele kellene vonni más szaktu
dományok rnűvelőit is. S egy·
általán nem valószínű, hogya
sokirányú összedolgozásnak eh·
ben az esetében a pszichotechni
ka a többi tudománnyal, példá
ul a gazdaságtannal vagy a szo.
eiológiával szemhe n megőrlzhet
né elsőségét,

Jól megvilúgff ia a most mo n
dottaka t a nsziehoteehniku i 1:ll
tatások központi tárgya, a
.anuukába n (dll) ember". Nyi l
vánvaló ugyanis, hog-y ez az em
ber nemcsupán egy egyém, akit
sorsa egy pult, egy g-ép vagy
egy íróasztal melló állított. El:
az ember ugyanakkor eleme egy
ü~letnek, egy gyárnak vagy egy
hivatalnak. mi több, eleme egy
sok irányban hullámzó emberi
halmaznak. Alkalmassága a
munkaf'eladatra és alkalmazko
dása ahhoz nemcsak a közvetlen
egyéni adottságain. de a mun
kaviszonyt rendező általános
politikán Ül múlik. Utóbbiban
ppclig 1'f'Ilg-eteg tÓlIYPZŐ 11111 köz-



re, kezdve II közoktatástól éH n
szakmai képzéstől a kereset biz
tosítottságúig vagy bizonyta
Ianaág á ig, az űdülési szabad
ságtól az iiregségi járadék ig, a
szociális biztosítás egyéb ágai
tól a vezetésbe beleszólás jogá
ig. Amíg tehát a személyes ké
pességek legcélszerűbb hasznosí
tása többé-kevésbbé egyéni vo
natkozású s inkább a pszicho
technikus ügyének számít, a
kérdés egésze és egyetemes vo
natkozásai inkább a közgazdász
és a szor-iológus tárgykörébe
vágnak.

Nagyon tévedne azonban, aki
mindebből a pszichotechnika
hátrányúra vonna le következ
tetést, mert a pszichoteehniku
sok közreműködését ma múr
semmikép sem nélkülözhetjük.
Azt a kérdést például, hogy az
emberek hány éves korukban
vonuljanak nyugalomba, helye
sen csak akkor döuthetdűk el,
ha az életkor szempontjából ki
számítjuk az egyes munkane
mek fontosabb elemeinek pszi
chológiai és fiziológiai követel
ményeit. Am ez a példa is rá
mutat már arra, hoav a pszi
choteehnikában a hangsúlyt át
kell helyezni a kiválogatásról az
irányítáara. Mindeddíg a pszi
chotechnika munkáia főleg sze
lektiv, azaz kiválogató volt,
vagyis több jelentkező közül ki
választotta a legalkalmasabbat
a szóbanf'org ó feladatra. A jövő

ben viszont főleg azzal kell fog
lalkoznia, hogy figyelemmel, a
társadalmi szükségletre a Je
lentkezőket mind el igaz ítsa a
nekik megfelelő munkahelyekre.

•••
A Párisban Paul Angoulvent

szerkesztésében megjelenő "Que
sais-je" sorozat 507-ik kötete az
összehasonlító irod alomtörténet
ről szól M. F. Guyard tollából.
Érdekes kérdés: lenne, ho/:y 137

II tudományág, amelynek műve
lését nálunk Katona Lajos kezd
te meg annakidején, rendszer
tani szempontból a fejlődés mi
Iyen fokúra jutott napjainkig.
Erre azon ha n csak magának a
könyvnek ismeretében válaszol
hatnánk. A róla olvadott terje
delmesebb birálatból minden
esetre az tünt ki, hogy maga
Guvard is inkább az' összehason
lítÓ irodalomtörténet történetét
irta meg.

Guyard megállapíthatónak vé
li, hogy az "összehasonlított iro
dalom" kifpjezést Sainte-Beuve
hasznúlta először, az "összeha
son lí tó irodalomtörténet" kifeje
zést pedig .Jean-Jaenues Am
pére, aki ezzel a eimmel már
egyetemi előudúsokat is hirde
tett. Az összehasonlítá kutatá
sok azonban önálló tudomány
ágg á csak az angol M. H. Pos
nett, a svájci I<idouard Rod és
a német Max Koch fellépésével
váltak. Posnett 1886-ban adta ki
"Cornparative Litterature" cím
mel künyvót, amelyben a tár
g~-at és a módszert. igyekezett
körülhatárolni. Edouard Rod
188G-ban a genfi egyetemen kü
lőn szemináriumot létesített az
összehasoulftó irodalomtörténet
számára, Max Koch pedig 1887
ben Iolvóírutot indított, amely
nek eí me "Zei tschrift fül' ver
g leichende Litteratur" voIt. Mind
a hárman harrgoztatták, hogy
hasznos meglátásokhoz juthat
az irodalomtudomány, ha szin
tén alkalmazza a történeti és
összehasonlítá eljárást, amely
oly nagy eredményekre vezetett
már a nyelvészet, a mithológia
és a jogtudomány termetén.
Idevágóan az első nagy tudo
mányos dolgozatnak J oseph
Texte 1895 évi doktori értekezé
sét mondja Guyard, amely
Rousseauval kapcsolatban lU
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irodalmi kozmopolttizmua forrá
sairól' szólt. Utána már gyor
san emelkedett a tanulmányok
és kiadványok száma. Az első
bibliográfia, amelyet Betz állí
tott össze 1904-ben, már csaknem
6000 műről emlékezett meg. Az
1950-ben közreadott "Biblio
graphy of Comparative Littera
ture", amelyet F. Baldensperg'er

és W.P. Fl'iederieh szerkesztett,
ilil.06U közlemény t ölel fel. F'rau
ciaországban 1921 óta van folyó
írata az új tudománvágnak. a
"Revue de la littérature com
paráé". A tengerentúli kutatá
sokról a "Comparative Littera
ture" számol be, amelyet Chand
ler B. Beall szerkesztésében az
oregeni egyetem ad ki.

A LELKI N ASZBAN a lélek elszakad a test 61'zékeitől es föle
jük kerekedik, hogy ne érezze önmagát, már az Igét ízleli. EbbŐL

következik, hogy a lélek az Loe kimondhatatlan pdességétől illetve
eloeset; magát, végül énjétől meg nem kötve emelkedik fel, hogy
az Igével éljen.

Val6jában másként hatja át az Ige a gyümölcsöt termő lel
ket és másként a benne gyönyörködől. Azt feltüzeli a felebarúi
szüksége, ezt pedig az I ge édessége serkenti. Az anya örömét leli
magzatában, de a jegyes az ölelésben boldogabb. Odvözíteni soka
kat - iá nagyon: de elhagyván misulent, lj az Igével lenni 
százszor édesebb. De mikor, rva.qy meddig teUJ/ük ezt?- Ede.'
kapcsolat: de rövid pillanat és ritka tapasztalat.

Bárki is vagy, ki tudni vágyod, mit tesz az Igével lenni, lélek
kel fogd fel és ne a iilleddel. Nem tanítja ezt a nyelv, csupán
esak a kegyelem. Okosak és bölcsek át nem érthetik, de a kicsi
nyeknek kinyilvánítfatik. Nagy és fölséges erény az alázat, test
vérek, megs~erzi a tudást, meluet nem tanítanak, mélt6 felfogni
mindezi, mit beérni ésszel nem lehet; mélt6 az Igétől s az Igéről

elnyerni mindazt, mit ö1f,magát6l a lélek meu nem fejthet.
S1Iimt. BM'tf,tÍj;
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REMETE SZENT ANTAL (fanuar Ir)

Szent Antalt a hálás utokor a "Nagy" melléknévoel tisztelte
meg. És joggal. Mert val6ban nagy volt; nagy nemcsak kortársai
nak meobecsűléeében. hanem Isten országában is. Legmaradan
dóbb érdeme a remeteség meoseercezése. Míu ugyanis előtte a re
meték teljesen seétszártan, magános odukba»; barlan,qokban és he
venyészett kunyhókban áltek és vallási életüket tisztára egyé'ni
buzg6ságuk mértéke szerint rendezték be, ő már egységes vezetés
alá fogta őket. Míu azonban eljutott idáig, sok keserves harcon
és megpróbáltatáson kellett átesnie.

Pályakezdése egészen idillikusan indult. Egy öreg t'emete ol
dalán játszi könnyedséggel elealétitotta az aszketikus élet mcster
fogá.mit. Utána sorra látoaatta a szomseéd remetéket és mind·
egyik életéből iparkodott ellesni valamit; egyikéből a seeluleéaet,
másikébél a türelmet, harmadikéból a finomságot, negyedikéből

a gondos virrasztást és így tovább. De a lelki gazdaqodás e békés
és boldog korszakát nemsokára a kemény megpróbáltatások kora
váltotta fel. Alig találunk még egy szeniet, kinek életében a dé·
moni hatalmak olyan narni és kézzelfogható szerepet ját,~zottak
volna, mint Seeni Antaléban. A harc több mint 30 esztendeig
tartott, de végre is az állhatatossáQ fényes diadalát'al véQződött.
Az Úr nem engedte kiválasztott barnokát enJ'Ukni és állandóan
GYámolította keauelmével. "Hol voltál, édes Jézusom? .- kérdezte
eauszer a szent egy forró harc után. Es nJ/omban Tá hallotta a
feleletet: "Itt voltam Antal, vártam küzdelmed kimenetelét. Mivel
fér l1nsan tusakodtál és nem táqitottál, mindig segítségedre Ie
«zek:"

A kísértések elcsitulását a léleknsnunrásnak: és a benső öröm
nek addig nem sejtett édességű vigasztalásai követték. Antal lelke
a hosszú kiizdelemben nemcsak meaedződöU. hanem e.rJYben cso
dálatosan meeteli bölcseséggel, életismereiiel, .QyöngCdség.qel és
emherszeretettel, Mire híre terjedt pusztai maaányának és a kör·
nuék remetéi nagyobb számmal kezdtek hozzája csatlakozni, már
teliesen kiérett szent a bölcs lélekvezető volt. A többi azután ma
.Q"tr$l ment, Antalon is betelt az indiai közllwndús i.qazsága:
..Mint az éhes madarak anYJukat, ao» ülik körül az ernberek an
nak W,záldozatát, aki meggyőzi a t'ilágot."

Idővel eaész népes telep keletkezett körülötte. A környék bar
lan.qjai és búvóhelyei mind remetékkel teltek meg. SzlÍml1l~ utol
jára több mint hatezerre nÖ1)ekedett. És Antal szívesen foglalkozott
oalamennuinel, Ajkár6l csakúou áradt hO,~8ZÚ életének - l{).') éoes
korában halt mea - tömérdek tomasetalata; érett biilcseséae é~
forró emberszeretete. Szavánnk példáJával adott nuomarékoi, Ir
oalma« szerétetének és seaítő készsé,qének nem volt határa. N em
csoda tphát, ho.qy már életében határtalan tisztelettel övezték,
holta után venia eaész le,qendakört szőttek alakja köré. A virág·
zrisba borult keresztény nszkézisnek: századokon át ő 1,olt a leg
iinneneliebb kép'l'iRélő,ip.
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JÓZSEF ATTILA EMU~KEZETE

Eletében egyszer találkeztam
József Attilával.

Akadémiai székfoglalómban
megpróbáltam megrajzolni em
beri és írói egyéniségének azt
az oldalát, amely számomra fl
legrokonabb volt." A következő

apróságok feljegyzését az teszi
jogosulttá, hogy egy nagy al
kotó írói sorsának képéhez m i n
den kis adat hozzátartozik,
amely kortársaihoz való viszo
nyát jellemzi.

•
Versei közül elsőnek a nagy

port vert Tiszta selvvel jutott
hozzám: első érzésem vele szem
ben az emberi együttérzés volt.

-Azt éreztem, amit később meg'
is írtam: ezekből a sorokból
egy szegény megvert. meaalá
zott, éhező gyermek keserűsége

szól, aki dacosan odamond a
"nagyok"-nak: hát akkor csak
azért is rossz leszek ! -- Aztáll
egyik-másik Isten-verse raga
dott meg, főleg a Hoaulu: go
lyóznak rt g.lJcrekek 100%c1I,tíí,
meg' a Kuiua, -- még utóbb for
radalmi verseinek forró hiteles
sége, perzselő ereje és formai
klasszicitásn. Aztán szemtől

szembe is láttam; lapjának, a
Szép Szónak egy irodalmi ma
tirié.ián a pesti Vigadóban 01
vasta fel néhány versét. Azután
már egymásután hódítottak meg
halk hanzulatversei, a Mcd1'e
tánc izgatóuu érdekes formak '
sérletei, végül a nasry ódaszer-ű

eszme-versek: az Elégia, a Fulu,
az Eszmélet, A »dros peremén,
A Dunánál, a Hazám, ar. Öd«,
ez a megdöbben tően erpdeti nagy
szerelmi költemény, és persze [I

következetesen visszatérő. fe
lejthetetlen Isten-versek. Mikor

fi Baumgarteu-tanácsban
nagysokára - előkerült a neve
és Kosztolányi Dezső oly rend
kívüli melegséggel bizonygatta.
hogy itt "egésze.n nagy költő
ről" van szó, már tudtam, hogy
igaza van.

•
A szegedi egyetemen előadá

saim során tíz év alatt négy
szer került elő az élő irodalom,
benne József Attila költészete.
A bevezetés és a legiellernzobb
versek felolvasása után a hall
gatók is hozzászóltak. és rend
szerint élénk eszmecsere fejlő
dött ki .•József Attila tárgyalá
sa minden alkalommal erős -vi
tákra adott alkalmat, amelyben
g'ondolkodáHmódok és gyökeres
ízlések csaptak össze, de a köl
tő mindisr győztel';en került ki
A Ieg'ta.r talma sabb 68 Ieetanul
ságosabb hozzászóló a már ak
kor is komoly figyel Illet koltott
költő, Radnóti Miklós volt.
Később az u. Il. gyakodatok
során tanulmáuvoztuk az élő

irodalmat. Ezeken a városból
is vettek részt vendévek és Igy
az egyetem saját körén túl il';
terjesztette az élő irodalom
megismsrését. A verseket az
egyetem legjobb sza valői adták
elő nagy művészi becsvággyal
Ezeknek az óráknak talán leg
nagyobb, azt hiszem m indny fl·
junkra legfele.ithete tle nehb M
ménve ,József Attila Ödúja volt,
amelyet a később oly trag-ikus
sorsú, uagvtehetség ű Horvath
István mondott el megdöbbentő
erejű művószettel, Az utolsó
ciklushan II tárgyalt kiiltők ké
résünkre maguk jelöHék meg
azokat a verseiket. amelyek elő

adását fi legszívesebben látták

• ll. székfoglalónak ez a része megjelent " Vigili" l\l4H. októberi Iüz etében,
József Attila istenélménye eimmel. - 1947. májusában, halátának 10. éves t ordulóján
a Vil:iii" Mell:yer Józse! tanuluiánvávaí tett vallomást me;értéseriil é s szereteté-öl.



a *árgyalA.e alapjául. -József At
tilát már nem kérdezhettük meg
Akkor már nem az élő, hanem
a halhatatlan irodalomhoz tar
tozott.

•
Személyesen a fentemhtett

Baumgarten-díjjal kapcsolatban
találkoztunk. Abban az évben,
szokásom ellenére, én is részt
vettem a díjkiosztás utáni va
csorán. Az asztalnál egym'Í"
mellé kerültünk József Attilá
vaJ. A társalgás nehezen indult.
de csakhamar összemaleged
tünk. Versekről volt szó, miud
kettőnk szarelme tárgyáról. és
elég gyorsan kiderült, hogy iro
dalmi felfogásunk sokban ro
kon. A vacsora végén együtt
indultunk hazafelé a dunaparti
szá llóból és József Attila haza
kísért. Mikor a közeli piarista
rendház elé értünk, annyira
benne voltunk a beszélgetésben,
hogy nem tudtuk abbahagyni.
Nem váltunk el, hanem megke
rültük a Dunapart felé a rend
ház és gimnázium nagy tömb
jét. Mikor ujra a kapu elé ju
tottunk, meeismétlődött az előb

bi jelenet és nevetve iud ul tut ,I,;
neki a második körútnak. Igy
kerimbózsá ltunk a ház körÜl
szá molat la n kövökben. mcssze
túl az é.if'élen.
Miről beszólzettűuk'l Tel'lné

szetesen versek ről. .Iózsef A tt ila
hosszan fejtegette azt a kedves
eszméjét, hogya verseket Úgy
kellene nvorn tatui, rn in t a ZPj'('

műveket: m iut alíogy azok fiilé
orla íriák az előadúsl'a szúl ó 11"1'1

sttásokat (andante, aduuio sth),
a versek elé is oda kellelle i ru i,
hogy m ilven vurxl'ormúbn n vn n
nak írva és hogy m i lve n [('Ill

póban kell szavalni őket. Las-

san kiderült, hogy egél'!~ elmé
lete van a magyar ritmusról.
még pedig nagyon eredeti és tu.
dománvos szempontból is egé
szen komoly. Közben előkerül
tek keserű szegedi emlékei és
"eltanácsolásának" történek
rnelyek részleteit csak ekkor,
tőle hallottam (mikor az eset
meg-történt, én még nem voltam
Szegeden). Hirtelen egy gondo
latom támadt és megkérdeztem
tőle, nem volna-e kedve a most
fejtegetett ritmikai elméletet
részletesen kidolgozni, és disz
szertáeióként nyujtani be hoz
zám, a szegedi egyetem mazvar
irodalomtörténeti tanszékére
Navv örömömre szolgálna, ha
annak alapján doktorrá a vat
hatnánk. és így a szegedi egye
tem mintegy jóvátehetné azt a
fájdalmat, amelyet okozott ne
ki. 'I'etszett neki a gondolat és
mindjár-t megegyeztünk a két
melléktárgvban is, amely adok
tori sz.igorlaton szerepel ; fran
cia irodalomra és neveléstanrn
goudol tunk, mint amelyeknek
akkori professzorai biztosan se
gítségemre lesznek a sz.ignrIat
keresztülvitelében. A gondolat
láthatóan felkeltette- becsvágyát
és avval váltunk el, hogy hama
rosan nekifog a munkának.

Többé nem találkoztunk. Az
után már a Naouon fáj-versek
korszaka következett. És ben
nem, ha ráaoudolok, visszajál
ez az éjszakai séta és fülembe
esengnek egyik legutolsó Isten
hez intézett versének végsorai.

Intsd Illeg mind, kiket szeretek.
hogy legyenek jobb sz ívvel

hozzárn.
Vizsg-{tld meg az én üavemet,
mielőtt magam feláldoznám.

Sík Sándo/'



8IBUOGRAFIA

Legtöbb olvaRÓ fülében ez a
szó: "bibliográfia", semmivel
sem hangzik bfztatóbban, mint
magyar mezf'elelője, a "könyvé
szet". Ohatatatlanul a csüggesz
tő unalomra gondolnak róla. Pe
dig nincs igazuk. A bibliográfia
izgalmas tudomány. S annak,
aki tudja, hogyan kell olvasni,
érdekes olvasmány is.

Mi is az a .Jcönvvészet'' Mint
ellatinosított görög' neve mond
ja: a kör.vvek leírása. Egy kő

dexé például: horrv hány kéz
írta, milven írással, mikor, mí
lven papírosra vaev pergamen
re, hogyan kötötték be, és ÍlrY
tovább. Tudományos munkák
végén többnyire van eg:y "bib
liográfia" círnű fejezet vagy
függ-elék: a tárgyra vonatkozó
irodalom Fölsorolása, a műben

földolgozott író mun káinak
meg' a rá vonatkozó cikkeknek.
könyveknek jegyzéke. Van köny
vészet. amely egy adott kor
irodalmát reeisztrálja: van,
amelyik egy tudornánvácét , van
irodalomtörténeti, szfnészeti,
történf1ti és még számtalan sok
féle bibliocráf'ia. S aztán van
olyan, amelyik. mint az előttünk

lévő is, ~In: valamely ,í~ó teqe~
mnnkáseásrát s az 11'01'01 szóló
teljes irodalmat dolgozza föl.
~Jzt Kozocsa Sándor állította
össze, "Móricz Zsigmond irodal
mi munkássáaa" a címe s a
Mórícz-emlékév legmaradan
dóbb alkotásai közé tartozik.

Lássuk, hozv fest e/!'y ihren
könyvészeti mű, Első része Mó
ril'z önállóan. kötetben vagy fü
zetben megjelent munkáit so
rolja föl. m.~~delené"ük időrend
jében, jelezve mindwnütt a to
vábbi kiadásokat. a kűlf'öldi for
dításokat, a szinpadi átdolgozá
sokat s a mű ismertetéseit és
bírálatait. A második rész a

"szétszórtan megjelent munkák"
lajstroma; itt meatudjuk. Mó
ricz egy-egy írása hol és mikor
jelent mez először s hol és mi
kor közölték újra; itt is évrendi
sorrendben haladunk. A harma
dik rész az "irodalom": melyik
évben ki és hova írt Móriczról.
Következik végül a negyedik
rész, "mutatók" címmel. s ez
igen fontos, mert többé-kevésbbé
ezen dől el egy-egy bibliográfiai
mű hasvnálhatósáea, kezelhető

sésre- Akármilyen pontos és
megbízható is egy könyvészet.
végzetes hibája volna, ha az
ember csak órák hosszat tartó
keresgélés után találná meg
benne, amire éppen kívánesi. A
jó mutatók viszont azonnal út
baieazítanak. Először is egy ál
talános névmutató, azután kü
lön-külön mutató a regények
ről, elbeszélésekről. sz índara
bokról, mutató az önállóan mez
jelent munkákról: végül a föl
dolgozott hirlapok és folyóíra
tok (számszerint 256!) jegyzéke.

Miesoda babra-munka! - gon
dolhatja az olvasó, s kMséa-te
len, hogy egy biblloeráfiát nem
lehet összecsapni. ehhez türelem
és szorgalom kell, és szakérte
lem és ötletesség- is. De holmi
szegény gályurabnak se képzel
jűk a bibliog'rafust! higvvük
meg, élvezi a munkáját, Első

sorban azért, mert az az anyag,
amit könyvében ezvbehord, az
ij számára eg-yáltalán nem sa
nyarú kásahegy volt, hanerr
élő. mozgalmas, érdekes. gazdag
élet. Ha az ő kíváncsísácával
kezdünk böngészni könvvészeté
ben. mi is annak fog-juk találni.
Csak éppen meg kell tudni szó
laltrrtn i az adntokat. húst kell
varázsolni a címek és nevek és
évszámok alkotta csontvázra,
Aki például vulamcnnvire tájp-



kozott az elmúlt ötven év ire
dalmában, mintegy térképváz
latszerűen azt az utat is maga
előtt láthatja kőnyvéssetéből,

amelyet Móricz kora .Jcözvéle
ményében" megtett. Ott van a
két "Rózsa Sándor"; elég elol
vasni a neveket: hogy kik ír
tak róla és hová, amikor megje
lent, meg hogy milyen vita ke
rekedett körülötte, s egy rönt
genkép nagy vonásaiban elénk
tárul Móricz akkori "helyzete",
az a tényleges izoláció, amelybe
élete végén került. Éppen akkor,
amikor azokat a műveit írta
(Rózsa Sándor, .Árvácska, Csi
be-novellák), amelyekkel legkö
zelebb jutott a népi közősség

hez. S amelyek végeredményben
a ..legolvasmányosabbak" .is, S
aztán el lehet gondolkozni, és
érdemes is! ellnek a pár adat
ban rögzített kórkéunek, euuek
az irodalmi, szellemi tudathasa
dásnak a sokféle, keserves mi
értjén.

A bibliográfia itt ablakot nyit
a történelem felé. Máskor a
szociológia felé nyit ablakot.
Olyankor például, amikor a bib
liográfusnak igazi detektívmun
kával sikerült kiderítenie, hogy
egy valamely írónak két kü
lönböző címmel egy és ugyanaz
a munkája jelent meg más és
más kiadónál, elenyésző változ
tatásokkal; vagy amikor új s
új címek sorozatán át egy-két
bővítménnyel ugyanazok a ré
gi novellái vándorolnak tovább
kötetről kötetre. Az író "ejtette
át" a kiadóU A kiadó csapta be
a közönséget'l Ilyenkor a hajda
ni könyvkiadás bonyodalmas
dzsungeljára nyílik kilátás, élel
mes alkalmi vállalkozók kalóz
műveleteire, meg az akkori írók
"társadalmi" vagy anyagi hely
zetére, mondiuk ki magyarán:
nvomorúságára, kiszolgáltatott
loJá4rára. n~m 9lZ'Yl'l~flr fulrlokláHá-

ru. ~ azon is el lehet tűnődni,
hogya modern . magyal' próza
legnagyobb mesterei közűl nem
egynek a művei j~lentek meg
ilyen "rendetlenül", különböző
kiadóknál szanaszét szórva, vagy
esetleg az író, sőt az író özve
gye kiadásában, kétségtelen bi
zonyságául annak, hogy nem
tudtak "stabil" szerződéshez

jutni, (nyilván mert a kiadó
nem bízott eléggé a kelendősé
gükben); viszont számos olyan
írót adtak ki "rendesen", tehát
hosszúlejáratú, biztos megálla
podások alapján, akiket ma
amazok mellett erősen másod
és harmadrendűnek érzünk. S
itt a bibliográfia a maga nyers
adataival ismét fölvet egy se
reg izgalmas és megfejtesre ér
demes miértet.

Vannak aztán másfajta érde
kességei is. A bibliográfus mű

helye a könyvtár; olyan eleme,
mínt halnak a víz. Leemeli a
könyvet a polcról, megforgatja
és a könyv beszélni kezd. Még
pedig lénye minden elemével:
a nyomdai kiállítástól, a sze
déstűkörtől, betűtipustól kezdve
az illusztrációkon, a szűken

vagy bőkezűen mért ..levegő
kön" s a borítólapon át a fű

zésig vagy kötésig. Ki gondol
ná például, (mert ritkaság, nem
sok embernek kerül valaha is a
kezébe), hogy Ady második ver
seskönyve, a "Még egyszer", Vá
radon, 1903-ban, (az első félig
meddig már ..igazi" Ady-kötet)
hamisítatlan szecessziós kiállí
tásban jelent meg, keretes lapo
kon, olyasformán, ahogyan an
nakidején Kiss Józsefet szerei
ték kiadni l Véletlen' Egy bizo
nyos, pusztán üzleti érdekeket
szolgáló színvonalon felül egy
könyv kiállítása sosem ..vélet
len"; forma, betű, tipográfia
mögött mindig valami elképze
lés, s~Rndék, íl'llétl rejlik. Ey. á



szeeeesz.iós Ady-kötet bizonyos
fokig jelképes: akik kiadták, ezt
találták a legi llőbbnek, legmél
tóbbnak Advhoz. Mondjuk, hogy
ilyen szernmel nézték Advt f
Mindeneseí re rneggondoIkoz ta tó.
hogy eleinte éppen az hatott
Adyban a leginkább, ami leg
közelebb állt a szecessz ióhoz. A
"Még egyszer", m int bibliográ
fiai adat, a maga módián sziu
tén ezt igazolja.

A végtelenségig Iolvtathatnók
ezeket a megfigyeléseket és ér
dekességeket, melyekre .mind a
könyvész és tudománya, a köny
vészet hívja föl a í'igyelműn-.
ket. Az meg éppenséggel na
gyon messze vezetne, ha arról
kezdenénk beszélni, milyen pó
tolhatatlan a bibliográfia a tör
ténetírónak, irodalomtörténész
nek, egyáltalán minden tudo
mányában lelkiismeretesen el
merülő tudósnak, kutatónak, Az
esztétikusnak, kritikusnak is
nagy szolgálatokat tesz. Csak
egy példát rá. Képzeljük el: X
vagy y kől tőrűl kell tanul
mányt írnunk. .Jól ismerj ük . 11
rnűveit, megvan már az elgondo
lásunk il' a dologról; az a szán
dékunk, hogy megrajzolj nk a7,
i llető benső fe:iIödéRét. Persze

ezt al': utat igazolni kell, müvek
ből, idézetekkel. Itt ez a pár
strófa remekül i llusztrúlja téte
lünket, érvelésünk egyik talpkö
vének szúnjnk. 1dőrendileg is
nagyszerüen áll a helyén: ebben
és ebben a kötetben. ebben és
ebben az esztendőben. S már
már meg is írjuk az esszét ; de
valami jó szellem nem hagy
nyugton; add ig-addig, m íg egy·
szerre esakelővesszük az X
vagy y munkásságát föl dolgozó
bibliográfiát, (ha van; és saj
nos nagyon kevés van; és na
gyon kívánatos volna, ha mi
nél több nag;y írónk nak készül
ne el a K07o{~sa Sándor Mó
r iez-hibl ioarúf'iájához hasonlóan
alapos és kezelhető könyvésze
te). És ott aztán kiderül, hogy
az a bizonyos vers már öt vagy
tíz évvel korábban megjelent va
lami rövidéletű istenhútamögöt
ti kis folyóiratban. A talpkő
megsemmisül, az érvelés össze
omlik; mi pedig megmenekül
tünk egy csúfos tévedéstől, H
bibliográfia jóvoltából.

Legyünk hálásak hát abib·
liográfusnak! s ezúttal külön is
Kozocsa Sándornak, ezért a min
taszerű Móricz-bibliográfiáért.
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