
lön gondolatot fejez ki. Aki figyel
mesen megnézte Székely Bertalan
egykori nagy művészünk templomi
üvegablakait. amelyek szakítottak
a női ábrázolással, és megcsodálja
bennük egyrészt azt a fölséges fia-

NAPLÓ

talembert Istenre néző tekinteté
vel, másrészt azt a szímbolumet,
amelyet kezében tart és ki nem ad
na senki fiának, annak sejtelme tá
madhat a művészet enemű új föl
adatairól. O.

"DOCH NOCH EIN FüNKLEIN GUTES." Dr. Korompai Lajos, kato
.Iikus áldozópap, érdekes Petőfi-adaléket juttatott hozzánk, amelyre ő más
fél évtizeddel ezelőtt, mint kisegítő káplán, az ipolynyéki plébánia könyv
tárában bukkant. Az alig egy nyomtatott lapnyi terjedelmű szöveg a
Regensburgban l880-ban megjelent "Der Prediger und Katechet" német
nyelvű prédikációs- és példa-gyűjtemény795. lapján olvasható a "Miscel
len", azaz "Különfélék" rovatában; prédikációban felhasználható példa
ként van közölve, annak igazolására, hogy még a legelvadultabb embe
rekben is él egy szikrányt jóság; a címe is így hangzik: "Doch noch ein
Fünklein Guies", azaz: ,.Mégis egy kis szikrácskája a jónak." - A köz
lernény szó szerintí fordításban a következőképpen hangzik:

Purker László, a későbbi egri érsek, 1807-ben még 'I'irnizben volt plé
bános. Itt egy prédikációjában elbeszélte egyszer: 1792-ben úton voltam
Alsó-Ausztriában Lilienfeld felé, hogy ott a szerzetesrendbe való felvé
tel végett kopogtassak él cisztercita-kolostor kapuján, VándorIásom köz
ben eljutottam egy faluba, amelyben elől egy nagy urasági épület emel
kedett. Mellette állott a vendégfogadó, és ezzel átellenben kis kunyhók
sorakoztak békésen egymás mellett. Már este volt, és a holdfény álmo
dozóan nyugodott az épületen és a szalmatetökön.

Szálláshelyet kellett keresnem, hogy ott eltöltsern az éjszakát. A ven
déglő ugyan barátságasan hívogatott. ám belőle vad, zűrzavaros lárma
zúgott felém, amely éppen nem táplált külőnösebben jó véleményt ben
nem e szálláshely iránt. Mégis a fáradtság, éhség és szomjúság, meg az
éjszaka, betérésre késztettek.

Abban a pillanatban. arnint ajtót nyitottam a vendégszobába, meg
láttam néhány vad külseiű és magatartású fiatal embert. Verték a eim
baltnot. és a legények szinte dühödten táncoltak, cipőjük sarkával taposva
a padlót, hogy az inogott és az ablakok rengtek. "Hej ! - kiáltott egyik,
- te cigány, játszd el a legeszeveszettebb nótádat, mert ma eltáncolom
testemet és lelkemet !" Egy másik kiáltott: ,.Kocsmárosné, hej, ide a leg
íobb bort, amely olyan vén, rnint az öregapám volt! Ma az utolsó fillé
remet el akarom inni !"

Ilyen ordítozás és tobzódás közepette egyszer csak kopogtatnak kint
az ablakon. Kinvitják. érdeklődnek az óhaj iránt, hát egy szolza a közeli
urasází házhól ígv szól: ,.Az uram kéret benneteket, ne lármázzatok olyan
borzatmasán. mf'rt nem tuti elnludni. pedig már késő éjszaka van l"

A fiatal legények a hetykeség gúnyos fintoraival és visszataszító röhö
zésével k icsúfol'iák a szeleát és kiáltják: ..Menien pokolba az urad l" 
bep;<:'~uiák az ablakot. .8 egyikük mezoarancsolja a cigánynak. hogy a
cirrrbalmot méa vidámabban verje, mint eddig, még ha az ingét is kell
odaadrita ennek a muzsikának az árakérit. És megtöltik a poharakat, s
ki is ürítík hatalmas kortyokkal, s megkezdődik a címbalomzenének, az
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ujjongásnak és a táncnak olyan őrülete, hogy az ember egy pillanatra
valóban a pokolban képzelhette magát.

De hallga! - ismét kopognak, előbb halkan, majd erősebben az
ajtón. - senki sem törődik a kopogással. Nyílik az ajtó, s egy halotthal
vány gyermek lép be reszketve. Könnyek között szólásra nyílik ajka és
könyörög: ,,0, dalolj átok valamivel halkabban a nótáitokat; az én anyám
oly beteg, ah, nem birja ki tovább a lármátok mellett! 0, az én beteg,
haldokló anyám! irgalmazzon az Isten !"

A gyermek zokogva távozott.
És lám, e vad legények közül egy sem adott a gyermeknek mocskos

választ. Sőt, intettek a cigánynak. hogy hallgasson el a címbalmával;
gyorsan k iitták poharukat, kifizették számlájukat és csendben szetszéled
tek, kiki a maga kunyhajába, Tehát mégis csak volt a jónak egy kis
szíkrája, egy szíkrácskája az emberies érzésnek ezeknek a dorbézolók
nak a szívében.

***

Eddig szól a szóbanforgó közlernény. Nem nehéz megállapítani, hogy
attól a ponttól kezdve,amint a vándor - a szöveg szerínt: az ifjú Pyrker
- belép a vendégfogadóba. az egész nem más, mint Petőfi Falu végén
kurta kocsma című közismert költeményének prózai parafrázisa; hozzá
tehetjük: ennek a drámai tömörségű és erejű kis remekműnek felhigi
tása, ellaposítása, bővebb fejtegetésre nem szoruló, nemesen demokratikus
eszmei tartalmának naiv moralizálással való teljes meghamisítása, félre
értése.

A frazeológia és a szerkezeti felépítés egyezése nem hágy kétséget az
iránt, hogy a könyv szerzője minden bizonnyal ismerte a Petőfi-verset, s
azt ismerhette is, hiszen mint Petőfinek egyi,k legnépszerűbb verse 1880
ig számos német fordításban megjelent. (Lenkei Henrik "Petőfi német
fordítóív-ról szóló tanulmányában, a Petőfi-könyvtár XXVII. füzetében,
eddig az időpontig nem kevesebb, mínt 13 nevesebb német Petőfi-fordító

ról emlékezik meg.)
Megtetszhetett a vers neki, alkalmas példa-anyagót vélt felfedezni

benne, a hathatóság kedvéért valóság-alapot is kellett hozzá keresni, a
magyar luteránus Petőfi a német katolikusok előtt nem jelenthetett elég
gé nyomós tekintélyt, s így az egészet Pyrker személyéhez fűzte, gkinek
mint magyarországi születésű s magyarországi érseknek mégis van vala
melyes köze a példázat ősforrásához, s aki viszont mint neves német
költő és katolikus főpap a német prédikáció-hallgatók körében is tekin
télyt élvezett. - Anekdóta-gyüjtemények szerkesztői jól ismerik az anek
dótázók ama kedvelt eljárását, hogya fordulatos anekdótákat - a "genius
loci" és az "epikai hitel" kedvéért - határozott helyhez és ismert sze
mélyhez szeretik fűzni, s elvégre a példa-gyüjtemény sem más, mint
anekdótáknak magasabb, moralizáló szempontú csoportosítása, s így ép
pen nem kell megbotránkoznunk az idézett könyv szerkesztőjének fenti
ekben feltételezett eljárasán.

Fenti elgondolás mellett szól még egy belső érv. Az a cigányos, cim
balmos kép, amelyet a prédikációs például szolgáló elbeszélés megrajzol,
semmiképp sem jellemző az alsó-ausztriai Lilienfeld környékére, s még
kevésbé az 1792. évre, amikor a francia forradalom tekintélytiszteletet
romboló eszmei hullámai még alig-alig érinthették Ausztriát.

Ám ne nyugodjunk bele ebbe az egyszerű - és tegyük hozzá: kényel
mes - megoldásba. Vizsgáljunk meg más lehetőségeket is. Azt a lehető

séget eleve el kell vetnünk, hogy Pyrker érsek olvasta volna Petőfi ver-
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sét, 8 az abban foglalt élményt a sajátjaként tűntette volna fel. Petőfi

ugyanis a tá,rgyalt verset 1847. augusztusában irta szatmári tartózkodása
idején; szorgos Petőfi-kutatók még a vers közvetlen ihletőjét. a Szarnos
parti kocsmát is felfedezni vélték. A vers viszont - a legújabb akadémiai
kritikai kiadás tanusága szerint - a költő életében nem jelent meg, leg
korábbi megjelenési helye az 1851-es (és aikkor is elkobzáara ítélt) Ernich
féle Petőfi-kiadás. Pyrker érsek pedig már 1847. december 2-án elhúnyt.

De van egy harmadik lehetőség is: ba ugyanis egészen jóhiszeműen

betű szerint igaznak vesszük a német prédikációs könyv adatait. Vizs
gáljuk meg a kérdést ebből a szempontból is. A példa-szöveg bevezeté
sében közölt évszámok és életrajzi adatok a valóságnak mindenben meg
felelnek. Még az előbb említett "belső ellenérv" is áthidalható. Mert a
szövegnek ez a mondata: "Ich war auf dem Wege nach Lilienfeld in
Unterösterreich" így is felfogható és fordítható: "úton voltam az alsó
ausztriai Lilienfeld felé", s ennek az útnak magyarországi szakasza is
elképzelhető, mert a fiatal Pyrker kalandos külföldi utazása és lilienfeldi
szerzetbe-lépése között magyarországi szülőfalujában,a fehérmegyei Nagy
láng községben is megfordult", s a végső ponton, a Lidíenfeldbe toI'lkolló út
magyarországi szakaszán, a cigány mellett mulatozó, mindíg rebellis haj
landóságú magyárok körében könnyen lehetett része olyan uti-élményben,
amilyent a prózai szöveg - és a Petőfi-vers is - elbeszél.

De hogyan jutott a téma Pyrkertől Petőfiig? - A magyarázat erre
nem éppen egyszerű, de nem is egészen erőltetett. Tudjuk, mikor Petőfi

1844 emlékezetes telén végső kétségbeesésében elindult gyalog Debrecen
ből Pestre, Egert is útba ejtette s ott februárban néhány feledhetetlen
napot töltött a lelkes egri kispapok körében a szemínáríum vendégeként ;
Pyrker érsekkel Persze bizonyára nem találkozott, de találkozott és benső

barátságba került Tárkányi Bélával, aki viszont ekkor már mint végzett
teológus az érseki irodában teljesített szelgálatot az érsek mellett, s a
költői lelkű főpap bizalmával is kitüntette a költői lelkű fiatal papot. 
Hogy az egri kiruccanás mélyebb impressziókat hagyott Petőfi lelkében,
azt bizonyítja két egri verse is (történetesen mindkettőnek központi té
mája a bor), s április 28-án kelt Tárkányihoz szóló levele: "Oh, Béla
barátom! be szép napok voltak, melyeket körötökben tölték; istenemre,
sohasem feledem !" (Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza, 1. 349-352. l.)

No már most feltételezhető, hogy - a különben is boros jellegű 
vidám egri hangulatban Tárkányi közölhette Petőfivel érsekének hajdani
kocsma-élményét, s ez a közlés évek múltán megfelelő rokon környe
zetben felszínre vetődött, s hozzájárult a költemény rnegszületéséhez.

Ha így is állna a dolog, ez persze semmit le nem von a költő érde
méből és a költemény értékéből. Sőt csak növeli míndkettőt, mert effajta
nyersanyagot művészivé formálni, drámaivá sűriteni:azaz igazi művészet.

Persze, ez utóbb kifejtett feltevés csak akkor válnék egészen meg
nyugtatóvá. ha valamiféle pozitiv adat kerülne elő arra vonatkozóan,
hogy Pyrker érseknek valóban volt effajta élménye vagy elbeszélése. At
kellene vízsgální irodalmi hagyatékát, amely - Szinnyei irói Lexilkona
szerint - az egri érseki könyvtárban található, S nem is csekély irodal
mi szenzációt jelentene, ha kiderülne, hogy az egri érs-ek volt Petőfi

egyik leghíresebb versének közvetett ihletője.

De az irodalmi érdekességet nem lehet megtagadni a kérdés állásá
nak jelenlegi fokától sem, t. i. attól a ténytől, hogy egy Petőfi-vers bele
került egy német katolikus prédikációs-példatárba ! (Kunszery Gyula)

• Kaunitz Lajos: Pyrker János László, Bpest, 1896. - 20. l.
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MOZAIK. - F i a t a l o l as z fe 8 t Ó k k i á II í t á 8 á t l á t t u k a
]-J e m z e t i S z a l ó n b a n. A legfiatalabb húsz éves, a legidősebb har
mincöt. Mind az ötvenhárman merészen, függetlenül, se hagyományhoz,
se mintaképhez, semminő irányelvhez nem igazodva, szabadon követik
hajlamaikat, temperamentumukat és őszintén fejezik ki, szemérmesség,
restelkedés, tekintélytisztelet nélkül a felfogásukat, álláspontjukat és ha
nem is kérkednek »ele, bizonyára érdemnek tartják, hogy nyersen, meg
szűretlenül tolmácsolják érzéseiket. Az olasz festészet legifjabb hajtásai
ezzel a fékezetlen elevenséggel, bárminő korlátozás ellen vad ellenállást
kifejtő határozottságukkal és derűlátó bizakodásuklcal keltenek mindjárt
figyelmet. Az áporodottság, merevség, kOl'avénség elleni tiltakozás min
denegyes ecsetvonásuk. Remekművel egyikük se dicsekedhetik még, de
együttesen, külön utakon járva bár s mégis összetartozva, közös célkitű

zéssel, nem kevesebbre törnek, mint hogy az évszázadok óta az első hely
l"ől leszoruli olasz festészetnek visszahódítsák a uezérséqét:

Bemutatkozásuk rokonszenvünkre számithat, mert becsüljük jószán
dékukat, lelkességüket, teremtőkedvüket és fiatalos önbizalmuk4t. Té
717áík, komponálási készségük, színeik, technikájuk, stílusuk, modoruk,
ízlésük még nem egyéniek. Főleg Picasso kézJegye eleven ezekben a
fiatal olasz festőkben. De kísért Salvador Dali is, meg Modiglwni. Fel
jelbukkan egy-egy Matisse-vonás, Rouault-emlék, Deqcs-moztiulat, sőt

Daumier-ötlet is. Színeik még nem harmonikusak, inkább csak festéket
rakmak: fel, mintha tört szavakat, felkiáltó.iel.eket, lJam.l kérdljjdeket hasz
nálnának összefüggő, befejezett, egész hatású közlés helyett. A kiállított
mintegy száz kép közül szívesen emeljük ki Luciano Caldari nemes egy
szerűségű, kellemes szűrkeséoű Interieur-Jét és a rajzban ugyan esetlen
"KÖTbe-körbe" című képet, Augusto Garati tűzpiros szinkölteményét,
melyben azonban élet csillog és évszázados ihletettség. sikeresen .felidé
zett halvány tüze. (H. G.)

•
Krúdy Gyula legeredetibb és legérdekesebb müvei a Szindbád-törté

netek, amelyekről sokan azt állítják, hogy az író önéletrajz-jellegű al
kotásai. O maga "Mikor az író találkozik reqénualatciaipal" cimű vallo
másában tagadja, hogy ő lenne Szindbád, "Szindbád titka" dmű elbeszé
lésében azonban mégis azonosítja magát hősével. Ma mindez mellékes
kérdés, a Szindbád-művek önéletrajzi von.atkozása tagadhatatlan, legfel
jebb a szokdsos felfogástól tér el. Nem életének folyását, nem az ese
ményeket meséli el, hanem ábrándjait és elképzeléseit örökiti meg; a
ualosáqon. túl, rejtett, belső éniét, az életről alkotott vágyait és elképzelé
.~eit világítja meg lírai árnyalású hangon, páratlan művészi módszerrel.
Mindazokat a vágyakat és álmokat, amelyeket önmaga nem élhetett meg
és a hétköznapok harcában elvesztett, egu "ködloung", az önmaga szá
mára legjobban megfelelő és leginkább Óh4jtott, lelke mélyéből jakadt
hő.~. Szindbád alakjába és kaland1aiba öntötte, iny olyan jellemet és olyan
kalandokat alkothatott, amilyen ő akart lenni és amelyeket ő maga szere
tett t'olTI4 megélni. Szindbád tehát magát Krudyt idézi, akiről az össze
gyü.itött Szindbád-történetek utószavában így ír méltatójuk: "Szindbád,
a kalandor hajós, néha sötét, dickensi sarkokban mellére gubbasztott fej
jel, az asztal alatt messze elnyujtott hosszú lábbal, feje felett kioltott
vészlámpával húzódik meg; de ott látlwtjuk a fényes udvari bál forgar
tagában is, amikor ismeretlenül áll helut, mint a legvonzóbb domin6
1,(ma.gja.. Ott látju.k a lóversenyek túlfűtött izgalmában, a liget bokrai
között, ott ágaskodik királyi pompák tündöklő fényében, majd fejét /,e-
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hajtva nézi a föld után sóvárgó parasztok nyugodt, becsületes arcát, mert
6 mindenhol ott van, őt mindenben megtalálhatod. Költői név köntösét
öltötte magára, egy költői álnevet, amelyet nemessé és halhatatlanná
tett."

Szindbád alakja alapjában véve romantikus, de az írói megelevení
tés realista módszerrel ábrázolja, reális környezetbe helyezi. Kalandjait

• és meséit eldugott kis vidéki városok félhomályos zugaiban szövi. Az író
nosztalgikus elvágyódása, a történet hangulata és a környezet megvá
lasztása együtt alkotják a mű sajátos, még a sokszinű élet forgatugának
ábrázolásán is átütő, szomorkásan lemondó hangulatát.

Szindbád összes történeteinek kiadása Kozocsa Sándor nevéhez fű

ződik. Rövid időn belül ez második hatalmas Krúdy-kiadása. Először a
jóformán teljesen ismeretlen írói arcképeket állította össze, most pedig
ezt a két regényből, hat elbeszélésgyüjteménybőlés hU$zonegy, eddig fo
lyóíratokban és hirlapokban kallódó elbeszélésből összeválasztott munkát.
Nemcsak az avatott kézzel végzett kiegészítések és a rendszerezés, hanem
a mű hungulatának megfelelően ihletett utószó megírása és a kimerítő

jegyzetek is a sajtó alá rendező szakértelmét dicsérik. ([KS.)

•
A M u s i c i d i R o m a két hangversenye - egyik a Zeneakadé

mián, másik az Erkel Szinházban - sokáig felejthetetlen marad a hang
versenylátogatók emlékezetében. Csupa, Pesten nagyon ritkán, vagy egy
általán nem haHható művet játszottak, javarészt preklasszikust, s elő

adásukra nem is lehet mást mondani, mint azt, hogy - tökéletes. Mert
nemcsak kifogástalan, hanem. az átélésnek egészen kivételes varázsával
is rendelkezik. Hogy Corelliben mennyi tiszta lira, Vivaldi kecsességében
mennyi monumentalitás, Bach fegyelmezett intellektusában mennyi ára
dó szenvedély, mélytüzű ragyogás van, azt soha nem éreztük még olyan
meggyőzően, mint a Musici de Roma elbűvölő interpretálásában. Ezek a
kitűnő művészek még Rossini elegáns föZszínességében is meg tudták
éreztetni a nagyságnak azt a Zevegőjét, ahová még a könnyed, bohémm
virtuóz "pesarói hattyút" is föl-fölemeli az az önfeledt áhitat, amivel, mint
vérbeli olasz temperamentum, a dallam, a művészet, a muzsikálás édes
örömének odaadja magát. Egy-egy pompásan előadott preklasszikus ver
senymű végighallgatása után óhatatlanul fölmerült az emberben a gon
dolat: a romantikusok, egy Beethoven, Berlioz, majd Wagner többet,
nagyobbat akartak, sorsproblémákkal viaskodtak zenéjükben, de a pre
klasszikusok kecses és fegyelmezett arányaikban többet, egészebbet adtak;
sokkal eszköztelenebbül és sokkal inkább a zene saját világán belül ma
radva, sokkal inkább a zene saját világán belül maradva, sokkal inkáb'
csak zenében gondolkodva harmonikusabbat, egészebbet mondtak, és
amit mondtak, azt tisztábban és véglegesebben mondták. Bár többet sze
repelnének kamara-együtteseink műsorán! S bár érnék el a mi prekZasz
szikusokat tolmácsoló művészeink is - mind szólistáink, mind együtte
seink - a hibátlan művészet és a tökéletes szolgálat egységének azt a
mágaslatát, amellyel a világhírű Musici di Roma gyönyörködtette két es
téjén a magyar zenekedveZóket. (R. L.)

AZ OLVASO NAPLJOJA. Érdekes és értékes könyvekkel gyarapodott
az utóbbi két esztendőben az Adyról szóló irodalom. Kü1önösen Ady
korai éveire vetnek új, vagy az eddiginél élesebb vilá-tot.

Elsőnek Heaedűs Nándor két művét kell emhtenünsc. A koráb'<an
megjelent Ady Endre NagYl,áradon című rendkívül tájékozott, ok 06, Ie-
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genda-oszlató munka. Sok kézről-kézre adott hiedelmet cáfol meg. ho-
mályos kérdéseket tisztáz, arányokat állít helyre, s mindezt olyan körül
tekintő és meggyőző [ózansággal, olyan valóságérzékkel és mindent szám
bavevő alapossággal, hogy az olvasónak az az érzése: Ady váradi éveinek
történetét végérvényesen tisztázta.

Hogy munkáját mennyíre hasznos minden Ady iránt érdeklődőnek

elolvasnia, arra csak egyetlen példát hozunk föl. Negyedik fejezetét,
melynek címe: "Nagyvárad képe az Ady-irodalomban".

Míndannyiunkban megrögzött közhelyként élt ez a [avarészt kortársi
emlékezésekbőlkeletkezett kép. Ady a parlagi Debrecenből eszerint való
ságos kis metropohsba érkezik, egy miniatűr Párizsba a Pece partján.
ahol pezsgő, franciás szellemi és társadalmi élet fogadja - egy városi
méretű lomha nagyfalu után egy igazi európai város. Egy legenda-Nagy
várad; s ez a legenda beszüremkedett még Bóka Lá:szló igen alapos,
részletes, igényes és úttörő Ady-monográfiájába is (Ady Endre élete és
művei, 1. Ady pályakezdése, bevezetés az Ady-kérdésbe, 1955) - egysze
rűen azért, mert forrásai: a kortársak emlékezései nem egészen meg
bízhatók. Vonatkozik ez elsősorban Nagy Endrére, akinek Ady Váradjá
ról szóló írásai: mind az Ujság című napilapban 1936 decemberétől közölt
emlékezései. mind az Ady-múzeum második kötetében olvasható, "hiteles
korképnek szánt dolgozatav - (címe: "A Pece parti város 1900-ban") 
"némi tényeken alapuló, vagy teljesen koholt anekdótálk: gyűjteménye és
feldolgozása", és "kőltészetnek szép, de forrásrnunkának csekély mérték
ben alkalmas".

Várad nagyvilági eleganciája, párizsias, demi-monde ragyogása ? "A
gazdag polgárasszonyok villódzó brilliánsai, a sűrűn, fülledten párolgó
parfőm-:illat trópíkus atmoszférája ... a monokljk hideg villogása" ? NEm;
.míndez nem Illik az akkori Váradhoz, amely - írja Hegedús Nándor 
még csak akkor kezdett igazán városiasodní. A gazdag polgárasszonyok
akkor még nem páváskodtak Várad utcáin és nem létező ragyogó kávé
házaiban".

De nemcsak Bóka Lászlót vezették félre a megbízhatatlan kortársi
emlékezések, hanem Schöpflin Aladárt is. A Nyugat 1934-Í évfolyamában
így írt a századeleji Várad szellemi életéről: "Nemcsak a könyvesboltok
ki!:'akatában, de az emberek kezében is ott lehetett látni a német, fran
cia új könyveket, hallomásból is ismert külföldi nevek ismerősként

csengtek a kávéházakban. Baudelaire, Paul Verlaine, Liliencron, Dehmel,
Ibsen, Hauptmann. A bécsi irókról úgy beszéltek majdnem, mint szemé
lyes ismerösökről. De hangzottak más asszociációkat keltő nevek is, köz
tük Marx és Engels neve, akkor jött divatba a szociológla és már kez
dett divatba jönni a szoclalizmus is".

A kép tetszetős, de sajnos, harnis. Hallgassuk csak Hegedús Nándort:
"Ez bizony délibáb, amit Schöpflin a mult rózsaszínű ködén át lát, ami
azonban ebben a formában nem létezett. Egyetlen számbavehető könyves
bolt akkor Nagyváradon ifj. Berger Sámuelé, de ott legfeljebb a kelendő

Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens piros kötetei voltak lát
hatók. " A német könyveket a régt nevelésű zsidó asszonyok -olvasták,
de Baudelaire-ről,Líltencronról ezek sem hallottak soha. Marx és Engels
neve kávéházakban- nem hangzott el, ekkor Marxot vagy éppen Engelst
nem olvasták Nagyváradon."

Ezek az emlékírok valahogyan úgy voltak, mint mi, ha gyermekko
runk színhelyére gondolunk vissza: tágasnak. nagynak, színesnek látjuk
ernlékeinkben. Ha aztán véletlenül visszavezet a régi tájakra sorsunk,
meglepődve látjuk, mennyivel szűkösebb, kisebb és fakóbb minden. Az--
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tán meg az emlékirók már Ady költészetén át néztek véssza "a hajdani
Váradra, annak fényében költötték át a felemás, épülő vidéki várost
valamíféle Párízzsá, csillogó égszeres, buján parfömillatos asszonysereggé
sokszorozva egyetlen - s akkor is csak látogatóba jött - Lédáját, He-·
gedűs Nándor azonban ott élt, őt nem ejtették meg a legendák s a "meg
szépítő messzeség" önkéntelen (vagy önkényes) koholmányai; ő megőrizte

s most elénk tárja az objektív valóságot.
Ennek a valóságnak a [ózan világánál egyszerre hitelesebben áll

előttünk s érthetőbb lesz számunkra maga a "hős", Ady is. Hogyan is
nem gondoltunk rá eddig, hogy, ha Váradnak valóban olyan pompás,
csillogó, erkölcseiben párizsíasan szabad társadalmi élete van, egzotikus
Illatszer-felhőkben sétálgate nőkkel, s olyan kávéházi élettel, melyben
erek a fölényes műveltségű, Baudelaire-t ismerő, szerelemre kész pol
gárasszonyok is részt vesznek: talán mégsem egészen érthető, hogy az
életszomjas, élet-igényes fiatal Ady szinte beleájul egy Rienzi karjaiba,
aki mégcsak az előkelőbb pesti mulatók hölgyeinek színvonalát sem üti
meg (1902 októberében Váradról egy pesti Király utcai mulatóba szer
ződött) s benne keresi, benne látja a "nagy nőt"; talán mégsem egészen
-érthető, miért kell ennek a nagy, fölszabadult Életre mínden idegszálá-

. val türelmetlenül sóvárgó Adynak 1903 nyárutójáig, Lédáig várnia, s
miért nem talált társat és múzsát magának Várad állítólag oly művelt,

-oly szabaderkölcsű és gátlástalan polgári asszonyai közt?
Ma már, hála Hegedús Nándornak. és Fehér Dezsőné emlékezéseinek,

melyeket Dénes Zsófia gyüjtött egybe Akkor a hársak épp ezerettek
cimű könyvében, kétségtelenül tudjuk, hogy Léda nem azért röppent
egyenesen Párizsból Váradra. hogy a vidéken poshadó lángelmét kira
gadja a világba; megismerkedésük körülményei eléggé tisztázódnak. De
mielőtt erre a Léda-kérdésre térnénk, iménti gondolatainkat folytatva
tegyük föl a kérdést: hogyan is nem tünt föl nekünk, hogy Lédának - ha
egyszer Váradnak oly mondén társadalmi élete volt - Adynál egyszerű

en semmiféle konkurrencíája nincs, s a fiatal költő úgy néz erre a Pá
rizsból jött nőre, rnínt valami csodára, páratlan jelenségre Váradon?
Nem Léda láncolja magához Adyt - hiszen ő azután is tovább szöví
Adyt valósággal megőrjítő kapcsolatait, hogy megismerkedtek - ha
nem fordítva: Ady tapad, rántódik szinte hozzá, mert mágnesként vonzza
őt Léda egyénisége: Váradhoz képesti nagyvonalúsága, műveltsége, föl
szabadultsága. Hogylan hatott volna így Adyra, ha akörül csupa tropikus
atmoszférájú polgárasszony nyüzsgött volna Várad "nemlétező ragyogj
kávéházaiban" ?

Tovább menve: ha Várad szellemi élete a századfordulón, Ady váradi
éveiben olyan modem és tájékozott,aminőnek - színtén kortársí-emlé
kezésekból szövődött hiedelmek alapján ..,.- Schöpflin imént idézett szavai
rajzolják: nem lett volna-e Ady műveltebb annál,amHyen Várad elha
gyásakor. s amilyen egyáltalában volt? Valami sajátos szellemi látással
"kivételes, lényegüket sejtő megérzéje ,és ragyogó rutinú kifejezője a dol
goknak; de értesülései gyakran fölszínesek, másodkézből valók; cikkeiben
a zsenialttás nem egyszer keveredik bizonyos vidékíességgel, s az a
szubjektív fölény, amellyel témáit kezeli, néha a témára vonatkozó ala
posabb ismereteinek hiányát leplezi.

Belia György, Ady Válogatott leveleinek saító alá rendezője hoz föl
erre egy jellegzetes példát Bölöni György Ady-könyvének elbeszélése
nyomán, a levelek elé írt szép esszéjében. "Aiki olvasta Gauguin-ről szóló
'tárcáját, nehezen hiszi el, hogy soha életében nem látott Gauguin-fest
'ményt; barátai magyarázták el, ki ő, s mít csinál. Ady remek kis esszét
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írt a hallottakból, s hogy hitelesebbé tegye, személyes vallomással kez-
dí'" ... Kitűnő intuició és remek rutin eredménye egy-egy ilyen tudósí
tása; de végső fokon mégsem más, mint a tárgyra vonatkozá haladó köz
helyek egyéni hangnemű újrafogalmazása - s ilyen másodkézből kapott
értesülések alapján nem is lehet más. Igaz, a műfaj igényei sem kíván
:niak többet. Azt is tudjuic Ady természetében árnyéka sem volt olyas
fajta tudós, filclóg hajlandóságnak, amilyen Babítsot vagy Tóth Arpádot
is jellemzi. S nem léphetett ki önmagából; mint Hatvanynak írta egy
maría-grüní levelében 1913 májuaában: "Önmagam megmunkálása ...
mondhatnárn a magarn kicserélése, ha lehetséges is volna, de nem igaz".

Mégsem állhatjuk meg, hogy föl ne tegyük ezt a - természetesen
hiábavaló - kérdést: vajon ha Várad szellemi élete valóban olyan lett
volna, amínőnek a legenda festi, magasabb kultúrigényeivel nem szok
tathatta volna-e a kezdő Adyt egy kJs "önmaga megmunkálására", nem
Ikapathatta volna-e valamivel mégiscsak magasabb színvonalú élvezetekre,
mint aminökkel váradi ujságíró éveiben szórakozott? Míndössze olyas
rníkre, hogy ne "resteskedjen el" - mínt Bölöni mondja - egy Gauguin
kiállítást, amelynek rnűvészi és modern jelentőségére pedig éppen eléggé
föLhívják a figyelmét; hogy ne érje be a bármilyen jó közvetítéssel, ha
nem igénye legyen az eredetire is. Vagy arra, hogy váradi éiszakáit ne
"a polgári rend felforgatását célzó tréfák kieszelésére" fordítsa - mint
Fehér Dezsőné emlékezésében olvassuk, Dénes Zsófia könyvének elején
- két lump pajtás-a, Szűts Dezső és Halász Lajos társaságában; hanem
valamelyik művelt, Verlaine verseit olvasó, brilliánsos-illatos szépasz
szony szalonját vagy budoárját látogassa meg szerkesztőségí munkája
végeztével s ott keresse az Élet lázait, ne a Pece utca IDaszárnya-negyedé
nek vöröslámpás házaiban ... - Igen: ha Várad élete megfelelt volna a
legendának! De Hegedús Sándor és Dénes Zsófia könyvéből tudjuk, hogy
egészen más volt, vídékibb, parlagíbb; s nem hogy páeízsias nem volt, de
még csak pesties sem akkor, amikor Ady ott élt.

Csaik ennek a félig-meddig még parlagi Váradnak az ismeretében
érthetjük meg igazán, mit j~lenthetett, és hogyan jelenthetett olyan so
kat Ady számára a váradi viszonylatok közt föltűnóen nagystílű, Párizst
járt Léda megjelenése.

•
De mielőtt a Léda-ügyre térnénk, említsük meg Lengyel Géza köny

vét: Ady a műhelyben a címe. Lengyel Géza ujságíró kollégája volt Ady
nak Váradon, majd a Budapesti Naplónál s a zsucnaltszta Adyt mutatja:
meg, a Debrecenből Váradra átszerződött kezdő ujságírótól az ujságírás
nak 1905-ban búcsút mondó, már országos hírű s országosan vitatott köl
tóig. Alapos, érdekes, hiteles könyvének nemcsak az az érdeme, hogy
!igazán közvetlen tanú vallomása, hanem az is, ahogyan ezeket a vallo
másokat, emlékezéseket elmondja: higgadtan és tárgyilagosan, anélkül,
hogy akár a maga szerepét túlozná, akár Ady alakját mitizálná. Volt
egy idő, amikor Ady minden sorában, minden nyúlfarknyi, hevenyében,
lapzárta előtt odavetett prózai írásában valóságos váteszi kinyilatkozta
tást, sorsproblémáinkat fOl'gató próféciát, kivételes szellemi revelácíót lát
tak, bírálhatatlan és megföllebbezhetetlen kijelen.tést. Nos, Lengyel Géza,
az egykol'li kartárs,aJkI egy szerkesztőségbenült annakidején Adyval. egy
ujságnál dolgozott vele, s egyformán tanúja volt életének is, ujságíróí
ffilUnkájánaJk is, józanul és meggyőzően "a helyükre teszi a dolgokat" 
az ő ujságíró Adyja nem redakció asztalához pányvázott, kötőfékjét kel
letlenül s dühvel rángató táltos, hanem pontos, lelkiismeretes, nagyon'

246



tehetséges, dolgát szívesen végző ujságíró,aki egyformán ír jelentős cik
ket és laptölteléket, aszerint, ahogy azt a lap mindennapí szükségletei
követelik. Nem "húzza le" a zsenít, csak emberi közelségbe állítja; le

.léptetí a "jóssá" merevített Adyt a szobortalapzatról, belehelyezi reális
környezetébe, az akkori mindennapok valóságos viszonyai, harcai, prob
lémái, torzsalkodásai és elvi csatát közé. Nemcsak környezetrajza, nem
csak adatai érdekesek és értékesek, hanem jellemzéseí s okos kritikai
megjegyzései is - így például az Ady politikai világnézetére. meg uj
ságírói modorára, eljárására, stílusára vonatkozóak.

S említsük meg itt Hegedűs Nándor, másik Ady-könyvét, az Ady
Endre nagyváradi napjait is. Egy akadémiai sorozat, az Uj Magyar, Mú
zeum első 'köteteként jelent meg. A sorozat célja: "A modern magyar
irodalom, elsősorban a XX. század és a századforduló évtizedeinek iro
dalomtörténeti szempontból értékes dokumentumait kívánjuk összegyüj
tem és közreadni.' Ezt Ady nagyváradi időszakára Hegedűs Nándor ki
válóari végezte el: "csaknem napról napra" követi Ady életét időrendi

sorrendbe szedett dokumentumaiban és a dokumentumokhoz fűzött ma
gyarázataíban. A nem könnyen hozzáférhető váradi lapok Adyval kap
csolatos egykorú anyagának összegyűjtésével és közlésével olyan pótoLha
tatlan munkát adott mínden Ady-kutató kezébe, amelyért színte nem is
lehetnek elég hálásak. Ami pedig a nem-irodalomtörténész olvasót illeti:
hiteles ízelítőt kap a szemelvények alapján az egyikorú Várad szellemi
és társadalmi levegőjéből, ebből a sajátos magyar vidéki radikalizmus
ból, tréfáival. polémiáival, személyeskedéseivel és elvi harcaival, egye
temes igényeivel és jelentéktelen helyi tyúkpöreivel - hiteles, dokumen
tumaiban beszélő képet a fiatal Ady reális szellemi környezetéről, de
tüköriképet tehetségének fokozatos önmagára eszméléséről is.

A kitűnő könyv külön érdekessége a függelék: Fehér Dezsőné akadé
miai kézirattárban elhelyezett emlékezéseinek korrekciója, melyet az em
lékezések átdolgozott könyv-kiadásának dültbetűs részeiben Dénes Zsófia
nagyrészben magáévá is tett és bele is dolgozott az Akkor a hársak épp
szerettek-be.

S ez a függelék vissza is vezet a Léda-ügyhöz.

•
"Ady és Léda életéről végre le kell hántani a koholt meséket"

mondja Hegedús Nándor. Ezek a mesék és torzítások részint kedvezőek

Lédára, részint nem; Révész Béla Léda-mítosza épp úgy nem hiteles.
mint a "Lédával szemben gyűlölködő és elfogult" Ady Lajosné Az isme
retlen Adyja. Mi hát az igazság?

Léda már huszonhat éves elmúlt, amikor férjhez ment Diósi Ödönhöz.
Abban a korban ez meglepő: sokkal korábban adták férjhez a lányokat.
Meglepő a két család közöttí társadalmi különbség is: Brüllék, lecsúszó
ban is, messze fölötte álltak egy Diósi-féle szerény kisíparos családnak.
Meglepő végül, hogy az esküvőt szigorúan zárt körben tartották. Brüllék
számára ez a házasság mésamence. De Dióslék sem látják szívesen. Léda
multja miatt; erre az Ordódy Pál katonatiszttel volt lánykori kapcsolatára
Dénes Zsófia derített hiteles világot. Diósi sem tartozott a polgártlag
"megibí~ható egzdsztenciák'' közé - jellegzetes típusa volt a fezőrnek, s
egy ibörtönnel vég;loohető szófiai botránya míatt húzódott meg feleségével
Párizsban. Onnét Léda 1903 július második felében érkezett meg láto
gatóba Váradra. Egyáltalán nem Ady kedvéért, akit csak augusztus 20-3
körül mutat be neki Fehér Dezsőné. "Léda tehát legalább egy hónapja
van már Váradon és nem vesz tudomást a költőről" - írja Hegedús
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NáJndor; sőt: nagyon is jól szól'lalkom·kaz egyébként Fehér Dezsőné! elkö-
telezett Halász Lajossal. -

Megísmerkedésük körülményeit Fehér Dezsőné emlékezéseiből is
merjük; előadása nem támasztja azt a gyanút, mintha Ady váradi fő

szerkesztőjének felesége kiszínezné vagy megmásítaná a valóságot. Ady,
mínt számos kortársi közlésből tudjuk, meglehetősen idegenkedett az
úgynevezett "úri nőktől"; Lédaval ehhez képest gyorsan megbarátkozott ;
mintegy kikapcsolódva a társaságból "olyan elmélyedéssel beszélgettek
maguk között, mint akiknek valóban van egymásnak mondanívalőjuk"

- olvassuk Fehér Dezsőnénél. S így folytatja: "Már reggeli világos
ságban kisértük haza mindannyian Adélt Fő utcai házuk kapujáig. Ady
és Adél elől haladtak. Bizonyos távolságra előre is mentek. De tisztán
kivehettük, Ady átkarolta a Iíatalasszonyt, szorosan egy ütemben és
összeforrottságban jártak, mámoros, boldog fiatalok - mint akik együtt
sietnek most már a közös cél felé".

Leszámítva az utolsó másfél rnondat irodalmias lantpengetését, az el
beszélés nem látszik koholtnak. Arra kell gondolnunk - (erről nem
tesznek ugyan említést a szóbanforgó könyvek) - Leda-Adélnak talán
volt valami nagyvilági-félvilági nimbusza Váradon: szabadelvű párizsi
asszony, akinek "multja van" (s esetleg azok előtt, akik hallottak Diósi
szófiai ügyleteiről, egy kissé kalandornő-mítosza is); talán ez tette köny
nyűvé Ady számára a vele való érintkezést, gyors összehangolódást,

Léda azután szeptember 6-a után elutazik Váradról. "Ady Pestre
kiséri - idézzük Hegedús Nándor könyvéből - és ott, Bölöni szavaival
élve - bántó, képzelhetetlenül tragikus történt, seb és csalódás".

Hogy mi volt ez az Adyt földúló "képzelhetetlenül tragikus eset",
azt ugyancsak Hegedús Nándor így mondja el, "immár mint tényt", em
lített függelékében: "Amikor Léda már tudta, hogy Ady imádja őt, és
megengedte neki, hogy 1903 szeptember 7-én vagy 8-án Budapestre k í

sérje, mégis fenntartotta a viszonyt Halász Lajossal. sőt Ady ott találta
Pesten is Lédánál Halászt."

A Révész Béla-féle Léda-legendával, a Párizsból már Ady verseinek
igézetében Váradra jövő, s egyenest a költőért jövő Léda mítoszával
szemben ez a rideg valóság. A kicsinyes körűlmények közt élő, Várad
atmoszférájában egyre légszomjasabb Ady kötődött a számára rendIkí
vüli, váradi viszonylatban föltűnően nagyvilági nőhöz, s nem ez a nő

fedezte fel őt; sőt, a legcáfolhatatlanabb dokumentumoknak, Ady saját
kezű, Léda nővéréhez. Brüll Bertához írt ,,sokatmondó" leveleinek bi
zonysága szerínt - Hegedűs Nándor szavaival - "Léda nem fogadta a
költő t azzal a melegséggel, amint Ady azt remélte, sőt csaknem eluta-
sítóan bánt vele". '

{gy fest a híres Ady-Léda szerelern kezdete a romantika-mentes va
lóság tárgyilagos fényében, A többi legenda, képzelgés, és Révész Béla
költői képzeletének regényes tobzödása. Bíró Lajos Adynak legbízalma
sabb barátja volt ezekben a váradi években; ő mondta 1930-Jban: .Annví
hazugság jelent meg Adyról és Adyval kapcsolatban jóhiszeműen és
rosszhiszeműen, hogy valami belső ellenállás vibrál bennem az ellen.
hogy Adyval való találkozásaimról és barátságomról beszéljek . . _ Talán
majd egyszer megírom barátságunkat és életünket Ady Endrével".

Sajnos, nem írta meg; "így másokra hárul a feladat - írja Hegedús
Nándor - hogy lehántsák Adyról és életéről a ráhintett meséket. ko
holrnányokat". ci is (elsősorban ő), Dénes Zsófia is, Lengyel Géza is
derekasan kivették részüket ennek a föladatnak a végrehajtásában.
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De a legjobb legenda-oszlató, legalábbis ami Ady és Léda "regényét"
illeti, a levelezésük. Ha az ember figyelemmel végigolvassa Bella György
kiadásában ezt a levélváltást, meg azokat a dokumentumokat, amelyek
ben Ady szerelméről szót ejt, a köztudatban élőtől meglehetösen eltérő

kép bontakozik ki benne. Nehéz volna kikerülnie azt a következtetést,
hogy az egész közkeletű romantikus Léda-legenda hamis; születési hi
bája végigkíséri egész életén: már a konstrukció, amire épül, alapjában
téves, Kétségtelenül bebizonyosodott, hogy Léda 1903 későnyarán nem
Ady kedvéért érkezett Párizsból Váradra; bebizonyosodott az is, hogy
egy ideig Adyt egyáltalán nem különböztette meg a körülötte sürgölődő

többi férfitől, Halász Lajostól meg a levelekben sűrűn szereplő Radótól.
Nem ő "ragadta ki" Adyt Párizsba; minden jel szerínt közelebb áll a
valósághoz, hogy ezt az egész kapcsolatot inkább Ady kényszerítette ki
Lédához kötődésének az ő élményében valósággal fátumszerű erejével. S
már itt, a kezdet kezdetén észre kell vennünk, hogy valójában két Léda
van: az egyik a valóságos, a másik az, akinek ezt a valóságos Lédát Ady
látja, érzi, éli. Ez az utóbbi "a könnyek asszonya", egy mítosz, egy a
valóságnál forróbb, magasabb hőfokú élet démona; az utóbbi: egy ízet
len, .zneglehetősen beteges és kínos szerelrní história" hősnője (mint egy
Somló Bódoghoz címzett levelében írja Ady). Kifejezése: "ízetlenkedik" 
pontos és találó; viszonyuk kezdetére a dokumentumok ismeretében alig
ha lelhetünk hívebb [elzőt, Léda nem bánt különbül Adyval. rnínt egy
érdekes, de kissé talán terhes lovaggal; Ady az első pillanattól kezdve
"túltel"helte" Lédát: sokkal többet ruházott rá képzeletből. szerepből,

fátumból, mint amennyihez ez szokva volt. Ady egy flörtöt, egy szerelrni
kapcsolatot, olyasmit, ami Léda életében eleinte bizonyára nem látszott
többnek új Halász-ügynél, átemelt a sorstragédia légkörébe; érthető, ha
Léda az első lépések után visszariadt ettől a komor, végzetes feszültségű

atmoszférától s mintha kissé lazítani igyekeznék a köztük kialakult viszo
nyon - amiért aztán Ady Léda nővérének, Bertáriak panaszkodik. De
hogy "világos" pillanataiban, fátumérzésének valóságos mámorából (ami
[eliegzetes életérzése) föl-fölocsudva maga is látta kapcsolatuk "ízetlen
ségét- - az aránytalanságot, mely a valóság s az ő mítoszd-végzetes sze
relem-érzése között van, arról a tettenért freudi elszólás világosságával
tanúskodnak Somlóhoz írt, imént idézett szavai.

S ez a "kettősség" vonul aztán végig az egész Léda-regényen, Egy
felől Léda "árany szobra", Elet-ístenasszonysága, a versekben élt szere
lem asszonya - másfelől egy nehéz természetű, nehéz természetét egyre
kevésbé leplező, ideges, mindjobban megkeseredő, társát mindtöbbet
marcangoló - mondjuk ki: a korral egyre hisztériásabb - nő. S mond
juk ki ezt is: egy öregedő nő. Erről bizonyos tapintattal általában hall
gatni szoktak. Am - Hegedús Nándor okos szavai - ".a diszkréció ne
mes tulajdonság, de az irodalomtudomány nem élhet vele."

Révész Béla Léda iránti szokásos jóindulatával az asszony korából.
elcsent egy kerek esztendőt. Léda nem 1873-ban, hanem 1872 szeptember
l-én született; öt évvel volt idősebb Adynál; amikor megísmerkedtek,
Léda 31, Ady 26 éves. öt év korkülönbség pedig Mrfi és nő között, ráadá
sul ilyen kapcsolatban, ahol minden csupa "héja-nász" és meg/békítő,

föloldó szerétetnek nyoma sincs, bizony nagy idő. Egy harminc-harminc
egy esztendős férfi, még Ady önpazarló élete mellett is: fiatal ember.
Egy harmincöt-harminchat esztendős nő, pláne abban a korban, már
elvirágzó szépségnek szárnít, Léda fokozódó hísztértája. ahogyan a le
velekből kibontakozik, a hanyatló, elvirágzó nő Idegessége. Minél jobban
közeledik Léda a negyvenhez. hangjában annál több a légszomjas kap-
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kodás, panasz, erőszakos megtartani akarás és ugyanakkor eltaszító in
gerültség; s állítsuk ezzel párhuzamoa Ady egyre növő hírét, de egyre
érő nagyságát is, "megnövő életét"... - egyfelől ez a ,,megnőtt élet",
másfelől a mítosszá élt-költött szerelemből is kipártoló, kízsugorodó, égy
korosodó hisztériás asszony arányaim törpülő Léda. Hova máshová ve
zethetett ez Adynál, mint "fátumosan" az Elbocsátó szép üzenethez?

Olvassuk el Léda féltékenykedő leveleit: az ízetlennek indult kap
csolat egyre ízetlenebb lett. Képzeljük hozzá ehhez az éles, néha már
már rikoltó hanghoz, mely ki-kicsap a levelekből, azt a korban, szép
ségben hanyatló nőt, aki beszél - a diadalmasan öntudatos, telt asszony
szépségű közismert Léda-fényképek mellé a magát szinte riasztóan agyon
kendöző Léda portréját, ahogy pár vonással Vészi Margit rajzolja elénk,
már 1904-1ben! "Mi Olaszországból és Svájcból jöttünk - írja (Lengyel
Géza könyvéből idézzük) -, elég sok külföldí nőt láttunk és hozzászok
tunk ahhoz a Párizsban általános - nálunk még nem általános - mód
hoz, ahogyan az asszonyok kifestették magukat. De ez a nő, Léda, egé
tizen más volt. Feltűnően és ijesztően nézett ki. Fekete haja alatt arca
fehérre volt festve; világos nagy szemei alatt mély kék aláfestés. Szája
sötétlila volt és a rúzs messze túl volt húzva a szájnál. Ránk ijesztően

hatott". Követikeztessük ebből azt, hogy amilyen nagyvilágian hatott Léda
a vidélcl Váradon, olyan vidékies volt a valóban nagyvilági Párizsban?
Akárhogy is, a kép, melyet Vészi Margit rajzol (8 az ő női szeme aligha
torzít jobban Léda terhére, mint amennyire a fénylképek idealizálnak a
javára), ez a túlfestett, túlhúzott szájú női arc - mint az ilyen Iárvá
san festett női arcok általában - alapjában tragikus; és igazságtalanok
lennénk Léda iránt, ha csak Ady felől néznénk a dolgokat s nem lát
nánk meg Léda tragédiáját is. Abban a levélben, amelyben még egy
utolsó találkozót kér Adytól (erre már nem ment el Ady), egy egész
elrontott női élet könyörgő, rekedt sikolya benne van ... S a sok "ízet
len" és !kicsinyes féltékenykedés, kötözködés és marakodás után annak a
Lédának a részéről, aki míndig egy kicsit fölülről, lekezelően beszélt Ady
val, ez a megalázkodás (talán egyetlen, s immár hiábavaló alázatos kiál
tás) valóban megrendítő. De Adynak igaza volt, hogy nem hallotta meg.
Az ő igazi, belső, költői mítosz-élete ekkor már túlnőtt Lédán. Túl a
számunkra sokszor már kissé szecessziós ízű, kissé "neonfényes" Léda
szerelmen s annak egész szerelemrnitoszán, Ady akkor már költői világá
ban egy lépéssel följebb járt, a csodák fönt jének küszöbén, (0)

SZINHAZI ORJARAT: Az önmagát kereső Peer Gynt. - Két ki
csiny nemzetnek az élet értelmét kutató fia, Madách és !Ibsen ;ugyanab
ban az évtizedben, a mult század hatvanas éveiben írta meg azóta is
viták pergőtüzében álló mestermúvét: A z e m b e r t r a g é d i á j át és
• p e e r G y n töt. A néhány évvel elóbb született Madách-féle tragédia
• tökéletesebb mii, de mióta hosszas könyvdráma-szenderület után színre
kerülhettek, minden előzetes jóslat ellenére a legnagyobb tömegvonzó
előadások közé számítódik a két mú minden megjelenítése. A súlyos és
exakt választ sohasem nyujtó filozófiai kérdésfölvetések tették kétsé
wessé eleinte, hogy ez a két mú szinpadon életképessé válhatik-e. Tagad
hatatlan, hogy mindkét drámai költemény látványosságával is hat, mert
leköti az ÖTökgyermek publikum figyelmét a kételyrágta filozófia emue
liési szüneteiben is. De ezek a művek nem lehetnének színpadon olyan
iZZ6csillagzatszerű sikerdarabok, ha az embereket csak a látványosság
érdekelné bennük. Látványosságban különben is sokkal többet nyujt ma
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már a mozi és a televízió. A Peer Gynt is filozófiai problémái miatt ér
teh6t szinpadjainkon, bármily kihámozhatatlan is ez a filozófia.

A romantikus Ibsen polgári. végzetdrámái megalkotása előtt két pe
rancsot állít főhőse elé. Az egyik: légy hű önmagadhoz. Az individualista
XIX. század embere Peer s azt hiszi, az ember hű lehet önmagához anél
kül, hogy Teremtőjéhez is hű lenne egyúttal. Kihült hitű, vadon nőtt

fkkó ez a Peer, Eszak Háry Jánosa s a technika korszakának hajnalán
CI saját kárán tapasztalja ki a féket nem ismerő emberi nagyratÖTés ösz
izes útvesztőit. Mert a manótörvényt, a lelket kikapcsoló: "Légy elég
önmagadnak" 'betokozottságát sem tudja fenntartás nélkül a magáévá
jenni. Az ember sohasem lehet elegendő önmagának, sárból-sugárból ösz
szeszűrve egyik lénye mindig sajogni fog, ha Isten egyensúlytartó tör
vényeit kifelejti .0.. számításból.

Ibsen iróniája szülte Peer alakját, aki élete végén minden terve,
minden szándéka, nagyot és jót akarása csődjét kell lássa. "Maga lenni,
&z - megölni magát. De e magyarázat neked hiába. Mondjuk hát igy:
II Mester célját mutatni híven, mint egy cégtábla" - szól a Gömböntő

szava Peerhez a régi, Patthy-féle fordításban. S itt Ibsen már a keresz
iénység parancsainál tapogatózik és megoldása is ilyesmi, mikor Peer
kérdezi Solvejget: "Hol voltam egész, igaz lényemben, homlokomon az
Ur bélyegével ?" - s Solvejg csak annyit felel: "Hitem-,reményem- s
szeretetemben."

Csak ennyi a kihámozható értelem a drámai költeményból s csak
eatl pozitív, nem irónikus alakja van: Solvejg, aki nem kérdez, nem fi
lozofál és kétségeskedik, hanem szeret és vár. Más minden köd és fan
*azmag6ria ebben a kúszáltan is hatalmas műben, és szimbolikus alak
jai, a Gomböntő, a nagy Görbe, a Sovány ördög, a beszélő szfinkszek
és piramisok mind csak hiábavalóságokról szólnak s talán csak Peer:
fantáziájában élnek, nem pedig a valós.ágban. Solvejg alakja nélkül és az
anya 'Bzintén szeretetkapcsolta túlvilági útja híján a nagy mű kusza
részeire bomlana, mint kötőanyag nélkül a kőgörgeteg. S a Peer Gynt
állandó szinpadi sikere - a vele egykötésű Branddal szemben - éppen
ennek a passzív lányszereplőnek, a jóformán alig szereptö Solvejgnek
alakjában Tejlik. A ezeretet és az odaadás motívuma nélkül Ibsen nem
alkothatott volna nagyot, pedig kerülni akart minden larmoyant jele
netet és Solvejget éppen csak körvonalaiban és egy dalába stilizáltan mu
tatja meg. Sem a korszellem, sem az északi protestáns szemérem nem
engedélyezett többet neki. De Solvejg alakjában mégis ott jár Goethe'
Gretchenje és Madách Evája mellett s utal a kigyó fejét széttipró asszony'
szerepére. .Igy lesz Solvejg is a tisztaság után sóvárgó emberi nosztalgia
megtestesülése.

A Nemzeti Szinház realista gyakarlatává vált az utóbbi években az.
irodalmi remekművek szövegben is minél teljesebb tolmácsolása és ezt
Ibsen problématikus művének föl#ításakor csak a legnagyobb örömmel
i.dvözölhetjük. Ha öt óráig tart is az előadás, nem sikkaszt el semmit
Ibsen gondolataiból és a két rejtett ér, az Aase és a Solvejg motívum
így is diadalmasan ragyog föl a mű gyakran ködös égboltozatán.

Gellért Endre rendezése és Varga Mátyás rendkívül rugalmas, rész
ben vetítettképesdíszletezése mindent érvényre juttat a mú gondolati
tartalmából, úgyszólván a néhány pillanatnyi közbevetó jelenetekig is.
Az előadással maga Ibsen is meg lehet elégedve, ha azt valahonnan é,'
zékeli. Minden részében gondos, kiegyensúlyozott s mc;ldhatni már be
m'jjtatásakor aszúvá érett ez az előadás. Igaz, hogy éppen két fóalakja
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:nem először találkozik szerepével, s igy azokon évtizedek elmélyülő ki';'
iisztulása érzékelhető.

Ladányi Ferenc alakjában, orgánumában és humorérzékében is rá
"ermett megszemélyesitője Peer Gynt önirónia nélkül el sem képzelhető

4lakjának. Korban is éppen azon a határon áll, hogy a kamasz Peer épp
oly elhihetővé tud lenni tolmácsolásában, mint ahogyan a koros férfi
és aggastyán alakjához is megtalálja már a kellő jelzéseket. Alakja játé
kos és könnyed, öniróniája borotvaélen járva is mindig tovább tudja fej
leszteni az egyszer megfogott alakot. A hatalmas erőpróbát tehát siker
rel állotta meg és a közel öt órás előadás egyetlen pillanatában sem
hagy ki a mag.a körül és a közönségben megteremtett elektromos áram
.Jat. Gobbi Hilda már egészen ifjú korában is kisérteties 8zíneket talált a
bogaras vénasszonyok maszkbeli és játékbeli megjelenítésére. Annál na
gyobb öröm volt látni, hogy a maszk mögül most Aase anyó alakjában
egyre jobban előtűnik az ember, az anya .lágysága, a szemekben tükröző

Jélek. Haldoklása úgy másfél évtizeddel ezelőtt bravúros szinpadi munka
eott: ma pedig tökéletes emberi átélés. És éppen ezért volt ez a kevesebb
sokkaita nagyobb hatású, mert meg tudta mutatni, hogy a Peer lelkében
élő Solvejg-kép ősképmását mégis csak ezekben az anyai szemekben lát
;a először a tékozló fiú.

Erdekes szinpadi lelemény volt Törőcsik Mari főiskolai hallgató Sol
1Pejgje is. A Solvejg-dal és a Solvejg-fogalom annyira besugározza az
.eoész drámai költemény mindnyájunkban élő emlékképét, hogy általában
nagyobbnak hisszük ezt a szerepet, Pedig Solvejg alakja csak néhányvil
Janásnyi báránYfelhőcske a hatalmas költemény többnyire viharos ég
boltozatán. Talán a rendezés is úgy akarta, hogy ez az idegenből Peer
szülőföldjére származott kislány bátortalan iskolás lánykaként tünjék
először a szemünkbe, aki nemrég konfirmált és zsoltáros könyve is el
maradhatatlan tőle. A főiskolás Törőcsik Mari tehát joggal hangsúlyozta
'&Z iskolásságot Solvejg alakjában; a szerep megkívánta gyámoltalanságot
csak a közönség tévesztette össze valami szinpadi esendóséggel. Törőcsik

Mari érdeme, hogy arasznyi szerepét is fejleszteni tudta. Egy- má.sik,
akaratában hajlíthatatlan, öntudatos és elszánt Solvejget látunk nemso
kára, azt, aki egész környezete ellenére felköltözik a vadonba Peer
kunyhójába, mert olyan erős, hogya lelke szavát tudja követni. És
azután az öreg, megvakult Solvejg alakját is milyen helyes ösztönnel
sugározta a nézőtér felé. Szerep-kezdésén tehát vitatkozhatik, aki akar,
ítt néhány vonással még fejlesztheti alakítását. Szerep-értelmezése azon
ban mindenképen helytálló és ösztönösségével betölti még az Ibsen által
nyitv.ahagyott hézagosságokat is. Ez pedig ilyen fiatal korban meglehe
tősen nagy ritkaság.

Külön és részletes méltatást érdemelne Aprily Lajos mesteri és a
..színpadi kivánalmakhoz is majdnem mindig simuló fordítása, amely a

ködös bölcselmi monológokat is közérthetővé tette. A Nemzeti Szinház
teljesítménye méltóan reprezentálja a modern magyar színjátszás szín
'Vonalút. (Possonyi László)

"CIVITAS DEL" Az ipari és kereskedelmi világ érdeklődésének kö
3éppontjában ma az 1958. április 17-én megnyíló brüsszeli világkiállítás
-áll. A rnegnyítást több mint öt évi előkészítő munika előzi meg.. A jciál
Iítás központi gondolata: az ember boldogsága. Tizenkilenc esztendő mult
el az utolsó vdlágkiállftás óta. Ezen idő alatt lett az ernber urrá az atom
fölött. Oly nagy változást hoz ez a nagy felfedezés az emberiség életé
be, hogy nagyon is indokoltnak látszik, hogy mindazt bemutassuk, 8II'I11
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eddig történt az emberért és az emberiségért, és hogy megálljunk elmél-·
kedni afelett, vajon a most bekövetkezendő új világ mít hoz majd az em
ber számára: áldást-e, vagy átkot.

Nem véletlen, hogy a kiállítók között szerepel a világ legkisebb ál
lama, de a legnagyobb igényű felirattal: a Vatikánváros, ezzel a jeligé
vel: "Civitas DeL"

A kiállításon gépek, használati tárgyak, tudományos felfedezések
iparművészeti és mezőgazdasági eszközök, szórakozásí és művelődésí lehe
tőségek szerepelnek. Lesz két művészetí kiállítás is (az egyetemes kiál
lításon), az egyik a legutóbbi ötven év művészetét, a második az elmult
korok kiállítható remekeit mutatja be (ezenkívül az egyes nemzetek sa':
ját kiállításaikban ugyancsak kiállítják művészeti tárgyaikat). Egyszó
val a kiállítás mindent bemutat, amivel az ember boldogságát szolgálrn
tudja, vagy vélí, vagy -akarja.

A Vatikánváros is kiállító: könyvek, képzőművészeti tárgyak, ipar
művészeti termékek, minden, ami alkalmas arra, hogy az embert egr
magasabb, transcendentálís világba emelje, képviselve lesz itt. De be
tekintést nyer az ember majd az Egyházban most folyó munkákba: az
iskolaügybe. a misszlók életébe, az Egyház míndenírányú kultúrtevé
kenvségébe és karitativ munkáiába. De míndezeknél fontosabb mondani
valója van a kiállításon való részvételnek: annak a ténynek a dokumen
tálása, hogy az ember boldogságának titka: együtt lenni az Úr Jézussal,
ki mivel .míndvégíg szerette övéit", mindvégig velük akart maradni. A
Vatikánváros kiállításának középpontja ugyanis egy templom lesz, és
pedig nemcsak mint "kiállítási tárgy", hanem egy "valóságban" működő,

az ember boldogságát gyakorlatilag szolgáló tényező ...
Mint kiállítási tárgy, ez a templom abszolut modern lesz mind szer

kezetét. mind művészí kivitelét tekintve. Tetőszerkezetét például kábelek
tartják, épületanyaga svéd módszerrel preparált tartósított fa. Falai ra
gyogó színes üvegből valók. Szentélye oly magasra emelt, hogy a temp
lom minden részéből követhető a szent cselekmény. Szék és pad kevés
van benne, hogy minél nagyobb legyen a befogadóképessége: így 250.
ember fér el benne. A templom minden díszítése és egész vonalvezetése II
főoltár felé vezeti a szemet és figyelmet. Kép csak egy van benne: köz
vétlenül a bejáratnál egy Szűz Mária kép, mintegy annak szimbolizálá
sára: Mária által Jézushoz. A templom ugyanis a Feltámadt Krísztus
temploma lesz. Hét kápolna veszi körül, a hét szentség tiszteletére és
kiszolgáltatására. Lesz keresztelő kápolna, lesz gyóntató kápolna, és lesz
az Oltáriszentségnek olyan kápolnája, ahol a kitett Oltáriszentség előtt

éjjel-nappali szentségírnádás folyik majd.
Ha ebben a formában talán újszerű is az Egyház szereplése egy vi

lágkiállttáson, tudnunk kell. hogy a kíállítások rendezése visszavezethetó
magára az E Eryházra, illetőleg az EErVház kultúrtevékenységére, hiszen
a klasszikus ókor nem ismerte a kiállításokat.

Az ifjúság nevelésével foglalkozó szerzetesrendek az iskolai év végén
kiállítást rendeztek azokból a munkálohól, amelyeket növendékeik a tan
év alatt elsajátítottak és elkészítettek. Voltak itt írásbeli munkák, farag
ványok, kegytárgyak, raizok, képek különbőző tervezések stb.

Ezt a szokást követték az ugyancsak vallásos alapon szervezett céhek.
Kiállították azokat a munkákat, amelyek alapián mesterrté való foaadá
sukat kérik a felszabadult lezénvek. Uavancsak az Egyház hatására lett
szokássá, hogy amikor már szállítható táiblakéPeket festettek. mielőtt vég
leg'es helyükre kerültek volna a képek. kitették őket közszemlére. Az
egyikről - a nagy Cimabuenak (meghalt 1302-ben) a Ruccelai család ré'-



-szére 'festett Maestájáról feljegyezték, hogy mielőtt végleges helyére, fl

Santa Maria Novellába vitték volna, meglátogatta Anjou Károly, a firan
eia király öccse és Konradin legyőzője a nagy mestert műhelyében. Ami
kor pedig a képet szállították, zúgtak a harangok, a nép körmenetre állt
össze és a Magnificátoténekelve kisérték új helyére.

Egyébként a templomok búcsúja és egyéb "sátoros" ünnepelk alkal
mával vonultak fel a képzőművészek, iparművészek, kézműlparosok, él';
kereskedők mindennemű termékeilokel. ujdonságaikkal, Az országos nagy
vásárok a legközelebbi rnultíg a nevezetesebb szentek napjaihoz kapcso
lódtak és a Középkorban teljesen kielégítették a közönség vásárlási ked
vét és érdeklődését. A Szent Mihály napi, Szent György napi vásárokon
minden kapható volt, ami "szem-szájnak ingere": szépítőszerek és cse
megék, finom borok és mezőgazdasági termékek, állatok és ékszerek,
török-méz, meleg prémek, finom szövetek és külföldi szőnyegek. A könyv
nyomtatás feltalálásával. a fametszetek és rézmetszetek elterjedésével a
vásárokon az ilyesmit áruló sátraikat erősen látogatták.

A továbbiakban nem volt az Egyháznak szerepe ezen a profán téren,
talán mivel már betöltötte e téren szerepét, mint a népek nevelője. Vá
sárok, kiállítások rendezése is immár a nagykorúvá lett társadalom fel
adata. (F.)

LOURDES AZ IRODALOMBAN. Lourdes, ez a kicsiny piréneusi vá
roska, amely 1858 f·ebruár ll-e óta a világ leghatalmasabb városai közé
emelkedett látog,atottsága és a közös eszme összeforrasztó hatása folytán,
méltán áll számos irodalmi mű középpontjában is. Bernadette alakja és
a hely csodás ereje nemcsak a zarándokokat, a gyógyulni vágyó betegek
százezreit vonzza mégneses erővel, hanem az írókat is, akik az értelem, a
szív, a hit és a hitetlenség vonaláról vizsgálják és ,magyarázzák a lour
desi környezetben rájuk záporozó benyomásokat.

Zola már néM.ny évtizeddel a tömeges zarándoklatok megindulása
után regényben rögzíti Lourdes-ról alkotott véleményét és személyes ta
pasztalataít. A természettudományos gondolkodás hirdetője érthetően a
tagadást képviseli a hívő sokasággal szemben és észérvek ulapján pró
bálja megcáfolni Lourdes természetfölötti titkait. Ez az írói kísérlet a
századvég hit- és vallásellenes korszakában komoly visszhangra talál, ma
már 'azonban nyilvánvaló, hogy súlyos tárgyi tévedésen alapul és elvi
megállapításainak nagy része sem időtálló.

Ennek ellenére .a regényben szérnos olyan fejezetre bukkanunk,
amely nem a tagadás szellemét árasztja. Bernadette tiszta, egyenes lé
nye, nemes ártatlansága Zolát is megigézi. Az író megrázó nyitányban
örökíti meg a fehér vonat útját Párisból az igéret földjét jelentő lourdes-i
állomásig, a testi nyomorúság hordozóinak lázas, átszellemült egybeolva
dását azon a hajnalon, amikor a remény zöldelő ága a gyógyíthatatlan
betegek számára is kivirít.

A kezdeti elismerő hang csak a regény közepe táján hangszerelődik

át Zola sajátos tónusává. Itt már nyoma sincs a lelkes zarándokok és
betegek iránti megértésnek, barbár fetisizmus és babona élesztőinek ne
vezi őket. Nem veszi észre, mem képes meglátni, mily,en lelki táperőt és
a .meglévőnél sugárzóbb hitet ad Lourdes a hívő ember számára. Zola
az anyagon felülálló vonatkozásokat nem is láthatja meg, viszont annál
élesebben reagál az emberi önzésből és anyagiasságból eredő visszássá
"okra, amelyek sokak számára elhomályosítják Lourdes valódi értelmét.
Ebben némi igazság rejlik, hiszen nemcsak Zola, hanem egyes katolikussá
lett irók is, mint Huysmans vagy Mauriac rémülten veszik észre a hit,
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.,az ő3zinte,mély érzés· és a Lourdes-ot fojtogató kalmárszellem nagy
kontrasztját. Zola hijJájául nem a Lourdes-ban tapasztalt emberi hibák
birálata róható fel, ;1~anem az, hogy elferditi a tényeket. "Vajon sziik
séges-e ujra fölemlegetni itt Marie Lemarchand tuberkulótikus bŐT

farkasát, Marie Lebranchu tüdőtubberkulózisát- irja Pierre Merle fran
cia orvostanár. - Minda 1cettő meggyógyult Lourdes-ban; Zola Lour
des-ról irt regényében nyilván más célból, nem pedig az igazság szol
gálatában azt irta róluk, hogy mind a ketten visszaestek. A francia orvos
éppen Zola legerősebb fegyverével, a tudományos ellenőrzéssel bizonyit
ja Lourdes-ban az ismeretlen erők, az isteni kegyelem jelenlétét. De nem
vált valóra a regény utolsó lapjain Zola végső próféciája sem. O már
közelinek érezte az időt, amikor megszűnik a lourdes-i kegyhely illúziója
és a tudomány, az ész üdvösséget nyujtó ereje győzedelmeskedik az el
avult, középkori hit felett. Azóta több, mint hatvan esztendő telt el és
Bernadette fényes példáját egy pillanatra sem homályositotta el a tu
domány fejlettsége. Töretlen fényben tündököl ma is mind az egyszerű

hivők, mind a tudósok szemében, akik közül sokan igy vallanak: "Az
emberi ér1ielem kudarca után a biológia most igazán tisztelettel és riad
tan áll meg annak a küszöbén, amelyet nem nevezhet másképpen, csak
így: a megismel·hetetlen." ,

Amíg Lourdes Zola számára csak újabb lehetőségeket jelent az Egy
ház elleni támadásra, Franz Werfel világnézetének kialakításában ·köz
ponti szerepet játszík. Werfel, mínt a modern európai humanisták nagy
része megkülönböztetett figyelmet szentel az ember vizsgálatának, de kö
zönyösen halad el az emberi elmét meghaladó vonatkozások mellett. Ami
kor a második világháború alatt menekülníe kell és az elnyomó hatalom
csizmája már Franciaország határaín döng, a véletlen Lourdes-ba vezérli.
Lourdes varázsa a történelmi ídők forró légkörében megdöbbentő erővel

hat rá. Fogadalmat tesz, hogy megmenekülése esetén megírja Bernadette
ről szóló dalát. A néhány év mulva megjeZenő könyv valóban a csoda,
az emberfeletti emberség, az isteni titok és emberi életszentség ragyogó
himnusza.

Werfel a lírai regények finom tónusával szólaltatja meg és kiséri
végig a kiválasztott leány életútját. Nem könnyű s nem valami símára
hengerelt út ez, és maga Bernadette sem magasban járó, elvonatkozta
tott lény, hanem éZ6, gyötrődő ember, akínek napjait a szomorú sóhajok
és a boldogságtól fakadó könnyek emberi párája forrósít ja át. 1

Werfel mélyen átélt regényében helyet ad a realitások, az emberi
értetlenség és rosszakarat ábrázolásának is. Bernadette életét erősen meg
nehezíti környezetének türelmetlensége, a sokakban élő bősz irigység a
tiszták és ártatlanok iránt. Az író jól látja, hogy "ha egy eredeti, őszinte

teremtés csakugyan átéli isteneit és testi valóságában látja a láthatat
lant, akkor ez mindig felkelti a zavar és a kényelmetlenség érzését azok
ban, akik csak gépiesen ismétlik az ima szavait."

A kiválasztottat azonban semmilyen földi erő nem térítheti ki út
jából. Bernadette legyőzi az elé tornyosuló akadályokat és töretlen hit
tel válik a Szűz által is megigért túlvilági boldogság részesévé. Werfel e
csodálatos pálya fényében talál rá a számára sokáig nem létező Istenre,
lelke mélyén igazi kereszténnyé nemesedik, aki maradék erejével a meg
lelt hitet és titkokat dicsőíti, nem törődve a korral, "amely gúnyosan,
dühösen és közönyösen fordul el életünk e végső értékeitől."

Francois Mauriac már a megszilárdult hitű, intellektuális férfi biz
tonságáva! közeledik Lourdes-hoz. Irása nem regény, nem is tanulmány,
hanem egy hivó és egy hitetlen ember magasszintű dialógusa Lourdes-
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ról és a hit problémáiról. Agoston és Sergius, a két barát, a két szikrázó
ellenpólus olyan erővel csap össze a szellemi sikon, mint a "Varázshegy"
két vitatkozó humanistája, egész lényük remeg a készenlét izgalmától,
hogy meggyőzzék egymást. Az író széles teret ad a hasonló műveltségű,

de világnézeWkben küZönböző ifjak csatájának: hol az egyik, hol a másik
felfogás érvei röppennek fel, mint a színes rakéták.

A viták közötti szünetben a két fiatalember bejárja a kegyhely min
lien pontját a forrásoktól az esti gyertyafényben sugárzó Grottáig, tanúi
lesznek ,az énekszóval vonuló tömeg felvonulásának éppúgy, mint az éji
áhítat lenyügöző, néma látványának. S amire az érvek nem voltak ké
pesek, a különleges lelki élmény meateremti: egyszerre csak lazulni kezd
II tagadás elveinek csavarja. Sergius nem tér meg ugyan, de közelebb
kerül ahhoz, hogy megértse az emberek általános érzéseit a' barlang
előtt: a biztonságot, a bizalmat, a sírós gyengédséget. Szeme is jobba'"
tájékozódik már e szakatlati világban és észreveszi, hogy semmi földi.
jelleg nincs itt az embereken, lényük nem fejez ki mást, mint hitet, re
ményt és szeretetet. Nem szégyenli ezt a bizonyos fokú átalakulást, most
döbben rá igazán barátja szavára: "Lourdes az a helye a világnak, ahol
az ember elveszti minden szégyenkezését ... és szeretne egyetLen elvesző

hanggá lenni a hatalmas koncert ben, egyetlen csepp ebben a tengerben,
melyet Isten magához vonz."

Mauriac Agoston jellemében a modern hivő számos jellemző voná
sát domboritja ki: tudatosságát és erős kritikai érzékéi. amellyel a hi.t
élet kérdéseihez nyúl. Az olvasó csak egy bizonyos idő után veszi észre a
józan ész mögött parázsló hitet. Az utolsó vitában, amikor Sergiust ma
gával rántja a külvilág, már az író lép elő, hogy megfogalmazza a hí
vők egyöntetű véleményét.

A Lourdesról szóló legújabb műoek között igen nagy feltűnést kelt
Fulton Cursíer könyve. Az amerikai író számára Lourdes-ban azoknak
az áhítatos arca jelenti a legnagyobb csodát, akik nem gyógyultak meg.
Miért nem átkozzák az Istent Y,"Hiszen sok esetben mindenüket feláz,..
dozták, hogy a barlangba mehessenek ... megtettek míndent, ami mód
jukban állt, hogy méltók legyenek a remélt gyógyulásra - és még sem
történt velük semmi. Épp oly betegen tértek vissza, mint ahogy megér
keztek. És mégis Istent dicsérő hálaéneket énekeltek, amikor a vonat el
indult velük."

Ha ezen a gondolatsoron végigmegyünk, Lourdes eszméje kibővül

és újabb értelmezést nyer. Cursier közvetlen élményeként meséli el
Gallard párisi ügyvéd és Paulette Nardeux huszonnégyéves leány esetét,
akik bénultan, illetve egy súlyos sorvadás előrehaladott állapotában jut
nak el a gyógyító forrásokig. Gyógyulásuk nem jár sikerrel, de a lourdes-í
környezetben olyan mértékben járja át őket a kegyelem, hogy már nem
is a maguk, hanem beteg embertársaik egészségéért imádkoznak. Halál
félelmük és mindaz a félénk szorongás, amely eltölti a földi halandó!,
nyomban megszűnik és a magasabb célt látók bizonyosságával zengik az
Ur dicsőségét.

Lourdes száz esztendős mult,iát még több fölemelő élmény és elgon
dolkodtató epizód teszi gazdagabbá. Irodalma korántsem tekinthető le
zártnak, olyan élő folyamat, amely a természetfölötti jelenségek és a
zarándokokban ébresztett mélységes hit által tovább él a száz év hatá
rain túl is. (Szeghalmi Elemér)

Felelős kiadó: Saád Béla
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