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Hruska apó fogta a b o t j á t és e lköszönt : 
— Magam meg visszamegyek a pusztába, téged pedig vezérel-

jen az Isten. 
Lassan b a k t a t o t t a fűzfa felé, sarut lan lábait lomhán emelget te . . . 

Bá rányka is továbbál l t , mosolyogva ment tovább, mert a csizmáján 
s a rkan tyuk vol tak, csilingelők. Csiklandozták a f ü l é t . . . Zimácska 
u t á n indul t . Mondták, hogy a cár ül t r a j t a , amikor megindul tak a 
svédek és jö t t ek a folyón át á rada tkén t . 

— Nyilván neki is jó sora van , hős lett belőle — gondolt szere-
te t te l a lovára és sietve igyekezett a vezéri zászló felé. 

Dékány András. 

M Á R I A A N T O I N E T T E . 

AREGÉNYES életrajzírásnak és a lélektani történészkedésnek az 
olvasóközönsége ma talán nem is annyira tömegben, mint minőségi-

leg különbözik a detektivregényeket faló olvasók táborától. A műfaj 
valami sajátos keveréke a tudománynak és a művészetnek. Vagy mondjuk 
így : körülbelül akkora távolságban van mind a kettőtől, mint a detektiv-
romantika a tiszta irodalomtól. Mégis néhány elsőrangú és művelt író szívesen 
kifeni ezen a felemás műfajon a maga történelmi visszaérzésének és rekon-
struáló erejének fantáziáját (France, Strindberg, Strachey), sőt jeles irodal-
márok és publicisták is szívesen elgyakorlatoztak ilyen témáknak ugróköte-
lein (Maurois, Paleologue), hogy egyéni nézeteiknek visszavetítésével és poli-
tikai eszméiknek a multba való transzponálásával adjanak új, eredeti, gyakran 
pikáns ízt annak a történelmi kotyvaléknak, amelyet a mult kocsonyás anya-
gának megerjesztéséből főztek munkaműhelyüknek célszerű gyorsforralóin. 
Emil Ludwig világhírt és nagy vagyont harácsolt össze történetírói bűvész-
kedéseivel, amelyek szinte a gyári termelés akkordmunkájában kísérteties 
gyorsasággal és pontossággal szállították az idénytermékeket, standardizált 
formákban folyvást gyarapodó közönségének ponyvaigényeit kielégítve. 
Senki se bírta tartani vele a versenyt e történelmi Bata-cipők tömegáruinak 
kitermelésében. Sajnos, Ludwig műveinek többségétől el kell vitatnunk 
még az iparművészeti minősítést is, mert első sikerei után üzleti szimatának 
tévedhetetlenségével rávetette magát a nagyüzemű termelésre, az úgy-
nevezett történelmi riportage-ra, amely a Mommsenek, vagy nem bánom, 
a Ferrerók nyugodt tudományos kíváncsiságának méltósága helyett a szen-
zációt, a pikantériát és a leleplezést hajszoló riporternek mindenlébenkanál 
szemfülességét és felületességét sétáltatta végig a mult avarján. 

Ha e műfaj tárgyilagos értékét és hasznát meg akarjuk állapítani, 
akkor — az intellektuális ponyva fertőzetén, a vakmerő célzatosság elfaju-
lásán, az egyéni szeszély forma- és anyagtorzító kicsapongásain túl — pozitív 
tételként megkapjuk azt, hogy százezrekben és milliókban keltette föl a 
történet iránt való érdeklődést és talán az arra való törekvést is, hogy ezek 
után a merész tudományos konkvisztádorok után közeledni próbáljon a forrá-
sok és a forrásművek szentélyéhez, amelyben avatott, tudós és képzett szel-
lemek közlekedő csövein át szűrheti át a Ludwig-féle historizálás iszapos 
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vizét. A kár talán nem is akkora, mint az első pillanatra vélnők, ha meg-
gondoljuk azt, hogy ilyen aperitizek után mégis sokan fognak akadni, akik 
fölkeltett étvágyukat nemesebb konyhák főzetjeivel fogják kielégíteni. 

Stefan Zweig historizálása kétségkívül magasabbrandű műfaj. Azzá 
teszi az író finom formáló ereje, történelmi ressentimentjének nagyobb tárgy-
szerűsége, gondos és következetes lélekelemzése, amely csupán az adatok 
és a tények árnyékát hosszabbítja meg a tudatalatti világ őstárnái felé. 
Ezenkívül és mindenekfelett Zweig született, vérbeli irodalmi és történetírói 
turista, aki eredeti pillantásokkal szemlél egy jól ismert tájképet is a lélek-
tani elemzésnek azzal az ingerével, amely észlelni akarja a tények és a 
személyek földalatti gyökérzetében a talaj ízét, összetételét, az eredetek 
pszichoanalitikai rögeit, a belső fejlődés törvényének és a külső körülmények 
hatásainak viszonyát, a törzs belsejét és kérgét, az elágazások komplexusát, 
a galyak pattogó rügyeit, sőt még a rovarnak vagy a szúnak állandó parazi-
tizmusát is a pompás terebélyben. Amit azonban szemére kell vetni az a 
freudista szempontoknak vagy módszereknek mértéktartás nélkül való 
alkalmazása. Minden igazság, amely a maga helyén kétségkívül igazság, 
óriási tévedéssé válhatik, ha eltúlozzák és idegen szférák közé iktatják. 
Bizonyos, hogy nem egy történelmi pálya és sors, amely fölött fátumszerű 
erőknek sötét titkát sejtettük, bizonyos logikai érthetőségre tesz szert, mihelyt 
fejlődésének szétszakadt láncszemei között az összefüggést pszichoanalitikai 
módszerekkel próbáljuk helyreállítani. Kérdezzük : ez-e az igazság? Nem. 
Csak egy rejtelem szövevényeibe behatoló Röntgen-sugár talán, amely 
láttatni engedi a lélek szemérmes rekeszeit is. Mi is hisszük Szalézi Szent 
Ferenccel, hogy a léleknek az idegekkel érintkező titokzatos világa felett 
az akaratnak nincs abszolut, hanem csak alkotmányos hatalma. De hogy 
a freudizmus történelmi alkalmazása, különösen olyan rabbinisztikus dühvel 
és gyakran tudákossággal, ahogy Zweig művelte Mária Antoinetteről írt 
életrajzi tanulmányában, minden lelki zárat felnyitó tolvajkulcs lenne, abban 
minden józanság és minden tudomány, amely a tapasztalati világnak doku-
mentumaira támaszkodik, kételkedni fog. 

Senki se fogja tagadni és talán éppen a freudizmusban felszabadult 
pszichoanalitikai megfigyelések után, hogy hogy a szexualitás is történet-
formáló, vagy mondjuk : eseménynemző erő. De hogy egy lénynek, egy nő 
vagy férfi minden elhatározó, fátumával összefüggő tettének, vagy mulaszd 
tásának végső és döntő magyarázata a nemiségben csiráznék ; ezt nem szemé-
remből és nem morálisból tagadjuk. Nagy személyiségeknek a szerelmi élete 
is gyakran gazdagabb, változatosabb, érdekesebb, viharzóbb és minden-
esetre másfélébb, mint a normális feszültségű idegemberé vagy a társadalmi 
konvenciók szürke, egyéniségtelen rabszolgájáé. Másrészt ugyanily jogosult-
sággal állíthatjuk, hogy a történelmi fokú emberi figurákban az ethosz is, 
valamint a transcendens világgal való kapcsolatuk is szorosabb, szigorúbb, 
mert lényük legbensőbb valójából eredő, következőleg titkuknak a szexuális 
térre való egyoldalú átvetítése és lényüknek a freudizmus bűvös lámpájával 
való átvilágítása nem igazolható, mert nem talál mentséget az adatok és a 
tények tárgyilagos, száraz fényességű szemhatárában. : 

Stefan Zweig könyve vonzó, szinte hipnotizáló olvasmány. Érdekes 
kísérlete a kuriozumokban, az idegkórtani föltevésekben és a földi gyarló-
ságok homokja alá temetett lelki nagyság célzatos félreismerésének 
optikai hibájában szemlélődő képzeletnek. A történelmi személyiségek 
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exhumálása azonban csak akkor jár valódi sikerrel, ha feltárt lelkiségük 
dimenziói nem haladják meg önlelkünk méreteit és ha a nagy tények mögött 
nagy okokat is keresünk. Mert a legfinomabb szem látását is megzavarja, ha 
porszem jut bele. És a legélesebb lélektani analitikus is összetévesztheti 
egy hősies lélek titkainak földerítésénél a nagy szimfoniák violinkulcsát 
hálószobák kulcsával. Hiába : heroizmus volt és van, bármily apró hasadé-
kokat és széles redőket lehet is látni rajta a górcső alatt. És mindhiába : van-
nak sorsok és pályák, amelyek a válságok és a megpróbáltatások súlya alatt 
emelkednek föl igazában saját színvonalukhoz. Ezt viszont csak akkor tehe-
tik, ha a heroizmus eleven csirái származásuk erényei közé tartoznak s tragi-
kumuk vagy tündöklésük titkaiként kezeljük őket. Ezt azonban éppoly 
nehéz elhitetni azokkal, akik a terheltségek és a gyarlóságok fátumszerűségé-
nek mindenekfelettvalóságát vallják a nagy lelkierők méltóságával és sza-
badságával szemben s akiknek mindezt éppoly nehéz megmagyarázni, mint 
egy csecsemőnek az Androméda ködét. Zweig nagy író, de mi haszna, ha 
úgynevezett lelki beállítottsága (bocsánat, hirtelen nem találok megfelelőbb 
kifejezést) inkább gyönyörködik a fintorokban, mint egy lelki tájkép 
heroikus vonásaiban. Lehet, hogy olykor Carlyle és Emerson is tévedtek. 
Tévedtek, amikor csak grandiózus vásznakat festettek a hősökről vagy az 
emberi történet fő képviselőiről. De az ő lencséjük még mindig inkább 
rendelkezett a tárgyszerűség és az arányossági érzék helyesebb fénytani 
méreteivel, mint Zweigéknek miniaturistán torzító szemüvege, amit külön-
ben a legfinomabb német optikai műhelyekben csiszoltak. Különben is óvást 
kell emelnünk a történelmi anyagban szabadon válogató pszichoanalitikai 
történészkedésnek egyrészt vakmerő egyoldalúsága, másrészt sokszor babra-
munkája ellen még akkor is, ha olyan elsőrangú művész teszi, mint 
Zweig. Ha egy finom rezdülésű modern technicizmus ilyen szeszélyesen, 
vagy célzatosan turkálhat és gyurmálhat a történelmi anyagban és pláne 
akkor, mikor egy szuggesztiv szellem dugja ki fejét az adatok szikár törmelékei 
alól, aki még olyanokat is elringathat káprázatos mutatványaival, akik 
körülbelül tisztában vannak varázslatának mágiájával, akkor nem tudom, 
nem lesz-e jobb visszatérnünk a jó öreg Közli Józsefek historizálásához, akik-
nek látkörük ugyan alig volt nagyobb, mint a székük térfogata, amelyen 
ülve cédulahegyeket építettek vagy őserdőket rögtönöztek adataik ültet-
vényeiből és bozótjaiból. 

Zweig például nem látja a XVI. Lajos passziv hősiességében a méltó-
ságot és az erkölcsi nagyságot. Nem lát benne mást, mint a lomhavérű, 
elhízott, érzéketlen, vágóhídra ítélt királyi háziállatot, a spengleri tehén-
lelkűség fejedelmi sarját, a született jobbágyát minden erősebb akaratnak, 
akihez ha valaki közeledett, már föléje is kerekedett. Zweig fejezetenként 
visszatérő okfejtéseivel és bizonyítékaival korbácsolja végig a megalázott 
és meggyalázott betail royal vastagbőrűségét s szarkazmusának tegzéből 
lövöldözi a nyilvesszőket a szánalmas férjre és a tehetetlen hímre, aki mellett 
ragyogó asszonya ezer éjszakáknak szégyenletes meddőségében vergődött 
s akinek puffadt figurája biztos céltáblát szolgáltatott a rothadt udvaronci 
szellemesség tőrdobásainak. Zweig valósággal éldeleg a királyi hálószoba 
titkainak kiteregetésében és azoknak a pamfleteknek és pasquillusoknak 
förtelmeiben, amelyeknek iszapja elkorhasztotta a trón oszlopait. Az, hogy 
ez a lenézett és kigúnyolt ember mennyire sorsa fölé tudott emelkedni a fog-
ságban és a vérpadon; hogy egy királyi természetnek méretei bontakoztak 
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ki lelkében a szerencsétlenségek választóvízében hogy származásának és 
jellemének ronthatatlan fönsége teljes tudatossággal vállalta a schopen-
haueri amor fati minden áldozatát, annak törvényét, hogy neki meg kell 
halnia, hogy vérének jogai továbbéljenek, ismételjük : ez teljesen érthetetlen 
a freudizmus szexual-etikai képleteibe belegabalyodott író előtt. Ez az 
őskeresztényi martirium megadásához hasonló passziv heroizmus a maga 
halkságában, lárma nélkül való bensőségének jogcímén és színfalhasogató 
páthosza nélkül, a nemes formátumú természetnek panasz nélkül való szen-
vedése a maga igazi forrásai szerint nem mutatja meg magát a történelmi 
detektivek kandi házmotozásai előtt. E helyett a mocsári hüllőszemlélet 
helyett az az igazság, hogy a nagyot és a rendkívülit csak saját mértékével 
lehet mérni, hogy a gyémántot csak saját porával szabad tisztítani. Mennyi-
vel méltóbban és igazabban látott a királyi lelkek motivumai mögé egy közel 
kétezeréves író (Plinius), aki azt mondta : «Sok ember tud a halálba menni, 
ha a vak szenvedély elragadja. De nyugodtan mérlegelni az életet és a halált 
s a saját lénye és az ész kívánalmai szerint választani az egyiket vagy a 
másikat, arra csak nagy természet képes». 

Térjünk már most a főalaknak, a hősnőnek zweigi rekonstruálására. 
Ha nem vesszük figyelembe azt, hogy — mint megállapítottuk — egy ritka 
írótehetség és formaművész kísérlete van előttünk az írói és a művészi 
minősítés feltétlen elismerése mellett, Mária Antónia életrajzának három 
eredetisége van : Az első az, hogy az író bebizonyítja saját elvi kiinduló-
pontjának helytelenségét, a második, hogy Mária Antoinette fiatal korának 
rendetlen, könnyelmű életmódját férje sexuális életének zavaraiból fejti 
meg, a harmadik, hogy valószínűsíti, illetve a közvetett bizonyítékok ügyes 
csoportosításával támasztja meg ama meggyőződését, hogy Fersen Axel 
gróf, a romantikus svéd gavallér, a varennesi szökés kiagyalója és végre-
hajtója szeretője volt XVI. Lajos feleségének. 

Jegyezzük meg mindjárt, hogy az utóbbi körülménynek nem tulaj-
donítunk korántsem olyan szenzációs jelentőséget, mint amennyi indokol-
hatná egy nő szerelmi életének funkcionális félszegségeiben oly kéjjel boga-
rászó freudista haruspexeket. Mária Antoinette ifjú asszonyiságának hisz-
tériás kisiklásai és eltévelyedései a forradalom jakobinus történészetének 
ismert, elcsépelt közhelyei, amelyeknek eredetei az udvari pletykákhoz, a 
sanscoulotte-pasquilusok ocsmányságához, az anyának, Mária Teréziának 
leányához intézett intő és dorgáló leveleihez, a hanyatló rokokó feslett erkölcsi 
világába vezettek. Az «osztrák nő» felváltva állott egy udvari kultusz hiera-
tikus tömjénezése és a rágalmak mételyétől áthatott tömeggyűlölet közepette. 
A vízinövények imbolyognak így a hömpölygő hullámokon. Mária Antoinette 
a rokokó királynője volt. Ez a rokokó, mint néhány száz év előtt az olasz 
fejedelmi udvarok renaissance-kultúrája és lelki formája, a XVIII . század 
végén a lótuszevők boldog kis szigete volt, amelynek partjai körül a tömeg-
nyomor és a forradalmi szellem sötét hullámai morajlottak. Ezek a rokokó-
dámák, szemközt a barokknak nagytermészetű, vallásos heroináival, egyek 
voltak lényüknek cukros ürességében, mint a fodrászkirakatok viaszbábui. 
Mária Antoinette, a gyerekasszony, aki a bécsi udvar szigorúbb légkörében 
kénytelen volt láncraverni szikrázó temperamentumának lobogásait, XV. La-
jos udvarába került, ahol a házasságon kívüli viszony, az illegitim szerelem 
recipiált udvari törvény volt, melynek törvénykönyvét a nagy királyi kokottok 
diktálták egy Nyugatra átültetett szerály-életben, a legkeresztényebb király 
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szultánsága alatt. Mint a fiatal csikó rohan végig a szép trónörökösné a 
versaillesi hárem parkettjén, körüludvarolva az udvari nemességtől, a nagy 
palota tündéreitől és boszorkányaitól, egyedül vagy csaknem egyedül a 
parfőmös mocsárban. A házasságot a dauphin és az osztrák főhercegnő 
között a politika párkái szőtték. Ez a házasság pszichológiailag, sőt élettani-
lag ellentétes természetek hivatalos frigye volt, amely kizárta, utóbb elhomá-
lyosította a családi élet csendes, intim háztüzeit. És ennek a fiatal, szép, 
ünnepelt és büszke nőnek fogalma se volt tetteinek, helyesebben : tettei 
látszatainak szörnyű következményeiről. Nem tudta — hogyan tudta volna — 
hogy nem az a fontos, amit valaki tesz vagy nem tesz, hanem az, amit beszél-
nek vagy suttognak róla. És amikor ártatlanul belesodródott a gyémánt-
nyakláncpör förtelmeibe, akkor már olyan pletyka- és rágalomorkán tom-
bolt körülötte, hogy akkor se menekülhetett volna el infekciója elől, ha 
magára ölti a karmelitaapácák barna kámzsáját és vezeklőként éli át egy 
kolostorban felületes, ostoba és tékozló éveinek penitenciáját. Ő magányos, 
büszke királyné maradt, közepes családanya, műkedvelő politikus, aki sért-
hetetlen fönséggel hordozza homlokán a királyi mirtuszok közé szóródott 
töviseket. «Belefáradt, hogy irányában az emberek mindig igazságtalanok.» 
És ebben a lelki állapotban találja a forradalom. Közgyülölet tetőpontján» 
Olyan egyedül, annyira tanács és segély nélkül, mint asszonyt alig az idők 
és az események vad sorában az emberi történetek között. Hogy is mondja 
Auguste Comte : «Méltatlan a nagy lelkekhez, hogy terjesszék a bánatot, 
amelyet éreznek». És a végzet váltója esedékessé vált. Hiszen kimerített már 
minden dicsőséget, megízlelte az életnek minden erőszakos izgalmát és nagy-
szabású őrületét. Előkelő arcán a márvány nyugodt sápadtsága. Ekkor lép 
be ennek az életnek dúlt magányába az igazi, az egyetlen férfi, Fersen, a 
skandináv nemes, aki egy apródnak alázatosságával és egy Grál-lovag sze-
mérmes heroizmusával hódította meg a Tuilleriák fehér asszonyát, hogy 
reménytelen őrültségük világosabb perceiben közösen harcoljanak létükért 
és halálra ítélt szerelmükért. Adjuk át a szót az írónak : «Valami őszi meg-
világításban, a vágy és a lemondás derengésében álmodozik magában ez a 
még mindig szépséges asszony, ez a femme entre deux ages, aki már nem fiatal 
és még nem öreg, aki már nem vágyódik, de még kívánatos». Ez az inkább 
megható, mintsem diadalmas szépség teljes lélekkel engedi át magát a rejtett 
szerelem vigaszának. Mondjuk ki kereken : nem hagyta el a kacérsága, de 
ez már egy angyal kacérsága volt, hogy belenyomja szerelmese lelkébe a 
maga egyetlen személyiségét, mint a viaszba a saját pecsétjét. 

Lehet, hogy Mária Antoinettenek eddig is voltak futó fürtjei, múló 
fellángolásai vagy lelki kalandjai. Ezek azonban örökre elmosódtak, mint 
annak a milliónyi lénynek homályban lefolyt élete, akik születnek, szen-
vednek és meghalnak ezen a bolygón. Elmosódtak, hogy a forradalom egyik 
nagy íróját idézzük, mint ama szerelmesek kínjai és vágyai, akik az idők 
végtelen során szolgálták vagy elárulták a szerelmet s még csak keblük 
lenyomatát sem hagyták a hamuban, mint Pompei ifjú leánya. Ez az asszony 
karfa nélküli lépcsőkön lépdelt sorsának mélységei felé. És ha netán egyszer 
megszédült imbolyogva a magasság és a mélység között és elfogadta segítő 
karját annak a férfinak, aki imádta őt, Zweig kíméletlen és tapintatlan nyo-
mozásai helyett inkább tart juk magunkat Lamartine emberies ítéletéhez 
arról a nőről, aki nem volt képes egyébre, mint elbájolni, mint tévedni és 
meghalni, mert azok közé tartozik, akik lefegyverzik a historikus szigorát s 
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akiket csak könnyek között ítélhet el az ember. A történelemnek is megvan 
a maga szemérme. Ne sértsük azt meg, különösen ne akkor, ha hiányzanak 
hozzá az elégséges indítóokok és a dönthetetlen bizonyítékok. 

Ezért nem bocsátkozunk azoknak a pszichoanalitikai mutatványok-
nak elemzésébe sem, amelyek XVI. Lajos késedelmes és timid férfiasságának 
nyomorúságaiból varr hímet Mária Antoinette elkárhoztatott asszonyi életé-
nek szemfödelére. Zweig ott veti el a sulykot leginkább, amikor Mária Antoi-
nettel kapcsolatban azt mondja, hogy a sors időnként jelentéktelen embere-
ket is kiragad a szürkeségből és példájukon bizonyítja, hogy a legsilányabb 
anyag is elviseli a feszültséget és a legsekélyebb lélekből is kifejlődhetik a 
nemkeresett heroizmus. Másrészt azt mondja róla a balsors napjaiban, hogy 
Mária Antoinette csak most bányássza ki magából az értelem és a tetterő 
rejtett energiáit és hogy ezek az energiák a harc pillanatában fegyverekké 
köszörülődtek benne. «Felmagasodik, mert a sors kényszeríti, hogy nagy 
legyen, ha ki akarja kerülni, hogy eltiporja a csőcselék, az ingens indomitaque 
moles». Erre mi azt mondjuk : a rozsda csak a vasat marja fel, az aranyat 
soha. Rejtett energiák csak olyan lélekből fakadhatnak, amelyeknek nemes 
ércekben gazdag tárnái vannak. Silány anyag széttörik a kalapácsütések 
alatt. Sekély jellem nem ismeri a tragikumot. A szavakkal való zsonglőr-
ködés mit sem ér ott, ahol tárgybeli vagy anyagbeli hiányokon kell áttor-
násznunk magunkat. Mária Antoinette valódi lénye és igazi értéke elmosód-
hatott vagy szétszóródhatott a rokokónak, a bíbornak és az aranynak királyi 
ragyogásában. De mihelyt ez a csalárd háttér eltűnik alakja mögül és körül, 
egyéniségének és jellemének legeredetibb, öröklött és megtisztult körvonalai 
legott szemünkbe ötlenek, ha ugyan szemünk még fel fogni tudja a szenve-
dések tisztítótűzében salakjától lefoszlott léleknek tragikus nagyságát és 
tisztaságát, aki maga ítélte el multját, amikor a sors viharaiban föléje emel-
kedett. Ez a lélek, ez a gyönge, ez a nagyszerű és megható asszony, amikor 
a halálbaindulás perceiben megírta búcsúlevelét, saját lényéből vétetett 
erőivel szárnyalt a magasságba és viselte a fájdalmat, mint Niobe, kinek keb-
léről letépték magzatait, mint a hét tőrrel átvert szívű Anya. Mária Antoinette 
ha nem is volt szeplőtelen, de heroizmusának és martiriumának könnyével 
és vérével örökre tisztára mosta magát. 

Pethő Sándor. 

Buday György fametsze te . 


