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Balla Borisz: "A megsebzeu".

A "katolikus irodalom" az intellektuális olvasók,
(gyakran még jó katolikusok) számára is irodalmi szem
pontból másodlagos értékűt jelez. Hivatkoznak arra, hogy
a művek katolikus jellegének hangsúlyozása gyakran nem
más, mint súlyosabb művészi munka nélkül szerzett jeles
bizonyítvány, amit sokszor tehetségtelen írók igyekeznek
önmaguknak kiállítani. Nem egészen jogtalanul, úgy vélik;
hogy a világnézet nem lehet a tehetségtelenség szépségta
pasza. Persze a katolikus író sokszor azt szegezi ezzel a
gyanakvással szemben, hogy ő nem "irodalmat" csinál,
hanem világnézetének kifejezésére törekszik, aminek ér
tékét a tartalom igazolja, nem pedig a művészi megoldás,
vagyis a forma, ami ebből a szempontból másodlagos je
lentőségű.

A kérdést az dönti el, hogy azért a valóban "egyedül
fontos" tartalomért, mennyire áll helyt az író. A költő

helytállásának az útja: művészete. Nem szabad elfelejte
nünk, hogy magánéletének ez a legmélyebb, legösztönö
sebb, legeredendőbb rétege. A tartalom és az írói teremtő

művészet egysége, a szerző katolikusságának legfőbb is
mérve. Az igazi művészi alkotás, szenvedés, nem szórako
zás és pihenés és ha ennek a szenvedésnek keresztényi
értelme volt, akkor a vers, vagy a regény katolikus. Régi
igazság, hogy olyan ügyért, amelynek a mozgatója az ösz
tön, felszabadult szenvedély, vagy az érdek, sokkal köny
nyebb szenvedni, mint a végső igazságokért, az egyéni
életünkkel szemben a legnagyobb igénnyel fellépő tiszta
eszmékért. Az igazi katolikus írónak teremtő munkája
alatt mélyebben kell helytálInia és szenvednie, mint an
nak, aki egyszerűen tükröt akar tartani a világ mulandó
jelenségei elé. Ebben az értelemben valóban mélyebben
erkölcsi kérdés katolikus írónak, mint egyszerűen írónak
lenni. Ezért van viszonylag olyan kevés nagy katolikus
író, különösen nálunk, ahol lehetőleg a kiadók teremtik
az írókat és az irodalmat ...

Előre kell a fentieket bocsátanunk, mert csak így vá
lik érthetővé, hogy miért tekintjük Balla Borisz most meg
jelent új grandiózus regényét, "A megsebzett"-et a legigé-
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nyesebb értelemben első igazi katolikus magyar regény
nek. Balla Borisz első regénye, a "Niczky Növendék", úgy
viszonylik "A Megsebzett"-hez, mint az ígéret a beteljesü
léshez. A "Niczky Növendék" szerzője, aki szinte évek óta
sehová, egy sort sem írt, de - miközben politikai és köz
életi pályája tovább emelkedett - magányos óráiban nagy
művének ez első kötetén dolgozott áhitattal, függetlenül,
csak géniusza szavára hallgatva: "A Megsebzett"-tel most
beváltója lett ennek az ígéretnek ... Régebbi tanulmány
kötetében "A Lélek útjai"-ban valóban szerteágazó uta
kon törekedett az egy cél felé és ezek az utak, amiken
azóta annyi fiatal tehetség indult el, "A Megsebzett"-ben
futnak össze.

Minden regény azoknak a vonatkozásoknak szövevé
nye, amelyeket az emberek érzései, indulatai, szenvedé
lyei hoznak létre a térben és az időben. De hátha ezek a
vonatkozások függetlenek a tér és idő kereteitől?

Sőt nemcsak a dolgok megjelenésének ezektől a külsö,
érzéki formáitól, - hanem bizonyos mértékig az emberek
érzéseitől és szenvedélyeitől is? "A Megsebzett" gyakran
ezeknek a tereken és időkön túli, sőt emberi érzéseken
és szenvedélyeken túli vonatkozásoknak a regénye. Ezért,
utalással a misztériumjátékra, misztérium-regénynek ne
vezhetjük: hely és idő nem határolják el többé a kapcso
latokat, de az érzések és szenvedélyek sem képesek többé
egymagukban körülbástyázni és elhatárolni az emberi sor
sokat. Mert Őbenne, a dolgok és vonatkozások intézőjében

leomlanak ezek az emberi. bástyafalak, mint az isteni ke
gyelem kürtszavára Jericho falai ...

Az autó a nemours-párisi országúton száguld, Rody
Stail-lal és jövendő kedvesével Solan ge-al - belsőleg már
szeretők, a világ a rohanásban eltűnik körülöttük s már
az egyesülés egyedülsége burkolja ~~ őket... De egy
ponton ez a szenvedély emelte bástyafal leomlik, megjele
nik ott, velük az elhalt sir Horace, Rody elhalt mostoha
apja, kinek hűtlensége ölte meg Rody Stail édesanyját;
megjelenik Solange már elejtett és elfelejtett férje, Jaques
de Naillac, ez a Jób a jóllakottak és "előkelők" szemét
dombján: emberek, akikről a száguldó szerelmesek nem
akarnak tudni. És megjelenik a természetfeletti vonatko
zások útján egy kis karmelita apáca is, Isten "kicsiny lel
keinek" egyike, aki a zárda falai között az alig ismert ma
gyar származású báró Rody Stailért ajánlja fel azokat a
látszólag "hétköznapi" áldozatokat, amelyek sokkalta sú
lyosabbak a nagy ünnepi elhatározásoknál. Erről a vonat-
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kozásról a kielégülésre sóvárgó Stail és Solange nem is
tudhatott: Stail a kis apácát már régen elfelejtette és ké
pe majd csak akkor fog előbukkanni emlékezetében, ami
kor a vonatkozások természetfölötti története úgy kívánja.
Részesei lesznek azonfelül a vonatkozást ,knak olyan sze
mélyek is, akiket Stail és Solange sohasem ismert. hogyan
is ismerhették volna öket, hiszen ahhoz a tömeghez tar
toznak, amely akaratlanul és személytelenül ott gomolyog
a kiválasztottak sugárzó élete alatt: a fatelepes, aki min
dennap elbaktat a zárda kőfala mellett; az erdőőr lánya,
aki valamit megsejt annak az életnek a törvényéből, ami
ott játszódik a falun túl; barátja, a lázadozó szerelő, aki
a gazdagok uralma ellen tüzel, mígnem neki magának is
saját műhelye lesz. A vouatkozások körpályája ezekután
elhagyja az emberi szíveket és agyakat és csodálatos uni
verzalitással a csillagokat, a holdat, a ködöt és a felhőket

is valahogyan Stail és Solange sorsának és viszonyának ré
szesévé teszi. Érezzük, hogyavonatkozásoknak ez a titok
zatos köre ennél is tovább terjed, - talán egybefogja az
egész emberiséget és mindent a természetben és a termé
szet felett. Érezni már a Végsőt: Istent ...

A regény a körnek csak egy egészen kicsiny szakaszá
ra fog fényt deríteni, - de sejteti, megérzékíti, hogy a
szereplők sorsa előtt és után a határtalan kör további
pontjai következnek. Ennek a határtalan körnek, amely
ben minden összefügg: Staíl és Solange szerelme, Jaques
de Naillac [óbi szenvedése, az apácák magányos áldozata,
a köd, a csillagok és a holdfény, igen, ennek a körnek kö
zéppontja Isten. Ez a középpont, ami körül tudatosan, vagy
öntudatlanul mindannyian forognak, az igazi .Jiőse" Balla
Borisz regényének. Ezért a legtisztábban katolikus ez a
mű, akkor is, ha történetesen az érzéki szenvedély poklai
ról és gyönyöreiről, a "jó-körök"-nek az unalommal és
csömörrel vívott reménytelen harcáról, vagy hitetlenek
belső lázadásáról van mondjuk éppen szó. Megsejtjük to
vábbá, hogy ez a középpont valamiképpen az emberi szen
vedélyek és érzések, jeIIemvonások és akaratok minden
szempontjából egyenlő tlÍlVolságra van. Minden meg van
számlálva ... Nem mintha a bűnösök és érdemesek egy
formán távol, vagy k 'izel lennének hozzá, hanem minden
sorsnak, egyéniségnek) tulajdonságnak ő a belső mértéke.
"A Megsebzett" ezen a ki nem mondott tételen épül fel. A
regény szereplőinek egyes cselekedetei, gondolatai, rezdü
lései, legalább annyiszor erkölcstelenek, mint erkölcsö
sek, valláseIIenesek, mint vallásosak. De az egész regény
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nem egyéb, mint annak a megérzékítése, hogy minden tett
és szenvedély Benne függ össze. Ő a végső vonatkozás
közöttünk - megint utalnunk kell az alig kifejezhetőre,

hogya regénynek Ő, a Teremtő, a Megváltó és Megszen
telő az igazi hőse és középpontja és a regény minden moz
zanata, szereplőinek minden tette és gondolata a létezés
egyenlő távolságában van tőle. Ezért nincs egyetlen "er
kölcstelen" sora a regénynek, holott a világ, különösen a
"nagyvilág" minden gennyes fekélye és véres kelése fel
fakad benne. Az orvos a legcsúnyább sebekhez is lehajol.
Erkölcstelen csak az olyan emberi és művészi szemlélet,
amely a bűnt önmagában élvezi. Balla Borisz számára
azonban a bűn csak az összefüggések és következmények
egészében létezik és ezáltal, megfosztva az érdektelen "ob
jektív" szemlélet erkölcstelenségétől, a szó legszorosabb
értelmében példázattá válik. Az egészben válik azzá, a
melynek titokzatos forgása az isteni középpont körül, vol
taképen "A Megsebzett" igazi belső történése, meséje.
Minden, ami a világon történik, a bűn és bűnhődés mérle
gén erkölcsi ténnyé lesz, még az önmagában romboló,
meztelen élvezet és érdek is.

Erkölcsi ténnyé lesz, mert az egészben megméretik
és megítéltetik. Katalin anya, a karmelita apácák szentéle
tű novícius-mesternője kis testvéreinek és tanítványainak
lelkére köti a kis dolgok jelentőségét: "a perceknek, meg
a napoknak és a sok-sok kis cselekedetnek csak a héja vá
lik el, az ami benne volt, itt maradt körülöttünk, és tovább
szolgálja vagy a Rosszat, vagy a mi áldott Urunkat." A
világ, ahogy lassan forog bűneinek és nyomorúságának
levében, a "kis dolgok" következményeinek roppant pél
dázatos könyve. Az élvezet, a szenvedély és az érdek héja
leválak és ami marad, önmagában hordja ítéletét.

Ezért "A Megsebzett", látszólagos világias elengedett
ségében erkölcsi regény, sőt irányregény. Könnyedebben,
magabiztosabban a "világ" ecsetvonásait nem lehetett vol
na felrakni a képre. A regény hangja utánozhatatlan ki
vonata a "világ" hangjának, a könyv első részében a mon
datok szinte a percek könnyű bódulatából, a "nagy élet"
zsongásából szállnak fel. A stílus csodálatos biztonsággal
elegáns, gondtalan, lebegő. Az író veszedelmesen tudja,
hogy mindig mit kell mondania. A hangnem valósággal
tiszta lényege a "világ" tónusának. Balla Borisz a "társa
ság" nyelvének végső lehetőségein aknázta ki, hogy köny
nyű kézzel lerántsa ennek ~ világnak a héját. Az egész
regény ilyen csalhatatlanul könnyű és biztoskezű leope-
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rálás és ami megmarad, már is ítélet - nincs szükség zen
gő szózatokra ... A munka látszólag könnyű volt; a hozzá
tapadó vért és verítéket, müvészi teremtő szenvedést és
helytállást nem szabad elárulni.

Amit erről a világról, a "társaság" világáról megtu
dunk, teljesen érthetővé teszi a nemes kalandor, "megbíz
hatatlan" és ezért nem egészen e világból való Stail báró
vágyakozását a "felbomlás mámora" után. Ennek a világ
nak egész élete, mesterkélt örömeivel és titkolt kínjaival
már nem egyéb, mint a "felbomlás mámora"; levegőjét

a rothadás gázai telltik. Maurice Hautjean, ez a "széplelkt1
állat" és Camille Funer, a nagy kapitalista jellegzetes nádi
farkasai ennek a mocsárnak. Azoknak a világa ez, akikben
a Középpont vonzása, a lélek szárnycsapdosása már telje~

sen megszünt. Rody Sta il az ő világukba való, de valamit
őriz; a gyermekkori szárnyakat, a lélek megmagyarázha
tatlan és számukra, a társaság számára értelmetlen és el
lenszenves vergődését, a Középpontnak azt a sejtelmét,
amely minduntalan megnyit valahol egy ablakot a hiúsá
gok, érdekek és kitaposott szenvedélyek tömlöcfalán ...

A tengerparton, a szelíd déli szélben: vagy az ország
úton, halvány dombok és öreg tornyok között, a tavaszi
napfényben: egy pillanatra Rody Stail körül és őbenne

megáll minden, a mulandó változások külső és belső ker
getőzése elakad. És helyt ad a teljes csöndnek, a magá
nyosságnak, amelyben megszűnik a "belül" és a "kívül".
A vonatkozások köre egy pillanatra bezárul és valami ér
telem dereng fel a homályba vesző dolgok felett, mint az
első napfény a párás ködökbe és árnyékokba burkolózó
völgy felett. "A fiatalember ráhajolt a kormánykerékre.
Lehajtotta arcát." A fiatalembernek ezek a lehajlásai, 
a bizonytalan és nyugtalanító, a "természetes" ösztönökkel
szemben szinte ellenséges belső gesztusok még a nagystí
lűen. odaadó Solange számára is mélységesen idegenek;
azaz új szenzációkként vonzók és félelmetesen taszítök
egyszerre. Hiszen az ő viszonyuk már annyira tömény ki
vonata a "világnak", hogy már legyőzte a világot, mint
ahogy a kivonatos ellenméreg legyőzi a méreg terjedését
a testben. Rody Stail hősies pimaszkodása és harcos nem
törődömsége a világ igényeivel szemben is ilyen ellenmé
reg, valósággal extraktuma a "világ" anyagának. Ez az
ellenméreg, a leszámolás és végsőkig előretörés kénysze
re az életharcban, amit valamifajta ki nem aludt sejtés ol
tott Rody Stailba, megakadályozza, hogya méreg ép úgy
elrohassza, mint a többit, akiknek életét külsőleg hatványo-
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zottabban éli. "Rody inkább vált bűnössé és kóbor lovag
gá, élvhajhásszá, pimasz kalandorrá, de megvetette a
Charmanokat, a Hantjeanokat és otthoni rokonait, azokkal
a veszélytelen titkos bűnökkel, a már megszokottan gya
korolt kockázat nélküli emberi aljasságokkal. amelyeket
nem az erény és a becsület, de a jólét és az érdekek sza
bályoznak ..." - mondja az Író. Aki a világnak egy ér
telemben a végére jár és úgy vállalja, mint valami elszánt
és minden megkötöttséggel szembeforduló kalandot, talán
már egy más értelemben is kezd leszámolni vele, anélkül,
hogy ezzel önmaga még tisztában lenne ... Később az "e
világból valóság" nyugodt biztos egyensúlya (ami az élve
elhalás, elrothadás), felbillen. És ekkor lassan már az
isteni működik, hogyamegzavart életet új egyensúlyi ál
lapotba hozza, ami minden eddiginek megfordítása és át
rendezése. Ez a Rody Stail kettős kalandjának értelme és
elhivatottsága.

Ugyanaz, ami áll a főalak tömény módon világi és
ugyanakkor éppen e világgal egy még ismeretlen másik
világ jegyében harcba szálló kettős kalandorságára : áll
nagy mértékben az egész regénynek a szellemére, vagyis
írójának az alkotásában megnyilatkozó szemléletére. "A
Megsebzett" levegője, stílusa egyfelől az elképzelhető

.Jegvilágíbb", Kalandos merészsége, eleganciája, könnyed
sége valósággal tiszta lényege a világiasságnak : harcos és
kalandos világiasság, amely a saját eszközeivel győzi le a
világot. Ez a harcos és kalandos világiasság, amely látszó
lag játékos könnyűséggel számol le a földi élet legmérge
zőbb és leggonoszabb tartalmaival, lefegyverzi és ártal
matlanná teszi a világ varázslatait: elporzó taltékká vál
nak a titokzatos, mély vizek felett, szétpattanó buborékok
ká, Mit ér a világ akarata és alázatossága a Középpont
akaratával szemben? Milyen fonák és nevetséges e sorok
emberi kitervezésel Rody Stail, nagynénje önelégülten
"rendes" és "tisztességes" nagypolgári körének jóvoltá
ból már majdnem révbe jut; a londoni ebéden a sors
,,megcsinálásának" jóllakottan öntelt hangulata árad el
és Stail báró sorsát a nagynéni és köre már majdnem "el
intézte". Rodyból jó polgár lesz, "tisztességes ember", az
az beevezhet a lelki halál révébe - amikor megjelenik
Solange és minden emberi kitervezés arculcsapásával
folytatódik a kaland, amely végül is Rody Stail egyénisé
gének minden "világból valóságát" felemészti. Vigyáztak
rá, imádkoztak érte a Kármelben, bár ő nem tudja ...

Milyen fonák és nevetséges a világ igazsága; hiszen
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a legerősebb szenvedély is a középpont felől szemlélőnek

távolságából egyszerű baktériumtanya. Rody Stail Solange
vállára hajtva a fejét a szenvedélynek eljegyzettség első

percében dönti el, hogy pénzt fog kérni szerelmétől. Az
egész viszonyra milyen jellemző a szenvedély és élethazug
ság végzetszerű egybefonódására: a "túl mindenen" ön
áltatása mellett Rody Stail kitartottságának mindvégig el
intézetlen és el nem intézhető beteg anyaga. A mi életünk.
ben a világ vonatkozásai (amint szembe kerülnek a
nagy törvényekkel) milyen buták, üresek és erőtlenek.

Valami megakadályozza Solange felkínálkozásának napján
a viszony beteljesülését. "Valaki ma irigy volt" - mondja
ekkor Solange, holott ezt a kis magyar apáca áldozata
eszközölte ki az isteni vonatkozások rendjében.

Az író nagy világossága így oldja fel szándékosan és
teszi üressé és értelmetlenné magát a világot. Mit jelent
az egész földi történet az érdekek és célok hozzá fűződő

kusza szövevényével az isteni történet bizonyossága mel
lett, amely úgy bontakozott ki belőlük, mint a hegyóriás
a gomolygó ködökből? Az isteni történet, amely a sorok
külső változásaitól függetlenül érvényesül, változatlan,
holott minden változás körülötte és bizonyos értelemben
benne történik. Benne van valahol a változásoknak, a lát
szólagos személyi céloknak, magánérdekeknek, egyéni
kívánságoknak az értelme is. S a szegény a maga emberi
akaratoktól kijelölt időbeliségében egy másik síkon fel
oldja önmagát. Mintha az író azt mondaná: az egész já
téknak egyetlen értelme, hogy valami van mögötte, ami
nem történik, nem érdekes, nem változatos, csak egyszerűen

van, és mégis minden ettől függ. A világ szempontjából
csak negatívumokkal írható körül, ahogy a Katalinok és
Mária Baptisták, vagy akár a Jaques de Naillacok és Fanny
Rochok lemondása az igazán világiak mértéktelen buja "jó
életével" szemben egyszerűen semminek, üres, tartalom
nélküli értelmetlenségnek tűnik. Ha ez a sajátos mara
dandó megragadja az emberi lelket lángkarmaival, akkor
az ember a világ számára többé-kevésbbé hasznavehetet
lenné válik. Erről a maradandóról s a maradandónak az
emberi lélekben való lakozásáról a világ ítélete ennyi:
nem normális ... És valóban az: abnormális a világ nor
mája szerint. .. Mert az Ő normája nagyon gyakran meg
fordítása és megcsúfolása a "természetes" világrendnek.
Jaques de Naillac az előkelő és gazdag úr, világháborút
végigküzdött tiszt, felesége laza életét jóbi áldozatként
szenvedi el és felesége szeretőjét hónapok végső lelki erő-
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feszítést és gyötrelmet kiváltó munkájával vezeti vissza
ahhoz a maradandóhoz, ami őt abnormálissá, tette a párisi
társaság szemében. A világfinak született Jaques de Nail
lac egész lénye és magatartása egy más rend törvényeit
követi, amely a világ szemében maga a zavar és értelmet
lenség. Ez a magatartás "idegesítően és feháborítóan" az
elmúlást, a halált idézi. Amikor Stail báró sorsfordulatá
nak legkritikusabb pontján Versaillesba megy Isabellel,
- akkor ez a kis szegény párisi leány (Rody Stail szemér
metlenül kalandor világiasságának egyik ellenmérge a
világ mérgeivel szemben), éppen kifosztott, elmúlásra
ítélt nőiségén keresztül sejteti meg a másik, örök rendet,
és Stail báró valami sajátos vonzódást érez a mulandóság
formái iránt. A versaillesi park pompájában rejtett, elha
gyatott zugot talál. A halál nyugodt munkájának ehhez a
rejtett zugához képest a mértani keretek szépségei és a
szökőkutak varázslatai közönségesen hatottak; békanyálas
kis tó, a vize már félig kiapadt, fekete vizipók surran át, a
vízből mitológiai kőalak ágaskodik fel, fájdalomtól eltor
zult arccal, félig eltemetve, az -évszázadok törmelék- és
iszaprétegében. - A gazzal kivert kis út "a nagy csendbe
vezetett". Rody Stail itt azokkal a lelkekkel találkozik,
"akik eljutnak egyszer a halálos csendhez," és "nem félnek
attól, hogy a szökőkút és a zaj népe kineveti őket." Stail
Istvánt is a mulandóságban és elhalásban ragadja meg ez
a maradandó és változatlan, ez az időnkívüli, mint a "vi
lág" annyi más fiát előtte. Jaques de Naillac mondja a
passy-i temető fala alatt Rody Stailnak: "Az igazság titka,
melyeket korokból korokba ment át magának a világ, egye
dül a magános lelkek és a magános pillanatok birtokában
van. Megőrzésük annyi, mint a világ változó árjának ellen
állni ..."

Azután: "önnél minden összeomlott, a birodalmuk
arrafelé, a családi élet, az anyagi körűlmények, egy egész
mult: szinte egy egész világ. Isten azt is tudja, hogy azok
alól a messzi romok alól úgy került ide nyugatra, mint
egy halálra vadított fiatal állat." Jaques de Naillac itt a
vonatkozások egy olyan távlatát érinti nagyon fínoman,
amelynek fontosságot tulajdonítunk. Balla Boriszt nálunk
egy "franciás katolikus irányzat" képviselőjeként szokás
elkönyvelni. Ebben kifejeződik, hogy problémáit és szem
léletét többé-kevésbbé túl európainak és idegennek tekin
tik. Igaz, hogy "A Megsebzett" Franciaországban játszó
dik, szereplői túlnyomórészt franciák. A francia felső tíz
ezer és a modern francia katolikus újjáéledés levegője

VIGILIA 411



hatja át. Ennek ellenére, bizonyos mély vonatkozásokban
magyarabb könyvet alig ismerünk. A regénynek csak két
szereplője magyar: Stail István báró és a "vonatkozások"
útjain Solange ellenlábasa a lélekért való küzdelemben:
a kis Mária Baptista karmelita apáca. Azonban belülről

nézve, mintegy a középpont felől, ennek a két léleknek, a
két magyarnak térhez és időhöz kötött kapcsolata a tenge
lye a regénynek. Mind a két lélek magával hordozza egész
hazai világát, még ennél is többet: a magyar élet nehezen
kifejezhető mélyen tragikus értelmét. A két magyar, sajá
tosan és nagyon jellemzően az a két lélek, akik legke
vésbbé illeszkednek be a maguk világába: Rody Staíl a
világ nyugtalansággal telített kalandora, és Mária Baptista,
akinek a szinte meg nem szólaló, kifejeződéstől is vissza
húzódó vallásossága alapjában még apáca nővéreinek is
idegen. Mindakettő a magányosságnak, a látszólag céltalan
fojtottságának és egyedülvalóságának a légkörét hordozza
magával - ez csak egyéni sorsuk, a többé-kevésbbé ma
gános kalandos lelkek sorsa: személyes helyzetük és ren
deltetésük kifejezője lesz egy magyar fájdalom és feszült
ség legmélyebb jellemvonásainak. Valószínűleg miattuk
és értük - akik átnőnek már a nagy problémák univer
zális körébe - maradt fenn ez a nép és ez az ország, bűn,

önzés és felelőtlenség dacára az emberi és keresztény sík
értékének. Akaratlanul is egy magyar réteg nevében él
nek és szenvednek a regényben, amely kifelé alig érvé
nyesül és az isteni történet távlatából mégis alapszövete
egy időtlen magyarságnak. Az Angyalka epizód - úgy
szólván kulcsa Rody Stail egyéniségének - érzésünk sze
rint sehol másutt nem lenne elképzelhető - a levegő itt
dunai; nem tudjuk máskép kifejezni. A Magyarországon
játszódó egyéb részek röntgenszemmel vannak megírva;
a magyar úriság szólammá foszladozott fogalmának termé
kenyen rejtőző magjával - minduntalan találkozunk. A
rossz anyag, amit Stail magában hordoz, nem kevésbbé
magyar anyag: az apa, az öreg Stail báró alakja a nagy hímé;
egyike az ország néhányezer kényurának, viszont Mária
Baptista vallásossága, ez a magyar vallásosság, amely ne
hezen tud kiformálódni objektív spirituális síkon, szinte
megszólalní is alig mer, valamiképen kollektíven magá
nyos, mintha még Isten elől is elrejtőzne. Milyen megra
gadó az ellentét Katalin nővér tiszta és objektívált nyugati
spiritualizmusa és Mária Baptista az egyéniség búvóhe
lyeire rejtőző, társtalanul áldozatos szenvedése között; két
szentéletű, egyek nemcsak az egyetemes Egyházban, ha-
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nem a szentek egyességében - és megrs mennyire más
a belső hang, a belső nyelv, amin megszólalnak. "A Meg
sebzett" matériájában és szemléletében egyszerre európai
és magyar regény, helyesebben magyar regény nyugati
kerülő úton, a magyarság európai és keresztény, katolikus
rendeltetése szerint. Ezt a könyvet csak magyar író írhatta
meg, olyan magyar író, akinek egész alkotó egyénisége a
magyarság mélyebb tartalmát képviseli. És katolikus re
gény, noha nem kenetes regény - hiszen kíméletlenül
felfedi egy bizonyos fajta kegyesség nagyon is e világból
valóságát.

A legkiválóbb - talán az első igazi - katolikus re
gény irodolmunkban.

LOUIS LE CARDONELL:

HAJNALI MISE
A templom kapuja a hajnallal együtt
kinyílik. A hajó üres. Csönd mindenütt.
De nemsokára majd, kezében imakönyvvel,
lépkedve lassudan pár faluvéne jön fel.
Itt van már a fiú is, aki majd ministrál,
karingét ölti ép, - és én készítem is már
a misekönyvet és a bort meg a vizet,

miket kíván ez a csöndes ünnepi Tett.
A készület után az oltárhoz megyek.
A harang dala a csöndbe beleremeg.
Ajkamról szálljatok, antik orációk ti,
s imák, az aratás művét szálljatok óvni,
és akinek nevét mondjuk collecta végén:
ó Megváltó, könnyíts az ember verejtékén.
s ki bízva aratott egy egész napon át,
add, hogy várhassa az békén a vacsorát.
Nyugodt gyertyák alatt a sanetust mormolom már
s rá hirtelen a bő mezőkről, mint a zsoltár,
kakasszó zeng föl és friss munka zaja száll.
A templom ablakán kigyullad egy sugár,
a szentek homlokán ég agloriola,
Még bíborabbra gyúl mártírok bíbora.
A nap, mint ama Szent Sion egy fényözönje,
villog győztesen az Atváltozást köszöntve.
A madarak dala megvidámodva zeng fel,
s amint a szent Kehely felé nyúlok kezemmel,
látom - a terítőn száz arany folt ragyog 
a drága Vérben a megcsillanó napot.

Rónay György fordítása.
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