
gyarország! csak ne bagyjama
gát félre vezetni már" . . .

Az első Anjou elsó dolga:
elveszti a déli tengerpartot
s Erdélyt, s kárpótlásul ma
gyár-cseh-lengyel szövetségen
dolgozik. A Bazarába vajda
esete a magyarság ke
leteurópai egyensúlyának első

megbillenése; egy keleteurópai
rügyfakadás kezd malomkövek
alá őrlődni. Az Anjouk új tervű

szándékaiknak új nemességet
nevelnek és emelnek fel
magukhoz. Innen, hogy a
csak Hunyadi személyes zse
nialitásával s a ferences hit
(Kapisztrán l) izzó erejével ösz
szeforrasztott keleteurópai né
pek nagy nándorfehérvári győ

zelme után az egymásnak omló
keleteurópai "tejtestvér" népek
mellett a Dózsa forradalomban
egymásnak zúdul a tudathasadt
magyarság is.

KÖNYVEK

A ferences hitben sugárzó Bu
da mitoszára pernye száll, a pré
dikátorok szava még egy ideig
harsog Istent és Sorsot kutatva,
de kérlelhetetlenűl ereszkedik
alá az éjszaka.

S Mohács óta Mohácsban él
tünk; az azötaí fények nem en
nek az immár alluviális magyar
ságnak fényei voltak, csak gel
lérthegyi tűzijáték hol Pozsony
ban, hol Pest-Budán.

*
De ma: él Prohászka szelle

me l S írásait roppant életfejlő

désében életünkké téve: vannak
ideáljaink! "Még a Templomot
sem építettük fell" - kiált fel
Ady egy mai próféta átkában.
A mi feladatunk: egy holnapi
prófétának áldásában felépíteni
a Templomot.

Deménu János.

ROVATVEZETÓ RÓNAY GYÖRGY

D S I D A ] E N Ó

(Angyalok citeráján, Versek. Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozs
vár, 1938.)

Dsida Jenőnek három verseskönyve jelent meg.. Kettő

életében: az ifjúkori Leselkedő magány, majd 1933-ban a
Nagycsütörtök. A harmadik most a halott költő hagyatékát
gyűjti össze. Hagyatékát, utolsó üzenetét és első, meglepő ki
sérleteit egy új irányban.

"Angyalok citeráján" játszott ez a költő és néha való
ban éreztetni tudta azt a tiszta, illékony angyali szépséget,
azt a szomorkás bájt, amelynek kifejezését a költő legszebb
~s legfőbb föladatának tartotta. "Tarka-barka" strófáiban
Ady hatásának tulajdonította a magyar líra komolyságát s
hogy "a játszi hangulat megvetve bujdosik a magyar ének
berkeiben" és panasszal, d-e öntudattal vallotta amagal más
fajtaságát, eredetiségét:

Lantunk nyögesztö, félmdzsás teher, mely
úgy zeng, mint jégzajláskor a folyam
s nem zengi ki a habz6, fürge csermely
ezüstkövek közt zirrenő neszét.
Pedig be szép a könnyű, halk beszéd!
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Ne zengj hát, vers, csak gyöngyöz{J beszéddel
csobogj, mint árnyas, tisztavízü kút.
Mint aki meghitt asztalnál ebédel
és közben elcseveg deriU-borút
nyájas családdal, hűséges cseléddel ..."

Abban III megható, bájos és friss "lírai riportban" pedig,
amelyen délutáni kóborlásait beszélí el Tinti kutyájával, így
ír a szépségről, a költőről és a költészetről :

tisztafehér, pamacsos cica, hirtelen ugrik, elillan,
olykor szembe lapul, köpködve, sziszegve nyivákol
s újra futásnak ered. - Nincs, kiskutya, más hivatásunk
mint macskára vadászni, vidáman inaini utána,
meg-megfogni, ereszteni, játszani véle, maqasra
tartani felneve!iJn, komor emberek arca elébe
villogtatni: kacagjon a lelkük, látva, milyen szép,
mily kecses állat a Szépség, hó-cica, furcsa bohó Vers.

Ez a játékos elmélet költői természetének igazolása, de ha
nem is ilyen határozott fogalmazásban, egy egész kortárs er
délyi nemzedék vallomása lehetne. Azok a fiatal költők, akik
ma lassan átveszik az első generáció helyét, egy időben szinte
valamennyien, talán Babits és Kosztolányi hatása alatt, valami
furcsa, csillámló, üvegházi költészet igézetébe kerültek, valami
vértelen és elvonult "neoparnassz" kábulatába. Remek forma
iskola volt ez, leküzdhetetlennek látszó nyelvi nehézségek és
verselési bravúrok versengő iskolája. Erdély mai "második
nemzedékének" jelentős költői a Sturm und Drang világhó
dító életkorában fényes kis filigrán-munkákon dolgoztak a kis
művészet fontoskodó mestereinek áhítatával, talán az egy
Szemtér Ferenc kivételével, akinek első kötetében, az Éjsza
kai kiáltásban ott lüktetnek és harsognak a kozmoszt fölfe
dező, elragadtatott ifjú lázas érzéseí és bátor kiáltásai.

Dsida Jenő Leselkedő magánya egy lépéssel még ez előtt

a formaiskola előtt áll, de már benne a sterilítás hangulatá
ban. Az utolsó évtizedek irodalmában aligha találni még egy
ilyen tökéletesen reménytelen és végzetesen szomorú verses
könyvet De van ebben a szomorúságban valami megkapó: a
költő al világban nem ürügyet lát a maga bánatának elmondá
sára, hanem magát a világot tudja és érzi szomorúnak, in
kább a költő azonosul a világ szomorúságával, mint a világot
azonosítja a maga bánatával. Fák, árnyak, kutyák, szelek, he
gyek, virágok: mind valami mély, orvosolhatatlan, tehetetlen
kozmikus bánat hordozói és hirdetői; olyan ez a kötet, mint
egy hosszú út koraősszel, ködben, elhagyott és ismeretlen vi
déken át, alacsony, fantasztikus felhők alatt. S valahol a köd
mögött és a felhők között valaki sír, maga a világ sír talán,
mert mi egyebet tehet az, ami létezik, mint hogy sír? Dsida Jenő
nem volt szentimentális és nem volt világfájdalmas. Ez a csön
des, kozmikus bánat már szinte filozófia a fiatal költőnél, a
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megszületett és eszmélni kénytelen ember egyetlen lehetséges
magatartása, egyetlen elképzelhető válasza a rideg minden
ségnek.

De lehet-e költő számára sterilebb, végzetesebb hangulat
és állásfoglalás? A fejlődés következő állomása: vagy a teljes
elnémulás, vagy a menekülés az ellenpólusra. S ez az ellen
pólus, épen mert ellenpólus, nyilván nem lesz más, mint e
bánat fordított ja: ugyanolyan passzív, akciótlan szépségkultusz,
céltalan és virgonc játék.

A bánat szép volt, lágy és elomló, és irracionális, okta
lan bánat volt, egy "bánatra született" lélek természetes sza
va. Dsida Jenő az ifjúságnak ebből a fátyolos, párás és ho
mályos világából hozta! magával azoknak a bánat mély pilla
nataiban fölrémlő paradox és illogikus kapcsolatoknak, fénylő

látomásoknak az emlékét, amelyek későbbi versei lebegő for
majátékában, váratlan képeiben és asszociációiban úgy villan
nak föl s zendülnek meg, mint egy valóság fölötti valóság,
spirituális lét híradásai. S innét hozta azokat a mágikus sza
vakat, fényesen suhanó ritmusokat is, amelyekben a lélek
örök nosztalgiája szólal meg az elveszített Éden után, talán a
ködös ifjúság értő, fáradt "leselkedő magánya" után. A "re
zedaillatú csillagok," a purgatórium víziója, a "piros vadszőlő

levelek közé akadó szerelmes gondolat," a szomorú, hétszer
szomorú pásztor és a "fényes, szárnyas ifjú," aki "mosolyog
va viszi előre fehér ujjával az órai mutatóját": mind az ifju
ság világából följáró kisértetek, s egy látomásos, hallomásos,
messzi és irracionális lét szelíd, szótlan hírnökei.

Az ellenpólus, ahova följárnak: az erdélyi "neoparnassz"
formakultusza, kínrímekig tekergő virtuózkodása, az érzelmek
aktivitása helyett a mesterség akciója, s közben kisérletek a
férfias hangra: a Nagycsütörtök hosszú szünet után megjelenő

kötete. A menekülő megalkuszik száműzetésével: ai lényeg
helyett sokszor megelégszik a forma vállalásával, a valóság
fölötti pillanat helyett a valóság negyedóráival. Amagányból
elmenekült a vidám költő vígabb világába, a kedves kicsiny
ségek, bohó érzések közé: - kanárik, ibolyák, hamvasüde
gyümölcsök, zsenge zöldön csüngő harmat, gyűrűk, almavirá
gok és szamócák, Csokonai szamócái! "Ki boldogabb
Vitéznél ?" kérdezhetné a nagyelőképpel ebben a
mintájára alkotott, kicsit modernebb, dekadensebb, le
begőbb és kultúráltabb "ideálpoétai világban." Ki bol
dogabb? Boldog a költő, aki a Nagycsütörtök lompos
soraiban egyszerre oly kisértetiesen idézi a leselkedő

magányt, aJZ élet örök leselkedő magányát? Már "angyalok
citeráján" enyeleg a lét komoran intő árnyékaival, a kisérlet
egyszerre menedék lesz, a fejlődés egy állomása önigawló
költői elmélet. Aki tehette, hamar hátat fordított ennek a. ste
ril világnak, mint Kiss Jenő, aki valami friss, fanyar modern
népiesség úttörőjévé vált; Dsida Jenő, úgy látszott, megre
kedt benne. Irt ódákat és elégiákat, de mindig kényszerűen
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ugyanazt írta, ugyanazt az örömet és szomorúságot a forma
tiszta csengésében, az apróságoknak ugyanazt a kultuszát,
vallotta, egy kicsit Kosztolányira emlékeztetve, s egyre több
nosztalgiával a' .Jaerímorum vallis" világossága, a katoliciz
mus felé. De ez a hitvalló katolicizmus is a játék álcáiba öl
tözött, parafrázisokba és stílutánzatokba, gyermekieskedő ga
gyogásokba. S ami katolikus, nem ezekben a félresikerült,
mesterkélt, rossz versekben nyilatkozik meg, hanem egész lí
rája "irraeionalitásában," a forma fényes, vörösmartyas, de
lányosabb lejtésében és párás "emanaciójában," amelyben a
szavakkal el nem mondhatót közli a zene áramlásával. Ha
vallásáról vallott, bohóckodott az őszinteség olcsó pózában. Ha
nem akart vallani, alkatánál fogva és kedves hédonizmusa el
lenére is katolikus volt, franciskánus hajlamokkal és olykor
talán kicsit pogányul is, botladozva és mosolyogva, de soha
nem tagadva.

E rossz és hamis "vallomások" már az "Angyalok cüerá
ja" versei és köztük csak az elsőt, az Örangyalhoz szóló chan
sont lehet elviselni. Annál felejthetetlenebb a két ciklus: a
kutyás lírai riport és a nyári alkonyat csodálatos története,
amely elmondja, miért borultak le Viola előtt az angyalok.
Annyi báj van bennük és annyi mélység, emberi meghatott
ság és szépség, annyi tiszta, nemes humor: a költő, aki itt ki
sérletezík, legsajátabb új hangját lelte meg I Ciklusok, bőven

omló sorok és strófák, játékok és bukfencek (a magányból
menekülő költő arlekínnak is öltözik néha, hogy önmagát mu
lattassa) nem köteleznek fegyelemre. De már a nagyobb igé
nyű "kisebb költemények" idegesítően terjengősek, válasz
úton mutatják a költőt, aki méltó tudott lenni a bánat passzív
píllanataíhoz, de nem tud méltö lenni még a férfias, nagy
zengésü ódához; a versek megtörnek, ellaposuinak, céltalanul
tekeregnek; a későbbi elmélet igazolja őket, de ebben az
esetben téves az elmélet, mert a versek nem jók. Dsida Jenő

a Nagycsütörtök óta, ki tudja miért, hanyatlott kisebb költe
ményeiben, nem kerülte az olcsó megoldásokat, néha még
giccses is. A Tükör előtt terjedelmes ciklusa stancáinak mély
zengésével azonban egyszerre a férfit mutatja, aki az ifjúság
emlékeit bogozva bolyong az élet tünékeny ábrái között, a
"minden csak jelenség" goethei igéjével ajkán, "félálom-em
lékek" ködében, s a hagyományos forma keretében, valami
csodálatos és finom reminiszcenciával a Bolond Istókra, a mo
dern álomhangulat és emlékezés oly meglepő, nagyszabású,
izgalmas és apró remeklésekkel tündöklő költői müvét terem
tette meg, amely az alkotót túlemelte önmagán s amelyen
egész pályája új fényt és új, jelentős értelmet kap. A Tükör
előtt a modern erdélyi költészet egyik legmélyebb, legsajá
tabb, legszebb terméke.

Jó költő volt? Nagy költő volt? Szándékosan kerültem
minden hozzámérést és minden halottnak járó meghatottságot.
A költő annyit ér, amennyit megragad az örökkévalóból, a
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költő filozófus is, fölfedezö, revelátor, mágus és varázsló: ol
vassátok müveit, kövessétek a felfedezőt, engedjétek, hogy el
varázsoljon a varázsló I

Mennyit ért? Feleljen müve rá és az idő. Ki volt ? Felel
ő rá, a Nagycsütörtök egy csodálatos, nagyszerű, monumentá
lis versében, a KölUJ feltámadásában. Már áll a halotti szer
tartás, sírnak a gyászolók, füstöl a tömjén,

ÉlJ akkor a hils levegiJ,
ldm, fölemelkedik meghajlik a szirti fen.ylJ,
(j. a sok suhogó
Ajtóhoz tántorog fa-titán.
és kimegy Ö. S (j
A tártölű fenyves alatt elrohan alkonyi fényben
f1Wllébe özönlik egy lángszh,a lepke utdn.

Rónay György.

MAGYAR KöNYV A FRA NCI
ÁKRÖL. Megrajzolni egy nem
zet szellemi képét, "nemzetké
pét", ahogya modern tudomány
mondja, mindenesetre olyan föl
adat, amelyet csak a legalapo
sabb tájékozottságú és amellett
finom érzékli, intuitiv képessé
gü tudós oldhat meg. Ezek a
nemzetkép-kutatások újabban i
gen divatosak lettek, de az ered
mények sok esetben ha nem is
kétes, de mindenesetre vitatha
ló értékűek és igazságúak. Meg
találni a tárgyi adatokból kiele
mezhető valóság és az adatokat
értelmező szinte lírai magatartás
közt a helyes egyensúlyt, kivéte
les önfegyelmet és ténytisztele
tet követelő, de elengedhetet
len föltétele minden ilyen vál
lalkozásnak. A kutató előtt mín
dig ott van az általánosítás ve
szélye, és ha enged a csábítás
nak, könnyen nevezi uralkodó
jegynek, sőt egész szintézise a
lapelvének. azt az egy vonást, a
mely a tágabb szemlélet számá
ra nem egyéb a teljes képet
csak kiegészitő mozzanatnál. Em
lékezzünk vissza arra a szinté
zisre, amely a történet-filozófia
magasságaiban járva a germán
magyar ellentétből magyarázta
egész alkatunkat és történel
münk alakulását, a germán
"vándor" és a magyar "bujdosó"

VIGILIA

viszonyából szellemünknek szin
te minden nagyszabású megnyi
latkozását. Az elmélet oly szép
és lírai hevével annyira lenyű

göző volt, annyira elfojtott mín
den racionális okokból fakadó
tiltakozást, hogy e ragyogó kép
varázsától valósággal megbénít
va a nemzet költökben és tudó
sokban élő tudata csak későn e
melt ellene szót s csak későn,

mikor a "szintézis" szép, de fö
lületes eredményei már szinte
közhellyé váltak, szögezte le ve
le szemben a "nem vagyunk buj
dosók" méltó és önérzetes állás
pontját. "VAndor" germán, "buj
dosó" magyar, "stílizátor" fran
cia: egyszempontú nemzetképek,
hiteles nemzetkép pedig aligha
lehet egyszempontú. Nem már
azért sem, mert a nemzeti tu
datban ellenőrzött jellemvonások .
és e vonások értékelése korok
szerint változik, s igy ami áll
például a romantikára, nem áll
a racionalista korszakokra. amit
a humanizmus hangoztat, meg
tagadhatja az új nacionalizmus,
és előfordul, hogy nemzetek egy
egy nagy szellemtörténeti fordu
latban egész multjuktól elfordul
nak, egy még régebbi mult,
vagy esetleg egy történeti fikció
kedvéért. A "stilizátor" franciá
val szemben állhat a romanti
kus-misstíkus francia, és bizo-
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nyos, hogy a "franciaság" lé
nyegéről hitelesebben vallanak a
nyilatkozatok és mozgalmak, a
nemzeti jellemvonások értéke
körül keletkezett viták, mint a
filozófus fogyatékos és egyolda
lú szövegismereten alapuló álta
lánosításai és elvonatkoztatásai.
Ez utóbbiak inkább széljegyze
tek szép idézetekhez, mint érvé
nyes igazságok, inkább elemzé
sei megkapó verseknek, mint a
nemzeti léleknek. Vörösmarty
vagy Ady költeményei, sőt, egy
egy verse, versszaka alapján
megfejteni a magyar küldetés és
magatartás "lényegét" lehet bra
vur, irodalmilag szép teljesít
mény, de nem lehet minden
részletében alapos és hiteles
kép. Minden ilyen vállalkozás,
amely a lényeget egy megnyi
latkozásban keresi, - legyen az
a magyarban Ady, a németben
Schiller, a franciában Voltaire
vallomása, - alapvető mödszer
tani tévedésben leledzik: az e
gyet azonosnak veszi a közösség
gel, a költőt a nemzettel, és vég
eredményben a közösség, a kü
lönféle műveltségi fokon álló és
temperamentumú egyesek kü
lönféle időkből származó nyilat
kozatai helyett a nemzet egye
tem ére döntő következtetéseket
von egy-egy hangulatból, amely
nek cáfolatára ugyanabból a
költői életműből lehetne szám
talan szakaszt idézni. Itt nyilván
előbb van a szép, de fiktív el
mélet s keres utólagos igazolást
a szövegekben, holott a helyes
módszer a szövegek, minél több
szöveg, alapos elemzése után
von csak le eredményeket és al
kot óvatos elméletet.

A helyes módszer, nagy tudás,
okos intuició kevés ilyen irányú
munkában nyilatkozik meg oly
harmóniában, mint abban az új
magyar műben, amely a francia
szellem uralkodó jegyeit elemzi
és a francia szellem képét raj
zolja meg, első igazi példájaként
a magyar irodalomban a helyes
"nemzetkép"-nek.1 Eckhardt Sán
dor nem általánosít és nem ele-
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ve elgondolt típusokból indul ki,
számára "a francia" nem Valéry
vagy Voltaire vagy Racine; a
történeti fejlődés menetében
vizsgálja míndazokat a jellem
vonásokat, amelyeket a francia
önismeret önmagára legjellem
zőbbnek tart. A nemzeti öntu
dat, a társas szellem és a híres
racionalizmus fejlödését és tuda
tosodását követi nyomon, s így
nemzetképe nemcsak a jelenre
érvényes, hanem előttünk alakul
ki; mintegy az evolúció örök
mozgásában ragadja meg a fran
cia szellemet. Dinamikusnak ne
vezhetnők ezt a nemzetképet,
melyet ép ez a dinamikája tesz
páratlanul hitelessé. De hiteles
ségét a szerző tárgyilagossága is
biztosítja. Nem optimista és nem
szkeptikus, hanem a távoli szem
Iélö józanságával s ugyanakkor
tárgyának példátlanul gazdag is
meretében józan kritikával vá
lasztja szét az illúziót és a való
ságot. "Milyennek látta magát
a francia nemzet öntudata, ami
óta írásban eszmélkedik és mi
kapcsolata van ezzel az öntudat
tal annak a szellemnek, mely a
francia írodalomból felénk áram
lik?" - erre a két kérdésre ad
feleletet, s már ebben az alap
vető két kérdésben benne rejlik
az irodalmí illúzió és a gyakor
lati valóság oly pontos Iölméré
se, amely a pozitív alapokra é
pülő letisztult szellemtörténet
módszereivel egyedül képes ki
elégítő eredményekre.

"A francia szellem" a higgadt
magyar gondolkodás remeklése
és a roppant tájékozottságú, de
részletekben el nem vesző tu
dós elme tiszteletreméltó szinté
zise. "Magyar tanulságai" külö
nösen érdekesek számunkra, és
fölvetik a kérdést: bár ily ava
tott kézből kaphatnók meg a
magyar szellem hasonlóan hite
les és megnyugtató képét. Oly
képét, amely a történeti és íro-

1) Eckhardt Sándor: A francia
szellem. Magyar Szemle Társa
ság kiadása, Budapest, 1938.
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dalmi adatokon alapul és nem a
filozófiai szép, de problémati
kus általánosításain. Eckhardt
Sándor könyve nemcsak nemzeti
műveltségünk megbecsülhetetlen
értéke: kívánatos lenne, ha a
franciák is minél előbb olvas
hatnák.

Rónay György.

FöLDI MIHÁLY: A MINISZ
TER. A miniszter halálos ágyánál
kerül először szembe a két ba
rát, a professzor és a prelátus.
A beteg menthetetlen, az orvos
mégsem engedi hozzá a papot.
Aztán a miniszter meghal, a pre
látus szemrehányásokat tesz ma
gának, mert nem vitte erélyesen
keresztül hivatása parancsát,
szemrehányásokat tesz a profesz
szornak, mert túllépte hatáskö
rét és eredménytelen, meddő

"lélektani" gyógyításával, ke
gyes hazugságával "kicsempész
te" ezt a lelket a világból. Két
ember, két meggyőződés, két hi
vatás összeütközése egy halott
fölött: ezzel az alapkérdéssel in
dul a regény. S egy izgalmas,
meglepő és nagyvonalú kiséret
tel: hogyan él tovább, vagy
hogyan "éli vissza" életét ez a
halott a két ember két, másfaj
ta, össze nem egyeztethető vilá
gában. Sajnos, a továbbiak fo
lyamán az író föladja a kezdet
hatalmas vállalkozását. A pro
fesszor alakja mellett föltűnik a
miniszter feleségéé, kiderül,
hogya higgadt, racionalista tu
dós szerelmes a grófnöbe, ."lé
lektani gyógyítás" ürügyén
igyekszik kiábrándítani az urá
nak még az emlékéből is, s aki
azelőtt az autonóm ember mél
téságát hirdette, most méltatlan
és aljas praktíkákkal törekszik
alantas céljait elérni. S a mí
niszter? Végeredményben itt is
róla van sző, multjáról, szokásai
ról, szerelméről, pályájáról, de
az érdeklődés középpontjában
már nem ő áll, s mintha az író
is fontosabbnak tartaná a pro
fesszor "fölbomlásának," mint a
miniszter különös "utóéletének"
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regényét. A prelátus szinte tel
jesen eltűnik, s az a feszültség,
amely a mű elején oly páratlan
érdeket és hitelt adott a halott
szereplőnek, szinte főszereplővé

avatva őt, most fokozatosan meg
szűnik; a miniszterről már csak
beszélnek, a miniszter már nem
él. Azután a professzor rádöb
ben, hogyagrófnőt nem érdek
li, hogy furcsa és megaiázó csa
lódás áldozata. Még kapaszkodik
a rögeszmébe : a míníszter meg
csalta a feleségét egy Hajdú
Manci nevű maníkűröslánnyal,

De a lányról bebizonyosodik,
hogy ártatlan; a professzorban
ekkor végleg elhatalmasodik a
szörnyeteg, letiporja a szeren
csétlen teremtést, néhány kába
napot töltenek együtt egy budai
vilIában, aztán az orvos össze
roppan, öngyilkosságot kisérel
meg, de megmentik. s a prelá
tus vezetésével lassan újra visz
szatapogatódzik az életbe, bizo
nyára egy más, alázatosabb, de
nyugodtabb, hívöbb életbe.

A regény első negyede után
az író kezéből fokozatosan ki
csúszik a roppant igényű téma.
A halott helyét elfoglalja a pro
fesszor. Démoni és megdöbben
tő figura, akiben Földi Mihály
szinte az Isten országa felé Sá
tánját formálta emberré, való
sággá, elhihető alakká, De kár
pótol-e ez a kitűnő alak a mí
niszter elsikkadásáért, kárpótol
e ennek a paradox szerelemnek
a története azért a drámáért,
amelynek csak remek nyitányát
láttuk? És kárpótol-e az a sok
szép, bölcs és emberi beszélge
tés, nemes elv és komoly állás
foglalás,' amelyben a ma égető

kérdéseire ad választ az iró alak
jai útján, azért a belső cselek
ményért, amelyben végül a mí
niszter élete és a professzor s
prelátus lelkiismerete is megta
Iálja a megnyugvást?

A professzor szerelme nyilván
a racionalista tudományos gon
dolkodás csődjét példázza s azt
mutatja, hogy ez az önhitt tudo
mány milyen nevetségesen és
szánalmasan tehetetlen az embe-
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ri természet "szörnyeteg" erői

vel szemben, ha nem hisz a ter
mészetfölötti valóságokban és az
erkölcs isteni törvényeiben. Azok
a hosszú monolögok azonban,
amelyekben a professzor érzel
meit boncolja, kissé azétnyomják
a regényt, megakasztják és ki
zökkentik eredeti irányából: a
drámát nyomott állóképpé rögzí
tik. Nem az "akciót" kérjük szá
mon, nem a hagyományos re
gényelméletek babonáít, hanem
azt a légkört, amelyben ezek az
önvizsgálások dinamikájukkal
minden cselekményt helyettesít
hetnek. S ez a légkör itt nagy
részt hiányzik.

És hiányzik a Mauriac-i fe
szültség azokból a részletekböl
is, .amelyekben a professzor is
mét szembekerül a halott mí
niszterrel. A monológot az író
itt dialógussá oldja: a profesz
szor párbeszédet folytat a halott
miniszterrel. Bizonyos, hogy ez
a könnyebbik megoldás, s egy
ben a fölszinesebb is: az író köz
beiktat valamit, - egy hangot,
egy módszert, valamit, ami zavar,
- a professzor itt megszűnik élő

ember lenni, két tézis vitatkozik
egymással s az eredmény előre
logikusan kiszámítható. Mennyi
vel hitelesebb lenne mindez a
"fogás" nélkül, a dialóg nélkül,
ha csupán a professzor érzéseit
és gondolatait állítaná elénk l Az
utolsó lépés itt is hiányzik, itt is
zavaró "externe" mozzanatok
állnak az igazi emberi dráma
útjába. Mintha a misztikus vo
násokat is egy még míndíg ha
bozó intellektus rakná föl a
képre.

A tétel már tökéletes, az ér
deklődés már pusztán a lényeg
re szorítkozik, de az író még né
hol tétovázik, még nem meri
vállalni teljesen és egymagában
a föltett tételt. Az igazság tisz
tán áll előtte, érti, bizonyosan ér
zi is, lelkes és bölcs szavakat
mond róla, de ha az igazság éle
térlJI van sző, ingadozik vagy
egysíkúvá válik, mint a prelátus
különben nagyon rokonszenves
és sokszor igen életszerű alak-
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jában. Még hajlik a "közbeikta·
tások" és "dokumentálások" Ie
lé, és a megoldást is szívesen
bízza ilyen "közvetítőkre," ami
lyen Hajdú Manci a professzor
bukásában; a lánytól azután nem
látjuk a professzort, az ábrázolt
élettől az élet mély lelki valósá
gát. Egy megdöbbentően és mo
numentálísan modern témában
Földi Míhály míntha nem mer
te, vagy nem akarta volna vál
lalni a modern regény forradal
mát, amely egy másfajta, "meta
fizikai" érdeklődés és valóság
kedvéért szakított a hagyomá- .
nyos szerkesztési formákkal.
"Megragadni" azt a szavakkal
pontosan körül nem írható "va
lamit," megállítani s megörökí
teni a mondatok ritmusában az
élet mulandöságát s rögzíteni a
kivételes perceket, megkeresni
és kifejezni az élet lényegét, a
változó dolgok mögött a forgalom
állandóságát, a fájdalomban "a
fájdalmat," az örömben "az örö·
möt," - a modern regény tö
rekvése és hivatása. Földi Mi
hály regényéből csak ez a forra
dalom hiányzik ahhoz, hogy kor
szakos nagy mű legyen.

Igy nem az, de mindenesetre
egyik erőteljes megnyilatkozása
annak a szellemnek, amely, ha
olykor tétovázva is, az élet lát
ható tényei helyett és mögött a
mélyebb és lényegesebb kérdé
seket vizsgálja. Hogy a megol
dás nem sikerült teljesen, hogy
a professzor "végzete" nem
nyugtat meg, hogy végered
ményben kielégítetlenül tesszük
le a regényt, az a téma roppant
nehézségén is múlik. De ilyen
témát fölvetni egymagában is
"tett" és "vallomás". Irói tett és
emberi vallomás, nemes szellem
tanúsága. A lélek szemünk láttá
ra küzd problémáival, az embe
ri lét és lélek lényeges kérdése
ivel. Fáklyát tart, tüze még sok·
szor füsttel és korommal ég; de
makacsul világítani akar, első

sorban önmagának. És ezért tud
világítani másoknak is.

Rónay György.
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