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REMÉNYIK SÁNDOR:
, ,

MASNAK NEM FAlNI

Egy szikra kell csak, egy ütés csupán,

Mim a bomba a robbanás előtt -

De eleven és érző lövedék - :

Hogy szertevetődjék a mindenség,

Az a kis minden, aki én vagyok 

S bennem a békességes csillagok

Fénye kihunyjon s szilánkká repedezve

Repüljenek az űrbe. szerteszét:

Én eleven és érző lövedék:

Jaj, senkinek fájni nem akarok.

Ó Uram, adj valami balzsamot,
Mely szüntetí e kifeszített kínt 

Ó add a régi balzsamot megint.

Adj fenyves-erdőt, vagy morfium-mámort,

Órákat adj, vagy egy pillanatot,

Amely késlelteti a robbanást.

Mert én: eleven érző lövedék

Készen valami szörnyű repülőben

S talán már a föld felé repülőben:

Jaj, senkinek fájni nem akarok 

Azért Uram, ha úgy végeztél rólam,

Hogy végzésedből mégis robbanok:

Hadd vetődjem az űrbe szerteszéjjel

A kis mindenség, aki én vagyok

Szakadjon millió szilánkba lszéjjel 

(Úgyis széltéptem én már magamat!

De robbanásom senkit se eebezzenl)

Nekem ezt az egy irgalmadat add!
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IGNÁCZ RÓZSA:

HÁZMESTERFIÚ

A méltöságos úr megígérte, hogy jóindulatúan támogatja Im
récskét az érettségi vizsga kormánybiztosánál.

- Hálás köszönetern és alázatos tiszteletem, méltöságos
uram! - mondta Citó Mihály. Bokáját őszinte nagyrabecsü
léssel összevágta. Nyalka magyar bajuszát kétfelé törölte a
hatás nagyobb nyomatékáért és felsőtestével könnyedén, ám
<bizonyos öntudatos tiszteletadással meghajolt őméltósága, a
háziúr előtt.

Fehér megyében született Mihály.. Az apja kanász volt
S. gróféknál. Már az öreg Citó is unta a falut és a kom men
cíös kanászkodást,

- Allami állásban Pesten! Mint a sógorom! Nyugdíj
jal! - Az igen! - mondogatta gyakran. - De kanász? Meg
ette a fene!

Addig étette a fenével öreg Mihály a falut s a kommen
ciós cselédi sorsot, míg a fiából városi embert nem faragott.

A legfiatalabb S. gróf Pesten élt. Lovászra volt szüksége,
mert istállót is tartott. Hát ide kommendálta be Mihály az ő

nagyreményű fiát, ifjabb Mihályt.
Citó Mihály, ifjabb, ki is tanulta a várost derekasan. Va

kargatta a lovakat, versenyekre kísérgette a grófocskát.
ügyesedett, csinosodott. Jól szabott lovász ruhájában nyalka
legénnyé serdült. Már a levélkék, névjegyek, virágocskák
küldését-vivését is rá-rábízta a grófocska. Lassanként már
udvarolni is együtt jártak. Mert míg a grófocska odabent idő

zött a művésznőnél, addig ő a művésznö konyháján leste-várta,
hogy mi a legeslegközelebbi parancs.

Kitűnően értett ahhoz, hogy nélkülözhetetlenné tegye
magát. Felfelé nyájas szolgálatkészségben, lefelé az akkurá
tus tekintélytartásban valóságos lángelme volt ifjabb Mihály.
Mert a lefelé és felfelé határát már lovász korában pontosan
megkülönböztette. A művésznő szobalányával, a gömbölyű

budakeszi tramplival amúgy felülről és leereszkedően beszél
getett. Friss jövevény volt Pesten a jámbor Rozi, még akkor
alig pár hónapja szolgálta a művésznőt. Mihály addig-addig
pártfogolta leereszkedő jóindulattal trampli Rozit, míg az egy
napon sírva tett panaszt a szerelern nagyobb előrehaladásáról

a művésznö előtt. Mihálo/ életében akkor következett be a
nagy fordulat. A művésznö ugyanis azt a pajzán ötletet ve-
tette föl, hogy ha már úgy van a dolog, ahogy van, no meg
a baráti viszony szorosabbá tételéért is, a grófi lovász, és a
művésznő szobalánya: házásodjanak össze. A grófocska mu
Iatságosnak találta az ötletet, Rozi hálálkodott, csak Mihály
vakargatta a fejét:
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- Legényszállása van a méltöságos gróf úrnak, megkö
vetem a nagyságos művésznöt, én oda asszonyt nem vihetek.
Az én lovászi rangom honorálása teljességgel csak az én mí
benlétem fenntartására elég

- Nézze, Mihály, - csicseregte a művésznö, - én szer-'
zek magának egy állást. De akkor ugye elveszi a Rosit?

Mihály szeme felcsillant. Csak azt szívlelhette nehezen,
hogy ő ezután ne szolgálhassa a grófo t s önérzetét sértette az
is, hogy neki olyan felesége legyen, akin a nagyságos mű

vésznő ilyen könnyű szerrel adott túl,
- Megkövetem, állami állást?
- A postára gondoltam, Mihály ...
Félév múlva levélhordó volt Citó Mihály és nemsokára

feleségül vette Krempl Rozit. Szép esküvő volt. Maga a mél
tóságos gróf úr és a nagyságos művésznő voltak a tanuk.
Mikor rövid idő mulva Imrécske megszületett, a művésznőt

hivták el keresztanyának. Mert a művésznő, hogyne ment
volna. Szerette játszani a gondviselő nagyasszonyt. Ekkor
már S. grófocska nem lábatlankodott a művésznö körül,
mert időközben megházasodott, de ez a körülmény cseppet
sem zavarta a jó művésznőt. 6 változatlanul pártfogolta a
falu gyermekeit, "jobbágyaimat", amint tréfásan mondogatta.

S a grófocskától örökölt egykori lováset. Citó Mihály le
vélhordét és, családját nemsokára újabb barátja lakásába
házmesternek ajánlotta be.

Ebből is látszik, hogy rendkívül szerenesés ember volt
Mihály. Mert postásnak lenni naev szerenese. Igaz: ügyes
volt, értelmes, derék-szál, katonaviselt legény, de mégis rit
kaság ez: postára bejutni. Sohasem sikerült volna, ha a jó
művésznő a vezérigazgató úrral nem barátkozik. Dehát ba
rátkozott. Népszerű, híres asszony volt s ezt elismerte Mihály,
eleinte különösen, Mert mikor már az egyenruhát felvette,
akkor nem érzett a müvésznö iránt olyan feltétlen hódola
tot. Kezdett már átlátni a városi élet rejtélyes szövevényén.
A postán meg éppen kitanulta az egyenruha összes előnyeit.

Tudta, hogy állami embert szívesen alkalmaznak házfel
ügyelőnek, hiszen az állami egyenruha a becsületesség és
megbízhatóság külső jele. Tekintélyt parancsoló, gömbölyű

pocakot és jó adag önérzetet viselt már Mihály, mikor kissé
már-már leereszkedő [öindulattal elvállalta az újabb állást.
Három éves volt ekkor Imrecske. A kétszobás, kispolgári íz
léssel berendezett lakásban ugyanolyan rácsos -ágyacskában
aludt, mint odafönt, azelsőn, a méltóságos úrék Babcykája.
Imrécske apukáját házfelügyelő úrnak szólították a lakók, a
vicéné úgy köszönt Citóné, Krampl Rozinak, hogy kezitcsóko
lom. Került az ablakra recefüggöny és két egymás mellé ál
lított ágy tetejére. sárga-piros műselyem matyó kézimunka a
Corvin áruház elől. Házfelügyelő apukának volt motorbicik
lije is. És vasárnap délután hajlított hintaszékben olvasta a
hatalmas bérház 'parányi kertjében a Házfelügyelők Szak
közlönyét ...
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Gyönyörű volt Imrécske ifjúsága. Egyetlen gyermek.
Szép, mint az apja. Csak az volt a baj, hogy a szellemiekben
Jmrécske kinos-nehezen bukdácsolta végig a gimnáziumot s
talán sohasem végzi el, ha a méltóságos háziúr, Babcy apu
kája és a művésznő volt barátja nem segít. De hát segített..
Olyan ember volt ő, akinek minden csak egy szavába kerül.
S mire Imrécske egyetemre jutott, ment már az előre' hala
dás magától is. Mert Imréeske pompásan táncolt, szép volt.
Kitűnően értett hozzá, hogy mindig az éppendivatos mozga
lommal tartson. Hitvallásául az érvényesülést tartotta. Világ
nézete egyetlen szöban összpontosult. Ezt a szót nem a
fehérmegyei kanásznagyapa örökségeként vitte magával. Itt
szedte fel a hozzá hasonlóan kevert fajúak Budapestjén és rö
videsen "bevágódásnak" nevezte.

•

. . . Dr. Citó Imréné, Fántsy Olga, miníszterí osztálytaná
csos neje és két gyermek anyja, idegesen sétált a három
szoba hallos ·lakásban fel és alá. Imre vendégeket hívott
mára, csupa kellemetlen, idősebb embert, a tanácsosékat, az
öreg államtitkárnét... Csak ezt ne tette volna. Hiszen öreg
is, özvegy is, nem jelent már semmit az előrehaladásban. De
hát, hiába, Imrének míndíg, végzetesen imponált az előkelő

összeköttetés. \
Talán engem is csak azért vett el, gondolta Olga és re

megő ujjakkal simította ki az összekunkorodott zsúrasztalka
terítőt.

Koldus szegény volt Olga. Az egyetemet rokoni segítség
gel járta, nagy megszakításokkal, de sohasem végezte el.
Mert Gedeon bácsi harmadéves korában kibukott a parla
mentből és megtagadta a támogatást. Az egykori tábornok
leány vidéki rokonokhoz került, míg egyik tanácsosné nagy
nénje megint Pestre hozta és bálozni vitte.

- Most már itt az ideje, hogy férjhez adjalak. fiam, 
mondta rokoni szeretettel. És Citó Imre, miniszteri segédfo
galmazó úgy találta, hogy éppen Olga lesz az, aki őf feltö
rekvő pályáján reprezentálhatja. Aki művelt is, okos is, szép
is, jó családból való. Ért a vendégfogadáshoz, a társadalmi
élet apró titkaihoz. Olga az, akivel nem érheti semmi kelle
metlen meglepetés, mert Olga mindig tudni fogja, hogy mi
ként kell viselkednie s neki csak hálás, nagyon hálás lehet,
hogy a szegénységból a maga jó médjába emelte és viszi,
vissi, magasra, a: méltöságos asszonyság szédítő ormáig ...

Lihegve nyitott be a férfi az idegesen sétáló asszonyhoz.
- Olguskám, még két vendégl Képzeld ezt a kítünte

tést, Maga a méltóságos államtitkár úr, az öreg méltóságos
asszony fia is idejön. Kolosszális fiam! Képzeld! Ma hivatal
után egyszerűen meghivatta magát..

- Szerétném megismerni a családodat kérlek alássan

260 VIGILIA



így mondta, - felfogod fiam? Letegezett. És kézcsókját
küldte feleségem őnagyságának.

Az asszony ingerülten megállt. Hallgatott. Aztán élesen
felnevetett.

Imre meghökkent.
- Mit nevetsz kérlek?
- Mondd, - kérdezte az asszony -' te gondolatban is

méltöságosnak hívod azt a hülye Burdayt?
- Nem értelek fiam?·
- Hát persze, hogy nem - az asszony keserűen kaca-

gott. - Mert akkor legalább itthon nem viselkednél olyan
szárialmasan. Hányszor kértelek, hogy hagyd el már, legalább
itthon, ezt a nevetséges modort. '

- Nevetséges? Mondd Olguskám, beteg vagy talán, hogy
ok nélkül kötekedni kezdesz? Éppen ma, amikor annyi min
dent elintézhetünk. Akinevezésem ...

- Fütyülök a kinevezésedre l
Dr. Citó Imre sápadtan dobta le magát akarszékbe ...
- De fiam, - hebegte - kérni akartalak, hogy az

államtitkérék ...
- Ne folytasd - toppantott az asszony.' - Te kérni

akartál, hogy bűvöljem el kinevezesed érdekében az államtit
kár úr őméltóságát. Tudod, hogy ki sem állhatom. Ha leg
alább becsületes, őszinte hangon kértél volna rá. De te! Te
a fürdőszobában is bokázni és hajbókolni kezdesz, ha eszed
be jut valamelyik főnököd legeslegújabb kitüntetése, te itt
hon, a feleséged előtt négyrét görnyedve és mély tiszteletedet
~iz~nyg~tva telefonálsz - egy barátodnak - a kegyelmes
úrról, Te ...

- Nem értelek - mondta Cítö Imre és megtörölte a
homlokát - nem értem, mi van veled fiam?

- Meguntalak! - mondta az asszony és heves mozdu
lattal felborított az asztalkán egy poharat. - Meguntam ezt
a törtetést, ezt a szolgalelkűséget, amelytől egyetlen percre
sem szabadulsz, mióta ismerlek. .

- Szolgalelkűség! - A férfi rákvörösre gyulladt.
- Az! Talpnyalás l És szolgalelkűség. Látod, eleinte azt

hittem, hogy te csak nyájas és barátságos vagy egyszeruen.
Még engem is megtévesztettél az áldott jó modoroddal. De
mikor észrevettem, hogy csak fölfelé ...

- Megtiltom ! - mondta Citó Imre és furcsa kapárá
szást érzett a torkában. Emlékek raja indult el benne. Házas
életük első karácsonyára ,gondolt, mikor először látogatták
meg az édesanyját, özv. Citó Mihályné, Krampl Rozit s ő

izgatott remegéssel leste, hogy vajjon felesége, fántsí Fántsy
Olga a volt házfelügyelőnének hogyan csókol kezet? Olga ke
zet csókolt, szó sincs róla és azóta is szeretettel és jóindulattal
hívta fel hozzájuk vasárnaponként az öreg Cítőnét.. Kedves
volt, figyelmes. Hiába markol most Imrébe a hibát kereső,

vad emlékezés, nem tudja felfedezni azt a gyanut, aminek a
lángralobbanásat évek óta leste, várta, hogy Olgasértően le-
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ereszkedő legyen az ő rokonaihoz. Olga .néprajz szakosnak
készült valaha és mikor Fehér megyében jártak egyszer,
annyi természetes közvetlenséggel beszélt a megkeresett pa
raszf Citó rokonokkal ...Az egyik öreg Cító-kanásztöl fara,
gott kanászbotokat kapott ajándékul... Imre hiába leste
várta az úri 'gőg kiütközését... És most mégis ...

- Megtiltom - suttogta mégegyszer és ellepte a ve
ríték.

- Nem tithatod meg, hogy elmondjam egyszer a véle
ményemet!

- De hát miért, az Istenért? És éppen most, mikor a
vendégek ...

- Megmondtam már, hogy nem érdekelnek a veridé
geíd, - feleselt az asszony.

- De hiszen, - dadogta Imre - a tanácsosék rokonaid.
- Rokonaim! Az én rokonaim! Az én kiváló úri roko-

naim. De miért nem hívtad el csak egyszer is' hozzánk a te
rokonaidat? .

- Hiszen édesanyám ...
- Anyád már bundában jár és fátyolos kalapot visel.

De a Citók! A kanászokt Hol maradtak a rokonságból azok?
- Megengedj, - mondta a férfi és, idegesen cigarettára

gyutott - téged akartalak megkímélni.
- Tőlük, mi? A büdös parasztoktól ! De az államtitká

rodtól nem kímélsz meg! Sőt! Kéred, hogy kedves legyek
vele. A múltkor is, Elzáéknál, nem magunkra hagytál? Hát
vak vagy te? Nem látod, hogy udvarol nekem? Nem látod,
hogy a te előmenetelednek ez az ára? Az l Ne meresztgesd
kérlek a szemed, mert azt kell hinnem, hogy tudod te jól az
érvényesülés árát. De nem bánod. Mert bízol bennem, mi?
Az úri modoromban ? A társadalmi jártasságomban. Hogy
nem lesz botrány. Azért ...

- Elég volt! - -lihegte a férfi. - Ezek után nem kí
vánom, hogy megjelenjél a vendégek előtt. Én ...

- Te? Te nem kívánod? Hiszen reszketsz, ha csak arra
gondolsz, hogy barátságtalan lehetek. Ne félj. Megteszem én,
amit kívánsz, ... illetve. " megtenném, ha megkérnél rá
nyiltan és becsületesen. De te, te nem vállalod a ingatag lel
kiismereted, a nevetséges álmorálod míatt, te, te képmutató,
te... ,

Citó Imre fölugrott. Elszántan, vérig sértve állt a felesége
elé.

- Mondd ki végre hát. Paraszt vagyok!
- Paraszt? Ú, nem, ha az lennél ... Ha közülük jöttél

volna egyenesen s nem kellett volna előbb megtenned azt a
fertelmes kerülőt.

- Micsodát?
- Azt kedvesem, amiért nem is te vagy a hibás. Hogy

az apád ne tanulta volna el egy cseléd oldalán a szolgalelkű

séget, Az öregapád, a vén kanász, urabb, mint ti itt, mínd
annyian. De te, ti... A te egész osztályod, ez a furcsa, sze-
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rencsétlen, szolgalelkű társadalom, ez a parasztból altisztté
serkedt s onnan felkapaszkodó féllelkű középosztály ez ...

- Köszönöm - mondta Citó Imre fogcsikorgatva. 
Köszönöm, hogy megmutattad végre az igazi természetedet,
a lecsúszott úri osztály gőgjét. Köszönöm, hogy végre meg
ismerhettelek. És te csak ezután fogod megtudni, hogy én,
doktor Citó Imre, ki vagyok és ki leszek. Mert én tőled még
ezek után sem válok el és ragaszkodom hozzá, hogy velem
maradj, és akarom, hogy ma a vendégek előtt...

Az előszobában megszólalt az első vendég csengetése.
Citó Imre mosolyra derült arccal ült vissza akarszékébe.

A nyakkendőjét igazgatta.
- Házmesterfiú ! - sziszegte az asszony és ment a ven

dégek elé ...
Ignácz Rózsa.

TOLDALAGHY PÁL:
,

ZARDA

Itt elvegyül a gyepzöld és a sárga,
mít forforeszkál egy-két kankalin.
A főkötös apácák meg a zárda
folyóséin tipegnek angyalin ;

nem messze hozzád és a tiszta éghez,
de a világtól még is messzire. -
A kankalinoknak, bizony, sötét lesz
az ejszaka. Meg aztán a bibe

is fázni fog és megbujik riadtan.
Elalszik és nem látja a csodát,
hogy föl-alá tipegnek !l láthatatlan
virasztanak tovább az Orsolyák,

kik lányaid vagy hugaíd, ha voltak,
most már sem ezek és már sem azok,
felismered bár, mint szokás a holtat,
kit a halál meg sem változtatott.
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ÚJ.GÖRÖG ROMANTIKUSOK

ALEXAHDROS IPSILAHDIS

Az újgörög szabadságharc halhatatlan hlJse. Kievben
siületett, 1792-ben. Korán az orosz hadsereg szolgála
tába lepeit s itt küzdött a napoleoni idlJkben is. 1813
ban elvesztette egyik karját. KéslJbb l. Sándor cár had
segéde lett. 1820 körül megszervezte a görög nemzet és
az egész Balkán felszabadítása érdekében híres társasá
gát, a Hetairiát. Romantikus álmok lobogtak szemei
ellJtt: a bizánci birodalom visszaállltásáról ábrándozott.
A román [eiedetemséqekbe érve vállalkozása nehézsé·
gekbe ütközött. Az' éppen Laibachban tanácskozó cár
Metternich ösztönzésére ölette meg a román felkeWk
vezérét, Vladimirescut is - s végül Havasalföldön a tö·
rök dönt{} csapást mért csapataira. lpsilandis Erdélybe
menekült, de csakhamar letartóztatták, s az osztrák ha
tóságok intézkedése folytán hat évig Munkács várában
raboskodott. Csak 1827-ben szabadult ki. Egy évvel ké
slJbb, 1828-ban Bécsben halt meg. A görög történelem
elslJsorban a szabadságMst látja benne, de említésre
méltó kö!tlJi muktuieee is; alábbi kis versének politikai
célzata nyilvánvaló. Mindenesetre lpsilandis mint költlJ
is jelent{}s helyet foglal el a Fanarióta·kor irodalmában.

HELLÉN HAZAFI SIRALMA

Szegény madárka,
Mért vagy oly árva?
Szállni mi késztet?
Hol van a fészked ?
- Nincs semerre,
Hol arra, hol erre

Bolyongok én,
Nincs nyugodalmam,
Sem bizodalmam,
Semmi vigalmam

I E földkerekén.

Kicsiny koromban mírtuszligetben,
Boldog hazában éltünk mi ketten.
Mindig daloltam, hajnalban-este,
Röptöm csak édes párom kereste.

Szívem reménye,
Szememnek fénye

Volt kicsi párom, míg egyszer nyáron
Jaj, lecsapott a kegyetlen sólyom
S feldúlt fészekből prédára várón

Elvitte párom ...

264 V IGI L I A



Azóta folyton
Bolyongok erre, bolyongok arra,
Szállongole messzi, idegen partra.
Fárad a testem, lankad a szárnyam,
Borongó bánat leng csak utánam ...
Repít a sors és szelek szeszélye,
Vad zivatarba, fekete éjbe,

Míg oda érek
Hol minden véget

Ér s ahol egyként hull a halálba
Kegyetlen sólyom, gyönge madárka ...

PAHAIOTlS SUTlOS

Konstantinápolyban született, 1806-ban, de fiatalságában
sokfelé megfordult. Tanulmányait Chios szigetén kezd·
te, majd késlJbb Párisban, Padovában, Velencében és
Brass6ban folytatta, ami igen érthetlJ, mert mindezen
városokban az akkor még erlJsen szétsz6rt görögségnek
jelentlJs telepei voltak. Verseit újgörög és francia nyel·
ven adta ki, akárcsak késlJbb több román költlJ, Botin
tineanu, Alexandri és Macedonski. Egy másik nagy új
görög romantikus, Alexandros Sutzos testvére volt, ki
mUvészi elégiákat irt az antik R6ma romjair61. Panaio
tis Sutzos is e romköltészet 6dai szárnyalású képvise
llJje, flJihletlJje a francia Volney, kinek "Les ruines"
címil elmélkedés-sorozatáb61 Leopardi is merített ösz
tönzést. 1868-ban, Athénban halt meg.

A RÉGI SPÁRTA ROMJAI

Sodord spártai vén folyó, hullámaid, sedord csakI
A hideg őszrrek rozsdamart lombjait egyre hordd csak

Halálba ott, e habbanl
A lombok némán követik morajló, vad futásod,
S mint ők, követlek én is, míg szótlan, merengve állok

Bús vándorként, magamban.

Hol van Eurotas, hova lett a szép kor, mikor még a
Kristályhabodban hattyúként játszadozott Heléna,

E csodás, messzí gyermek?
S mikor Agesziláosszal kiállott Thebe hőse,

Ki harcban sose fáradott s futásban épp úgy győzte,

Mint habja emedernek ...

A szebb hajdan visszhangja itt többé seholse zendül.
Mélységes bánat, tompa gyász, magány és lomha csend ül

E puszta partvidékre;
Fülelsz, de jaj nem hallasz mást, mínt árva nádasoknak
Zúgását, míg a gyors vizek jönnek s továbbzuhognak

Új tlajtékot ígérve.
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Halhatatlanok földje ez! Likurgos szent hazája,
Dicső tettek s dicső nevek feledhetetlen tája I

Te voltál egykor, Spártám,
A dús görög szígetvílág ragyogó királynője;

S .mily forró ajkkal csókolom most rögöd, idejőve

S ősi földedet járván.

Be fáj látni, a föld első országa hova sorvadt!
Csontváz lett és Leonidas síri lakát akolnak

Használják, szörnyű vétek I
Kleomenesnek háza még odú s kietlen hombár,
Oroszlán, farkas ver tanyát most e mogorva romnál,

Hol nagy szellemek éltek I

Hol vagy hajdani Spárta, hol bajnokod Leonidas?
Hol a nagy Agesilaos, állhatatos Brasidas,

Efórjaid és néped?
S a hangos küzdőtér, hova szűzeíd tiszta bája
Hajdan meztelenül, csupán szemérme fátyolába

Burkolva, büszkén lépett?

ALEXANDROS RIIOS RANGAVIS

Mint Ipsilandis és Sutzos, Rangavis is a lege/{jkeUJbb
görög családok egyikének sarja volt. Szintén Konstanti
nápolyban született 1809-ben, tehát valamivel késlJbb,
mint Sutzo«, Mint a bulgár Vazov és a román Alexand
ri, a balkáni polihisztorok ttpusát képviselte; politikai,
kultúrális és irodalmi téren egyaránt minden erejét el
maradt népe gyors felemelkedésének szolgálatába állí
totta. Mint tudós, az archeológia tanára lett az athéni
egyetemen, mint politikus volt külügyminiszer. késlJbb
követ Washingtonban, Párisban, Berlinben. Jóformán
minden irodalmi műfajt művelt, 8 emellett még írt ré
gészeti szakmunkákat, irodalomtörténetet és tudományos
szótárak at. Költészetét tiszta, klassziciá16 lírai lendület
s ideális emelkedettség jellemzi. Hosszú és termékeny
élete 1892-ben ért véget.

A PARNASSOS

Ó mily büszkén, fenségesen áll a Parnassos orma!
Az ókor szent lehellete még csúcsain honol ma,
Sugárzó csillagkoronát hordnak a gőgös szíklák,
Köréjük zordon feIlegek vetnek villámos szikrát. ..
Hol barlangokban mély az árny, ott szólt egykor a mélybe
Az aranyíjú istenség magasztos jósigéje.
De vissza nem tér-e ide, a menny magasba torló
Boltívei alá, arany lantján zengve Apolló?
S nem árad-e a szívben el az a mennyei dallam,
Melyből a szabadság szavát halljuk ki akaratlan?
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Szabadság temploma e hegy: sötéterr zúgó fái,
Vakítóan fehér hava, lágy szel1őorgonái

S rejtett forrásai, melyek a szirtekből omlanak,
Szabadságot lehelnek mind, szabadságról daloInak!
Letiporhatott odalenn a puszta rút porába
Minden rózsát a zsarnokok durva és lomha lába,
De ím felettük őrködik a vén Parnassos bérce,
Gőgösen áll az, fel egész aranyegünkig érve,
Ahol örök hazát talált, bárhogy is megtagadják.
Tisztán és érintetlenül, a százszorszent szabadság!

Újgörögből fordította:

Gáldi László.

A GELLÉRTHEGYI KALVARIA.
A bens(Jséges kis műemlék elhagyatva, kegyeletsértlJen bemocskolva
roskadozik. Vagy vegyék' gondjuk ba az illetékesek, vagy bontassák le, 
ami ugyan nagy kár lenne - mert igy csak botránkozásul szolgál.
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GEORGES BERNANOS:

JOHANNA
A VISSZAESO ERETNEK ÉS A SZENT

8ziszegli láng volt a szemfed6je.

Amióta a kedves Péguy elindult végzete felé - egy-kettő,
egy-kettő - durva bakkancsának kopogásával az úton 
egy-kettő - tarka zsebkendőjét tarkójára terítve - egy-ket
tő, egy-kettő - a nyár végtelen porában... egyesek azt sze
retnék, ha Jeanne d'Arc csák a gyermekeké lenne. Egyéb
ként, ha úgy akarják, ezentúl minden a gyermekeké lesz: az
öregek míndjobban kiengedik kezükből a világ gyeplőjét. De
sajnos, senkisem tudja ezt. Az isteni alkalom kárbavész,
mint már annyiszor, a prés" mely egy pillanatra megnyilt,
holnap megint összezáródik felettünk. A foghíjas, fáradhatat
lan állkapcsú aggastyán újból darálni kezd szájában egy ha
zugságot, mely éppolyan émelygős, mint lehellete. Egy na:
pon, egyetlen egy napon, egy elsüllyedt év november tizen
egyedikéjén, abbahagyta a rágcsálast és fillelni kezdett. A
harangok kiszökkentek tornyaikból, az undok novemberen
át, aharangok kosokként ugrándoztak, egymásnak ütötték
óriási homlokukat, azután szétfutottak az égbolt négy sarka
felé és bronzcipőjük zaja egyszerre hangzott. A szomorú no
vemberi ég az ő szörnyű játékaiktól visszhangzott. Még az
ágyúk is elhallgattak. Ezrével és ezrével guggoltak hatalmas
csípőjükön, lelkük még meleg volt az utolsó bombától, de fí
nom fekete fejüket feltartották és egyetlen szemükkel a fel
hőket szemlélték... Ekkor érezte magát egyedül az Aggas
tyán, igazán egyedül, elsöízben, egyedül annyi sok fiatal ha
lott között, rettenetesen egyedül a színtelen világon. .,Dobog
még a szív?", mondta magában. De a világ szíve mindig
dobog.

A gyermekség ez a szív. A gyermekség ez édes botránya
nélkül, a fösvénység és a ravaszság egy-két évszázad alatt
kiszárította volna a földet. Szegény bolygónk - kémíkusaí
nak és mérnökeinek minden fáradozása ellenére is - fehér
csontváz .lenne, mely az űrben száguld. De a vénség szelle
me, mely türelmesen meghódítja a világot, az alkalmas pil
lanatban mindig el is veszti azt, majd megint elkezdi, hogy
újból elveszítse a világot, fáradhatatlanul, kérlelhetetlenül.
A pók szövi így újból és újból hálóját, melyben hajnalban
egy vízcsepp remeg. Amikor a vénember ujjának egyetlen
[élével ezernyi írógépet hoz mozgásba és a világ békéje jön
ki ezekből a szerkezetekből, egy csipkedő és szelid kislány
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lép be, aki senkihez sem tartozik, és szelíd hangon válaszol
a politikus teológusoknak, szentenciákkal és közmondások
kal, a pásztorok módján. A híres párizsi Egyetem demokrata
abbéi, akik valamilyen egyetemes köztársaságról álmodoz
nak, a Rouen-i káptalan papjai, ezek az aggastyánok, akik
közül sokan még harminc évesek sincsenek, irigyen tekinte
nek erre az oly üde, oly csipkelődő kis francia lányra, aki
retteg a máglyától, de még jobban retteg a hazugságtól. "Kí
méljetek meg engem! - mondja - Ne törődjetek velemt"
Mert nehezére esik visszatartaní nevetését, amikor az a "ma
gasállású, nagyon óvatos és nagyon jóakaratú személyíség",
Beauvais püspöke, arról akarja őt meggyőzni, hogy nem sze
reti a burgundiakat. "Ó! azok a burgundiak! oly fegyelmezet
tek, oly jámborok, oly gazdagok! Ól a burgundi módszerek!
Látott a vádlott valaha is közelről burgundi embert ?"
"Láttam bizony - feleli Johanna - volt egy burgundi Dom
rémyben, és nem bántam volna, ha levágják a fejét, ha Isten
is úgy akarja." Szegény, szegény Johanna, aki csak huncut
ságból beszélt így, látni akarta, hogyan tűnnek el a ráncok
ezekről a poshadt arcokról! Izegnek-mozognak karosszékük
ben, az írnokok felé kacsintanak, felfujják arcukat, dorom
bolnak, mint ft macskák. Egyik-másik néha elalszik és állát
beüti a pulpitusba, vagy halkan felböfög s utána párnás ke
zét méltóságteljesen a szájához viszi. Azután megint csend
és unalom. Johanna most újra a pergamentek zizegését hall
gatja, a tollak csikorgását, ezeknek a jóllakott, bóbiskoló kö
vér férfiaknak a lélegzetét, Ó, igen! nagyon fél a tűztől, de
most mégis vállatvon. ásít, igy válaszol: "Ha nem akartok,
ne higgyetek nekem!", vagy felveti büszke kis fejét: "Ugyan,
ugyan, sok embert felhúztak már, mert megmondta az igaz
ságot." De magában ezt gondolja: "Lépnék csak be ide tíz
emberemmel, nem lenne ilyen vidám az arcotok!" És amikor
elvezetik, a fáradtságtól, idegességtől, valami gyermekes un
dortól kimerülve felkiált: "Igazán nagyon igyekeztek, és
igazán túlságosan vádoltok engem l", s közben kipirul a ha
ragtól és szeme könnyel telik meg.

*
Csoda az, hogy - talán csak egyizben ft világon - a gyer

mekség így megjelent egy szabályos bíróság előtt, de az a cso
dák csodája, hogy ez a bíróság egyházi férfiakból álló bíróság
volt. És nem valami tréfás bíróság! Sőt bátran el kell ismer
nünk, hogy nem volt bíróság, mely jobban tisztelte volna az
alaki jogot, jobban vigyázott volna arra, hogy elkerülje azt,
amit ma semmisítő esetnek nevezünk, ügyesebben tudta vol
na rnűködésbe hozni a peres eljárás gigantikus gépezetét.
Mert az elsietett vizsgálat, a szabályszerűen meg nem indokolt
ítélet legendája magától elesik, ha a periratot velolvassuk.
Minden elfogulatlan szellem számára elég, ha a bírák nevét
idézzük: Fr. Jean le Maístre, aki Fr. Jean Graverent-t, a
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Szentszék által az egész francia birodalomba küldött eretneki
inkvizitort képviseli, a Rouen-i tiszteletreméltó káptalan,
ugyanazon város egyházi bíróinak Széke, Gilles, Fécamp
apátja, Contances püspöke, Lisieux püspöke, Noyon püspöke
és ötvenhárom doktor, licenciátus vagy bakkalaureátus,
vagyis a híres párizsi egyetem, nevezetesen a hittudományi
kar, melytől a pápák félnek, mely szuverén bírája a kirá
lyoknak; tagjai között megtal.álhatjuk majdnem teljes szám
ban azokat, akik az akkori kereszténység legkiválóbb hit
tudósai: a legkülönbözőbb rendek szerzeteseít, minden nem
zet világi papjait, a Zsinat ,tagjait, akik három pápát letettek.

De mit akarnak ezek az egyházi férfiak egy kis pásztor
lánytól ? - mondhatnák az emberek. Először is, ez a kis
pásztorlány azt állítja, hogy összeköttetésben áll az éggel. Az
még rendben lenne, hogy-összeköttetésben áll a szellemekkel:
de bízza rá tanult és elővigyázatos személyekre, hogy azok
döntsek el, jók-e vagy gonoszak ezek a szellemek. Ez a vé
leménye sok más dolog mellett a hittudományi kar tizenhat
doktorának és hat líceneíátusának vagy bakkalaureátusának,
amikor így szólnak: "Kijelentette, hogy ezekben a jelenések
ben Szent Mihályt, Szent Katalint és Szent Margitot látta, és
hogy szavaik és cselekedeteik jók; bármilyen szilárdan hi
szi is a keresztény hitet, a szóbanforgó n6r6l fel kell tételez
ni, hogy hittévedésbe esett, mert ha azt állítja, hogy a hitté
telek nem biztosabbak, mint az 6 képzelgései, hittévedésben
nan:" És Denís Gastínet, Iicencátus: "Tekintélynek, doktor
nak, mesternek hiszi magát, pedig hevesen megtévedt nő,
szakadár, eretnek!" Gastinet megvető Iíntöra öt évszázad
mélyéből feltör hozzánk - öt évszázad vagy ki tudja milyen
más süket és vak örvény mélyéből? ...

Igen, ennek a licenciátusnak a szavai kegyetlenek, sőt

ma már istentelennek tünnek fel. De egykor, úgy látszik,
nem sok embert lázítottak feL Legalább is több mínt húsz
évig némaság borult rájuk. Csaknem teljes némaság, és nem
csupán angol földön. Mert Johanna bírái javadalmakkal és
kitüntetésekkel elhalmozva élték le életüket: az Egyetem
rektora, Jean Beaupére, Beseneon püspöke lesz, Franciaor
szág királyának támogatása mellett; Thomas de Courcelles,
aki azon a véleményen volt, hogy a szegény leánykát "lelke
oroostasáért" meg kell kínozni, mint a Notre-Dame kápta
lanjának legidősebb tagja hal meg, és amikor VII. Károly
ünnepélyesen bevonul Párizs jó városába, Johanna efrr má
sik hóhéra, Guillaume de Conti üdvözli őt. Pierre Canehon
az angol egyházat képviseli az 1425-ös zsinaton, és gyönyörű

Rouen-i palotájában leheli ki lelkét borbélyának kezei kö
zött. Ami pedig a hirhedt Jean-t, Bedfort hercegét illeti, aki
talán az egyetlen hiéna volt ezek között a rókák és patká
nyok között, ő Rouen-i kanonok lett és a székesegyház kóru
sában nyugszik jámbor kartársai között.

Könnyű megmagyarázni e férfiak nyugalmát. Valóban,
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mitől féljenek? Annyi sok boszorkány között, akiket éven
kint kigyomlál a földből az inkvizitor kápája, egy szerfölött
gyanus kislány is akadt: gyanús világos és merész szeme,
férfiruhája és az a szándéka, hogy ő majd megleekéeteti Is
ten nevében a tisztelendő atyákat. A kapa kigyomlálta a töb
biekkel együtt. Hogy megmentse életét, elég lett volna, ha

,megtagadja merész állításait, ha lemond azokról a komoly-
talan [elenésekröl, akár érzékeinek tanúsága ellenére is, hi
szen az engedelmesség mindig többet ér, mint az elbizako
dottság. ,,]tem, az említett n6 végezetül is b6ségesen és újó
lag figyelmeztetett, vesse alá magát az Egyháznak, mert más
ként kirekesztik az Egyházból. És ha az Egyház elhagyja, az
örök tűz és a földi tűz nagy veszélye fenyegeti." Erre ő olyan
jajkiáltással, olyan kedves gyermeki sikoltással válaszol, hogy
az ember szeretné, ha ajkával érinthette volna nyomát a le
vegőben, segélykiáltással, mely kirántotta volna hüvelyéből

bármilyen lovag kardját, egy ártatlan kiáltással, melyre év
századról évezázadra a francia ágyúk dühödt csaholása fog
válaszolni: "Ha valóra váltjátok azt, amivel fenyegettek en
gem, testeteket és lelketeket éri baj!"

*
Ó megszentelt arc! Országom szelíd arca, félelem nélküli

tekintet! Azok ott látták láztól beesett szegény arcodat, a ve
rejték gyöngyeit makacs kis homlokodon, ajkad remegését,
amikor a tárgyalóteremben, miután annyi sok nap óta agyon
hajszolta:k, te hirtelen nem szállsz, velük szembe, visszavonod
szavadat és szavad esküjét, ó fínom lovagi virág! S mert azt
hitték, sikerült egy pillanatra, egyetlen egy pillanatra ve
szélybe dönteni a francia becsületet, a te szelid becsületedet,
mely üdébb mínt a liliom, egy ártalmatlan rózsafa ízetlen
képét hagyják ránk rólad, ábrándos kispapok számára, egy
édeskés arcot. Megégették-e 6~ vagy talán csak a hittanvizs
gán buktatták el? Ti potrohosok! Pocakotok, zsíros combo
tok, biliárdgolyóhoz hasonló síma koponyátok körülbástyázta
a mártírlányt, de ő egészen az utolsó pillanatig kémlelte feje
tek fölött a szabad eget, a csípős és szeles márciusi eget,
mely alkalmas a hosszú éjszakai lovaglásokra, az ellenség
tőrbecsalására, a szép fegyveres hőstettekre. Azt gondolta ma
gában: ",Talán majd Lahire? Vagy a kedves aleneoni her
ceg? ..." - "Csütörtökön, március elsején, kijelentette, hogy
az angolokat nagyobb veszteség fogja érni, mint bárkit is a
multban. Amikor megkérdeztük Wle, vajjon ez a téli szent
Márton-nap e16tt következik-e be, azt válaszolta. e16'bb még
sok mindent fogunk látni. Arra vonatkozólag pedig, hogy mi
lyen veszélynek és bajnak tettük ki magunkat - mi, a püs
pökök és a többi papi személy - amikor perbefogtuk 6t, azt
válaszolta, segítséget fog kapni; azt nem tudja, vajjon ez a
segítség abban áll-e majd, hogy kiszabadítják a börtönb6l,
vagy pedig valamilyen zavargás tör ki, és azt gondolja: en-

VIGILIA 271



nek eredménye nagy gy6zelem lesz." Zárjuk be egy pílla
natra lelkünkbe ezt a szent szót. Boldogok voltatok ti, Beau
vaís püspöke és grófja, tanácsnokok, apostoli és császári
jegyzők, doktorok, boldogok voltatok, hogy tárgyalás közben
szegényes, unalomtól, irigységtől, pedáns rgyűlölettől bűzlő

levegőtökbe ilyen ajkakról ez a szö zuhant rátok: 'győzelem,

·;az örök gyermekség e szava, mint egy nyaláb vadillatú ró
Izsa, melyet az éjszaka szívéböl téptek ki s amely még ned
'ves az utolsó záportélt Túl emberi volt számotokra ez a szó,
lúl élő, túl kegyetlenül sebezte meg szíveteket. Hirtelen
kard csengését hallottátok a mérlegen, az Északi-tengertől a
Jordán partjáig az ősi lovagi rendet hallottátok, mely meg
mozdult a föld alatt. Nem akadt egyetlen egy sem ezek kö
zött a rőtbajuszú, örökre fegyverzetükbe zárt óriások között,
aki nem ismérné fel a safát fajtáját, és a hatalmas terem
minden egyes ajtajában egy pillanatra valószinűleg megje
lent egy e titokzatos, küürkészhetetlen, sebezhetetlen férfiak
közül, jobbjában bronz buzogányát tartva, másik kezével
vas-szájához emelve pajzsát: .Jtem, a nevezett Johanna lefes
tette címerét is, melyben azúr mez6ben két aranyliliomot he
lyezett. és a liliomok szioébe arany markolaiú és arany ke
resztes ezüst kardot; mindez azt mutatja, hogy a pompát és
a hiúságot kedveli, a jámborság és a vallás helyett, mert ha
valaki az ilyen hiúságokat Istennek és az angyaloknak tu
lajdonítja, vétkezik az Istennek és az angyaloknak kijáró
tisztelet ellen." Azután felállt az inkvizítor, Jean Le Maitre,
és vád alá helyezte a kardot, az azúrt, a liliomokat és a lovagi
becsületet.

Május 23-án, egy szerdaí napon, a kis áldozat. akit any
nyi művészettel, minden erőszak nélkül kötöztek meg ezek
a tapasztalt, figyelmes, csaknem anyai kezek, készen áll a
hóhér számára, miután elmondta mindazt, amit tudott, mind
azt, amit hasznos volt tudniok... Most ott látják őt - a bot
ránkoztató, káromló, hitehagyott lányt -, amint Istentől el
vetve, lelkétől megfosztva alázatosan vergődik végtelen nyo
mora mélyén. Ezek az emberek három hónap óta türelmesen
oktatják a teológia, az Irás és az Atyák ismeretére; Johanna
eleget tud belőlük, túl sokat ahhoz, hogy remélhesse: igaza
lesz mindannyiukkal szemben - és még ha igaza lenne is,
ugyan mi hasznát látná! Most átkozott. A katonák, akik egy
kor varázslatokat kértek tőle vagy álmaikat akarták elmesél
ni nekik, a hadvezérek, akik ha mámoros fejjel a nyomában
jártak, néha nevetve megböktékegymást a könyökükkel, a
magas egyházi méltóságok, akiknek túlságosan ravasz tekin
tetét alig tudta állni, a fanatikus és éhező szerzetesek, a
nyersszavú prédikátorok, akik mindenütt ördögöt látnak és
nem hisznek a lányok erényében, a szép, negédes dámák,
álluk kis mozdulatával, mely zavarba ejti az embert, és kék
szemük víllogásával, ez az elvarázsolt világ; melyen úgy
haladt át, mintha álmodnék, s ahol ő maga is csak egy álom
volt, örökre eltávolodik, ködbevész. Ha valami csoda folytán
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visszatérne ebbe a világba, a boszorkányság, a bűzlő angya
lokkal 'való összeköttetés szörnyű gyanúja kövejjné őt. Ha.
kiszabaduina bírái közül, nem akadna pap, aki -ha tudna a
multról- remegés nélkül emelné a magasba felszentelt kezét,
hogy feloldozza őt ... De Johanna nem fog visszatérni, nem
látja viszont övéit. Otthon már csak sóhajtozva és fejcsóvál
va beszélnek róla az emberek. A [ölértesültek ezt mondják:
"Én megmondtam előre. Ki gondolhatta komolyan, hogy a
király hajlandó összeveszni az egyházi férfiakkal egy pász
torlány kedvéért? Gonosz és ostoba kaland." S még az öreg
mama is ... Jaj' Annyi sok püspök, süveges apát, szent szer
zetes, doktor gyült össze, hogy ítélkezzék leánykája, a kis
Janka felett... Végtére is, Istenem, ki tudja? Miért! is
hagyta el otthonát, miért bolyongott az utakon, szerencsétlen
lány! ... De Isabeau Romée nem az az asszony, aki minden
kinek elsírná bánatát; összeszorítja keskeny, ajkát, .makacs
tekintetével mindenkivel szembenéz. Le kell nyelnie a nyá
lát, állnia kell az ütéseket. A király... A király néha talál
kozik vele, szomorúan megfogja a kezét, aztán eltávolodik.
Johanna anyja úgy ítélkezik felette, mintha veje vagy menye
felett ítélkezne, férfias, tapasztalt szempillantással. Melan
kólikus, titokzatos, lelkiismeretvizsgálásoktól és aggályoktól
gyötört fiatalember a király, - VII. Károly - akit főtanács

adója, a Reims-i érsek, Renault de Chartres az emberi óvatos
ság és a pokoltól való félelem ösvényein vezet; az érsek ki
akar békülni a burgundiakkal és nyilvánosan kigúnyolja a
Szűz állítólagos küldetését, A király csak egy napig élt iga
zán, egyetlen egy napig, amikor a rettenthetetlen leány az
óriási termen át csupasz és büszke kezével vágva utat, sá
padtan és megmerevedett állkapoccsal, halálsápadtan odajött
hozzá és térdrehullt az ünnepélyes csendben. Most pedig
Johanna ezt kérdi önmagától: "Mit fog gondolni rólam? Mir
gondol az Orléans-i püspök úr?" - "Isten százszor jobban
szereti őket, mínt engem, szentjeim mondták ezt!", kiáltott
fel háromszor elképedt bírái előtt, akik egyébként rögtön
tolluk után kapnak: .Jtem; te azt mondtad, JoluJnna, hOtnJ
jól tudod, miszerint Isten egyes ~UJ személyeket jobban sze
ret, mint téged, és hogy neked ezt Szent Katalin ~s Szent
Margit jelentette ki. Ami ezt az állítást illeti. az irástudók azt
mondják, hogy ez vakmerő ~S elbizakodott állUás. babonás
jövendőmondás. ~8 a szentek 'káromlása." Bármit is csinál
nék - révedezik szegényke - önmagukban mindig ezt fog
ják kérdezni: "Talán ez is egyike volt azoknak a varázsló
és boszorkány-teremtéseknek, akik az ördögnek adják testü
ket, levetnek magukeöl minden szemérmet és utolsó percükig
megtévesztik környezetüketj' .." Ó milyen ocsmány gondo
lat!

Nyolcan voltak azon a május 23-i szerdán, nyolc férfi
Johanna és a szűk ablak között; fent kék égdarab, a májusi
kandi ég csücske. Nyolc férfi, nyolc békés egyházi férfiú egy
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leány előtt, aki oly sokszor nekihajtotta lovát a tizenöt láb
nyi hosszú lándzsáknak kiáltások és szitkok közepette, míg
az íjak húrjának búgá~t hallotta és a nyilak csengő zaját
páncélján. Pierre Maurice mester, a Rouen-i székesegyház ka
nonokja, olvassa fel a vádiratot: .Jtem, azt mondtad ... Iiem,
azt mondtad... Ami ezt az állítást illeti, az egyházi férfiak
szerint te szakadár vagy, helytelenül vélekedsz az Egyház
egységéről és tekintélyéről, aposztata vagy. és mind a mai
napig veszedelmesen tévelyegsz hitedtől." De ezeket a szava
kat már gyakran hallotta, olyan megszokottak, olyan egyhan
gúak, hogy nyomukban csak unalom fakad. Untatják őt. Lop
va az égre pillant az ablakon át, megszámolja a mennyezet
gerendáit, felsóhajt, mint valami szórakozott iskoláslány ....
Istenem! ugyan ki bitorolja most gyönyörű lovait: először is
a befont sörényű hét ügetőt; aztán az öt zabbaI táplált, Ié
nyesszőrű paripát, a tizenkét szép állatot? Fegyvernökök,
apródok, őrmeserek, káplánok, igaz: egész csapat állt ren
delkezésére. .. Milyen gyorsan ugrált a szíve, mikor ez a
lovasság nyargalt, a nyomában mennydörgésszerű Izajjal !
Nem félt sem a kardesapásoktól, sem a haláltól, sem bármi
lyen élőlénytől: bárhová magával ragadta volna franciáit,
egyedül nekirontott volna akár száz embernek is! Nyomában
néha egy sarutlan kolduló barát vállát vonogatta vagy a por
ba köpött; az éjjeli pihenőállomásnál öreg dámák megbot
ránkozott fintort vágtak, amikor meglátták meztelen térdét:
"Item, fényiiző ruhákat, drága szöveteket, prémeket aggattál
magadra. Mindenki tudja, hogy amikor fogságba kerültél,
páncélinged alatt aranyszövetb6l készült öltönyt viseltél."
Igen, szerette a paripákat, a felvonulásokat, a díszes szemlé
ket, az éjjeli táborozásokat a csillagos ég alatt, a száz és
száz lobogó zaját a szélben, és a kéklő várost, melyet el kell
foglalni. " Szerette azt, amit a katonák szeretnek, a katonák
módján, akik nem ragaszkodnak semmihez, minden nap ké
szek mindent elhagyni, akik mindennapi kenyerüket Isten
kezében eszik meg. Miért vetik most a szemére, hogy az ab
lakon dobta ki a pénzt? l A király töltötte meg kíncsesládáit,
az markolt belőle, aki akart. Isten ilyeneknek teremtette a
katonákat. Ugyan ki lett közülük valaha is gazdag és fös
vény? Elég, ha úgy élnek és halnak meg, mint azok a kis
gyermekek, akik hasonlitanak hozzájuk.

*
Pierre Maurice mester befejezte az irat felolvasását, le

teszi az asztalra a tekercset, megtörli homlokát. A többiek
közelebb lépnek. A kis szűk szobában ott van a Thérouanne-i
és a Noyon-i püspök, Jean de Chatillon, Jean Beaupére, Ni
colas Midi, Guillaume Erart, André Marguerie, Nicolas de
Venderes mesterek, akik mínd a Rouen-i székesegyház fő

esperesei vagy kanonokai. Johanna most vilt velük, - bírái
val - talán elsőízben egy tehetetlen, kétségbeesett szempíl-
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lantást, egy búcsúpillantást. űk már nem is tartoznak a vi
lághoz, eltávolodnak tőle, szörnyü gyorsasággal eltünnek. 
"Ne hagyj bennünket magunkra, Johanna! - üvöltik a meg
rettent öregemberek - ne szakadj el tőlünk! Vallj be min
dentl Vallj be mindent l Igazolj minket I Ne vidd magaddal
üdvösségünket!" Kitárják előtte karjukat, könyörögnek hoz
zá, szelíden lelkére hivatkoznak... És öt évszázad távolából
mi hirtelen halljuk ezt a különös, ünnepélyes, erős és szelíd
mormogást, mely hol megárad, hol leapad, könyörgés vagy
fenyegetés, ezt a hallatlan szomorú, emberfeletti jellegű ti
tokzatos énekíélét, ezt a haláléneket:

"Johanna, nagyon kedves barátunk, itt az ideje, hogy
pered eredményeként jól megméressék, amit mondtál. Am
bár a Beounais-i püspök úr és az Inkvizició kiküldött ura
már néhányszor figyelmeztetett nagyon erélyesen Isten be
csülete és tisztelete. a lelkek nyugalma. az okozott botrány
lecsillapítása, tested üdve miatt; jóllehet közöltük veled azo
kat a károkat, melyek rád várnak lelkedben épúgy, mint
testedben. ha nem másUod meg magadat, viselkedésedet és
kijelentéseidet, és nem javulsz meg, alávetve tetteidet és sz~
vaidat az Egyháznak és elfogadva Uéletét. De te a mai napig
erről hallani sem akartál.

Jóllehet bíráid közül többen megelégedhettek volna az
ellened összegyüjtött tényekkel, ugyanezek a bírák. lelked
és tested üdvétől indUtatva, elhatározták, hogy e célból újólag
figyelmeztetnek, feltárják előtted az általad elkövetett téve
déseket, botrányokat és más hibákat, arra kérve. buzdítva,
figyelmeztetve téged, a Mi Urunknak. Jézus Krisztusnak
szíve által, aki az emberi nem megváltására oly kegyetlen
halált szenvedett, hogy helyesbUsd állításaidat és vesd alá
az Egyház ítéletének, amint az minden becsületes keresz
ténynek kötelessége. Ne engedd meg, hogyelválasszanak
Urunktól, Jéeus Krisztustól. aki azért teremtett téged, hogy
részesedj az Ő dicsőségében; kérünk, ne válaszd az örök kár
hozat útját, Isten ellenségeivel, akik minden nap nyugtalaní
tani akarják az embereket, néha Krisztus, az angyal és a
seentek alakját véve magukra s azt mondják és állitják, hogy
ők azok, amint ez az Atyák életrajzában és a Szent Iratok
ban olvasható.

Következésképpen, ha részed volt ilyen jelenésekben,
kérünk, ne adj hitelt nekik; mi több, taszitsd el magadtól
ezeket a hiszékenységeket és képzelgéseket; fogadd el a pá"
rizsi Egyetem és más doktorok szavát és véleményét, akik
jól értik az Isten törvényét és a Szentírást. Nos, az a véle
ményük, kogy nem szabad kitelt adni az ilyes [elenéseknek;
ka a szent Irás nem er6síti meg azokat valami jellel vagy
csodával. Neked nem volt részed sem az egyikben, sem a má
sikban. Könnyelmilen hittél ezekben a jelenésekben, ahe
'yett, hogy jámbor imával Isten segítségét kérted volna, erő
sítsen meg hitedben; nem fordultál segítségért valamilyen f6
paphoz vagy tanult egyházi személyhez, aki útbaigazíthatott
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volna. Pedig ezt kellett volna tenned, ha helyzetedre és hiá
nyos ismereteidre gondolunk.

Tehát ezeket a dolgokat figyelmesen tekintetbe véve, a
Beauvais-i püspök úr és az Inkvizició kiküldött ura, mint bí
ráid nevében figyelmeztettek, kérlek, buzdítlak, hogy Terem
tlhl Kínszenvedésére és lelkednek s testednek üdvére gon
dolva, hozd helyre és változtasd meg a fent jelzett tévedése
ket, térj vissza az Igazság útjára, engedelmeskedve az Egy
háznak és alávetve magadat ítéletének és határozatának. Ha
ezt teszed, megmented lelkedet és megváUod, amint azt re
mélem, testedet a haláltól. De ha nem teszed ezt, és ha meg
makocskodol, tudd meg, hogy lelkedet el fogja nyelni a kár
hozat örvénye; ami pedig tested pusztulását illeti, félek tőle.

Amitől Jézus Krisztus kegyelme óvjon téged!"

*
A láthatatlan világ hatalmas zúgása fokonkint lecsilla

podik, azután megint felerősödik, újból elcsendesedik, to
vábbhullámzík . " Semmiféle emberi erő nem tudná helyre
állítani az egyensúlyt, melyet egy jelentéktelen pap borított
fel, talán tudtán kívül. A hatalmas hullámzás, mely az élet
v:ég:ső pontjairól rohan egy szent név hívó szavára, .egy pil
lanatra elringatja ölében a kis mártírlányt, azután ott hagy
ja fekve: ajka összezárva, szeme lecsukva, már halott. Igy
láttad őt egykor, öreg Sire de Gamaches, amikor levetette
magát az erődítmény bástyájáról, keblét nyíl vasa. szúrta át,
tíz ellenséges katonát sodort magával dübörgő zuhanásában,
szörnyű összevisszaságban; ekkor te, öreg vadkan, előredob

tad magad, két kezeddel megmarkolva bárdodat . ,. De most
senki sem fogja elmozdítani szegénykét onnan, ahová Isten
helyezte: a szavak, melyeket némán hallgatott, kedves fe
jecskéjét lehajtva, alázatosan, elvágták mindentől, ami él,
az egyetemes Szent Egyháztól, a megváltott világtól, Lelke
legérzékenyebb pontját sebezték meg, lényének forrását, sze-
líd, tiszta reményét; vagy inkább a ezeretet. ártatlan szere
tete, magának Jézusnak szelid neve robbant most szét seívé
ben. Thérouanne-i és Noyon-í püspökök, Beaupére, Midi,
Erart és Maurice mesterek, Venderes licenciátus, Marguerie
Ilcencíátus, a tietek, vigyétek ezt a földön heverő testet. Ott
van fogoly kezetekben, gyöngébb mint egy kisgyerek, őrült
gondolataival, hasztalan beesületével. fiatalságának széttört
Almával, az a Johanna, aki azzal kérkedett. hogy a veszé
lyeztetett pontokon hatol be az ostromlott városokba: "Ami
ezt a pontot illeti, a dolgok tudói azt mondják, áruló, fon
dorlatos nO vagy, aki kegyetlenül az emberi vér kiontását
óhajtja, lázító," Most már ő is ezerencsésen foglyul esett, ő,
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aki annyi sok mást megsarcolt.l Élve vagy halva, most kí
vül áll minden veszélyen, békés ernberek ölében.

Aki ennek a különös pernek a titkát tudná, míndennek
kezében tartaná a kulcsát, de a titok titok maradt. Csak
mintha elszakadt volna az a szál, mely egymáshoz kötötte a
dráma Iöszereplöit, és most úgy hadonásznak -egy pillanatig
ég és föld között, mint a ezéteső papríkaianesík. A kis már
'tírleány most már csak önmagával áll szemben, s ő jól tudja
ezt. Bírái is jól tudják. Becsempészték a kételyt ebbe a gyer
meki lélekbe, mínt azok a rovarok, melyek egy férget he
lyeznek el élő zsákmányuk bensejében, és amikor a gyaláza
tos gyümölcs megjött a várt időben, ők már nem ismerik fel
áldozatukat, keresik őt, azt kérik tőle, amit - éppen az ő

hibájukból - már nem tud adni, egy tíseta, érintetlen szót,
mely a bizonyosságót vagy a bocsánatot hozna nekik. A szó
szeros értelmében, a lelkét lopták el. Két napon át folyton
erősödő türelmetlenséggel hasztalanul rázogatják ezt a holt
testet, azután elesigázva ettől a nevetséges küzdelemtől, a
tűzbe vetik az eltört játékszert. Égessék el jól a csontokat!
Szórják a szélbe a hamvát! - Ugyan, mit érnek vele? Az.
ismeretlen gyermek magával vitte titkát. Az éjszaka. melyet
reá hívtak, most öket is elborítja.

Szemtől szembe kell némi ezt a halálküzdelmet, vagy
inkább belé kell hatolni. Milyen mély, milyen hideg! A
máglya egész tüze nem fogja felhevíteni. De a kíváncsisko
dók megállnak a küszöbön, sietve ledobják a zászlókat, a
koszorúkat, a pálmát, a babért - rózsákat, rózsákat, rózsá
kat - és arcukba vág annak a folyónak jeges lehellete,
amelybe hamvait hányták belé. Azután továbbmennek. Csak
menjetek! Mire jó meghosszabbitani ötszáz évig, vagy még
tovább, azt a rehabilitálási pört, melynek csak az a célja,
hogy magyarázza, mentegesse, igazolja az élőket? Csak egy
fontos: Johanna szent lett és Ini mint szenthez imádkozunk
hozzá. Ha az emberi tapasztalat rőfjével mérjük ezt a ka
landot, az valószínűtlennek tűnik feL A szegény leány esélye
oly csekély volt, az ügy oly jelentéktelen és a kockánforgó
érdekek oly hatalmasak l De Isten meg tudja bosszulni
szentjeit,

*
Mert a szentek órája mindig eljön. A mi Egyházunk a

ezentek egyháza. Aki bizalmatlanul közeledik feléje, csak
zárt ajtókat, sorompókat és pénztárablakokat vél látni, va
lami szellemi csendőrlaktlanyát. De a mi Egyházunk a szen
tek egyháza. Van-e olyan püspök, aki nem adná oda gyűrű
jét, süvegétI, pásztorbotját, van-e bíboros, aki nem adná oda
bíborát, pápa a fehér ruháját, kamarásaít, svájci testőreit és
minden fölcl!Í javát, ha szent lehetne?! Ki nem óhajtaná azt
az erőt, melyehhez a csodálatos kalandhoz szükséges? Mert
a szentség: kaland; sőt, a szentség az egyetlen kaland. Aki
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ezt egyszer megértette, belépett a katolikus hit szívébe, ha
landó testében nem a halál rettegését érezte, hanem az em
berfeletti reményt. A mi Egyházunk a ezentek egyháza. De
ki ismeri igazán a szenteket? Az emberek azt hiszik. a szen
tek tapasztalt és furfangos aggastyánok, pedig a legtöbben
gyermekek. A gyermekség pedig mindenkivel szemben egye
dül áll. A jólértesültek vállátvonnak és mosolyognak: akadf-e
szent, aki nagyon meg volt elégedve az egyházf Térfiakkal ?
Hé! Mit keresnek itt az egyházi férfiak?! Miért akarják
egyesek, hogy ez vagy az az ember, aki meg van arról győ

ződve, hogy az ég birodalmát úgy lehet elnyerni, mint az
akadémiai tagságot, mindenkivel keztyűs kézzel bánva, mes
ismerje a leghősiesebb férfiak lelkületét? Isten nem azért
hozta létre az Egyházat, hogy a szentek virágozzanak, hanem
hogy tovább adja emléküket -és az isteni csodával együtt ne
apadjon ki a becsületnek és a költészetnek hegyipatakja.
Mutassa meg egy másik egyház az ő szentjeit! A miénk a
ezentek Egyháza. Kinek az őrizetére bíznátok ezt az angyali
nyájat? A történelem egymagában összemorzsolta volna őket

sommás mödszerével, szűk és kemény realizmusával. A mi
katolikus 'hagyományunk sértetlenül magával viszi őket

egyetemes ritmusában. Szent Benedeket a hollójával. Szent
Ferencet a madaraival és provánszi verseivel, Johannát a
kardjával, Vincét rongyos reverendájával, és az utolsónak
érkezettet, aki oly különös, oly titokzatos, akit a vállalkozók
és a szimóníások kínoztak meg, a Gyermek Jézusról nevezett
Terézt, felfoghatatlan mcsolyával. Egyesek talán azt szeret
nék, ha mindnyájan rnég életükben ereklyetartóba kerültek
volna, ha dagályos jelzőkkel vették volna őket körül, ha töm
jénfüstben térdreborulva üdvözölt ék volna őket? Az ilyen
kedveskedések a kanonokoknak valók. Úgy éltek, ezenved
tek, mint mi. Megkísértettek, mint mi. ök is terhet viseltek
a vállukon és nem egy - anélkül, hogy eldobta volna ter
hét - ráfeküdt, hogy meghaljon. Ha valaki még nem meri
megőrizni példájukból a megszentelt részt, az isteni részt,
legalább a hősiességnek és a becsületnek leckéjét találja
meg abban. De ki nem pirulna el, hogy olyan korán megáll
és engedi, folytassák egyedül hatalmas útjukat? .Kí akarná
elveszteni életét azzal, hogya rossz problémáján kérődzzék,

ahelyett hogy előrevetné magát? Ki nem lesz hajlandó felszaba
dítani a földet? A mi Egyházunk a szentek egyháza. A böl
cseségnek, erőnek, rugalmas fegyelemnek, nagyszerűségnek

és fenségnek ez a hatalmas gépezete önmagában semmi, ha
a szerétet nem lelkesíti. De a középszerűség csak erős biz
tosítékot keres benne az isteni kockázataival szemben. Lé
nyegtelen! A katekizmust tanuló kisfiú is tudja, hogy az
Egyház összes férfiainak együttes áldása is csak azoknak a
lelkeknek hozza meg a békét, akik már felkészültek arra,
hogy befogadják azt, a jóakaratú lelkeknek. Nincs olyan szer
tartás, mely felment a szeretet alól. A mi Egyhdzunk a szen
tek egyháza. Máshol nem lehetne még elképzelni sem egy
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kis hősnőnek ezt az annyira emberi kalandját, aki egy nap
az inkvizitor máglyájából nyugodtan átmegy a Paradiesom
ba, százötven teológus orra előtt. "Ha odáig jutunk. - írták
a pápának Johanna bírái - hogy Isten nevében hamisan jö~

vendöZ6 jósn6ket, mint egy bizonyos n6személyt, akit a
Beauvais-i egyházmegye határában fogtak el, a könnyelmil
nép szívesebben fogad, mint a papokat és a doktorokot. a
vallás meghal, a hit összeomlik, az Egyházat lábbal tapossák
és a Sátán igazságtalansága fogja uralni a világot! •.." :&l
íme, alig ötszáz évvel később a jósnő képmása a római Szent
Péter katedrális falára kerül, és száz lábnyira alatta Johanna
egy apró, fehérbe öltözött, földre borult embert láthat, aki
maga a pápa. A mi Egyházunk a szentek egyháza. Az Egy
ház fejétől a pöttömnyi ministránsgyerekig, aki felhörpinti a
mise-kanesók borát, mindenki tudja, hogy a naptárban csak
nagyon kevés szönoklö pap és diplomata prelátus található.
Csak azok a jámbor gondolkozású, nagyhasú, aranyláncú
emberek nem veszik ezt tudomásul, akik úgy találják, hogy
a szemek túl gyorsan szaladnak, és lassú léptekkel szeret
nének bemenni a Paradicsomba, 'amint az egyházi elöljárók
padjába szokás bemenni, a plébános komával. A mi Egyhá
zunk a ezentek egyháza. Mi tiszteljük az intendánsokat, a
hadbírtosokat, az adminisztratív ezredfőtiszteket és a térkép
rajzolőkat, de szívünk az első vonalbeliekkel van, szívünk
azokkal érez, akik életüket áldozzák fel. Belőlünk, akik a
haza, a mesterség, a család terhét hordjuk, a rettegéstől be
esett szegényarcunkkal, a mindennapi élet óriási gondjá
val, a naponkint megvédendő kenyérrel és házunk becsüle
tével, elégséges teológiai műveltség híján még kanonok sem
less soha senki. De ahhoz eleget tudunk, hogy szent lehes
sen belőlünk. Kormányozzák mások békében Isten birodal
mlt! Nekünk már az is túlsok munkánkba kerül, hogy a nap
mnden óráját lemorzsoljuk, egyiket a másik után, nagyne
hao:en, a véget nem érő nap minden óráját, a várt óráig, az
ewetlen óráig, amikor Isten kegyesen rálehel majd elcsí
gtLott teremtményére, ó üde Halál, ó egyetlen reggel! Visel
j&: mások a lelki dolgok gondját, érveljenek, hozzanak tör
vmyeket: nekünk tele van a kezünk mulandö dolgokkal, Is
tai földi birodalmát tartjuk a kezünkben. A szentek örök
sigét birtokoljuk. Mert amióta, velünk együtt megáldották a
ssölötövet és a búzát, küszöbünk kövét, a háztetőt, ahol a
gilambok fészkelnek, szegényes ágyunkat, mely álomrnal és
ftledéssel telt; az utat, ahol szekerek zörögnek, kemény ne
vatésű fiainkat és lányainkat, akik a kút szélén sirdogálnak,
amióta maga Isten is meglátogatott bennünket, van-e valami
esen a világon, amit szentjeinknek nem lenne joguk vissza
venni, van-e valami, amit nem adhatnának nekünk?

Just Béla fordítása.
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II "

FIATAL KOLTOK

HOLL6 ERNő:

ESTI GYUJTOGATÁS

1.

Gyujtsd fel a lámpát, gyujtsd fel csöndesen,
bús halkan, amint mondod, hogy: szerétlek.
Nézzük a tájat, mely körülkerült
lágy és szelíd és hallgatag keretnek.

A fákat nézzük, ahogy lombjai
az esti nedvességtől összeáznak,
a szertefutkosó ösvényeket,
a hegyeket, melyek távol vigyáznak.

Ne szóljunk. Miért zavarnuk a csend
sötétlő Iugasát, kedves vidékünk,
félénk reszketését dérvert füveknek?

Jő majd idő s jó lesz, ha visszacseng
az emlék, ha még vadabb korban élünk
s fölöttünk sűrű föllegek kerengnek.

2.

Jő majd, igen, jő majd kor, bő csatakban
állunk, tüzek törnek fel innen-onnan.
Tetőnkön gyűlölet ingája leng, jár
s küszöbünkön vad idők napja lobban.

A félelemnek izzadtsága ver ki,
a rémülal ringatja ránk harangját,
a hegyeket fény lobbantja végig
s fa-odukban pörkölődnek a hangyák.

Mi állunk. Kezeinket összetéve,
nem futunk, hogy megmentsük, ami még van,
hordozzuk egymás drága, ritka terhét.

S a pusztulás hideg, kemény kövére
nyugodtan dőlünk le a közös sorsban,
mert villog ránk egy édes, régi emlék.
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HEGED (JS ZOLTAN:

MONOSTOR-ÚTI ESTÉK

A füzek ága fáradtan hajolt le,
a tó partján még puha hó feküdt,
a kürtőnkből kerengve szállt a pernye,
s a Szamoson még jég volt mindenütt.

OU simítottunk ezüstös esicsonkát
és mint a szél röpültünk rajta át,
a lányok után lobogtak a szoknyák
és leskelődtek a szamosmenti fák.

Az Óvár mélyén esti köd szemergett,
a tó körül aludt a sétatér
szorongva léptem sötét partja mellett,
a fák közül már kilépett az éj.

Konyhánkon vígan pattogott a rőzse,
rémüldözött a szelíd lámpafény,
sarokban állt a varróbaba törzse
s a rőzsefényre elpirult szegény.

Pulíszka főtt, a nagyanyám kavarta,
néném a tarka selymekre hajolt:
az új tavasz színes ruháit varrta
és ablakunkba könyökölt a hold,

majd ellibbent, s a házsongárdi kertek
vették vállukra. amíg felszökött,
aztán a kihalt utcákon tekergett,
majd ott lógott a vén Szamos fölött.

A nagyanyám ölébe vett, - s a halkan
hulló ezüstben meg-megfürdetett,
a hold ezüstje ma is csillog rajtam,
mint mesékben a hősi vértezet ...

. " Színes gyerekkor,. tarka-barka festék,
kifestlek véle, szép Monostor-útl
kipingálom a sok-sok csendes estét,
s egy sovány testü, rongyos kisfiút.

MIHALY LASZL6:
KOLOZSVARI REGGEL

Ódon tér, templom s bronzszobor: Mátyás király
- ezt olvasom. Borus felhő havat szitál:
azt hittem, nem így fogok visszatérní,
de szép marsban mint győztes büszke férfi.
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Minden olyan, milyennek sose láttam,
amilyennek csak álmodtam hazátlan,
távol, s amilyen régen lehetett:
levedlett reámázolt éveket.

Mikor elhagytam, könnyű ifjú lázak
űztek el, s most elfog csendes alázat.
Hűs márciusvégi reggel, s a messzi út
után úgy lát viszont mint tékozló fiút.

Fellengzős délibábot magadról ne láss:
porszem vagy neki te s mindenki más,
mindent túlélnek ezek a barnult kövek,
renghet a föld, s idők zivatarja jöhet.

Neki egy: törpe húsz év, hosszú század,
évezred is. A templom s itt a házak,
folyó, bástyák: Kolozsvár az, ami örök
és nem a te kicsiny és elhízott köröd.

Mit töprengsz? Nem te, más, ő, aki győzött l
Elmúlnak tavaszok, elmúlnak öszök,
s holnap te se Iéssz éppúgy több a semminél,
mint ez a tavaszi hó, ha rás üt a dél.

CSEREI SZASZ LASZL6:
ÉVÁKNAK

Szivem:
az erdő nagy kerek
elvesznek ott az emberek,
de vannak tisztások
amelyeken ottrekedt
a kék ég
s tündérek járnak félénk
lábbal most sarjadt füvén.

Jönnek ...
éjjel csendben, szépen
eget lopni tiszta réten.
Hajukban susog a nád,
szájuk piruló vér,
s a lábuk
gyöngyös, gúnyos topányuk
vígan szép szivemre lép.
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1JJAS ANTAL:
II' ,

KULVAROSI ElSZAKA (1931)
REGÉNY

Egészen különös hangulat! A négyszögű vaskos oszlopfal kö
rül, a tükrök és a vörösre lakkozott faborítású falak között
vágni lehetne a füstöt, - a cigarettafüst e londoni ködében
ha felhajítanék a levegőbe egy gyufásskatulyát, talán még
ott is maradna. A zenehangok színte küzdenek, hogy átüssék
a füstöt és a zajt és az emberi ködnek és éjszakának ebben
az aranyvizű tengerében asztaltól asztalig megy a cigarettát
áruló sápadt és csinos pincér-proletárlány és nyakán az ott
hímbálödző aranykereszt. Nem tudok ellenállni a vagynak,
hogy meg ne írjam. Címe azonban még máig sincs a vers
nek:

Végigvisz itt az asztalok között egy sápadt proletárlány,
egy éjszakai kávéház ködében,
kitárt karokkal függsz parányi kis aranykereszten, árván,
míg bennünket a gondok és bűnök tartanak itt az éjszakában

ébren.

Itt járslz köztünk, s mily észrevétlen vagy, El mílyen kicsiny
vagy,

és észre sem veszünk mí, a gyengék és a rosszak.
Minden színt felcserélünk, mint ki színvak,
s prédául vagyunk dobva a Gonosznak.

Hányan vannak prédául dobva így a milliók,
lelküknek éjszakáját és a bűnt oly egymagukban járván
s tudni lehet-e és el lehet-e hinni, óh,
hogy nemcsak egyaranykereszten, hanem valóságodban iSI

közöttünk [árdalsz, óh Égi Bárány?

Istennek Báránya, ki elveszed e világnak minden bűneit,

gyere ide közénk és válts meg az éjszakától,
a Sátánnak magányos szívünkben és e jéghideg űrbe írt
hatalma fölé Véred zuhogjon, mint a zápor.

Hisz megkínoztunk akkor T'égedet,
a Szégyen Oszlopához kötözve ütöttünk, mint a barmot
s másodszor vérrel verejtékezett
a Töviskorona vércsíkjaitól arcod.

És kíkíáltottunk Téged királynak.
- Ime király l - ujjongtunk körülötted,
melletted tesszállal és tírréni zsoldosok álltak,
míg a poroszlók ütöttek, csak ütöttek.
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Öh, emlékezzél meg, hogy vertünk Tégedet akkor,
emlékezzél meg róla most itt ez éjszakában,
emlékezzél meg korbácsot tefeléd oly sokszor emelt fiaidról,
emlékezzél meg véred örökös hullásában.

Emlékezzél meg rólunk, kik itt vagyunk a dzseszzenében,
hogy csengő fém és parázna hangok ütögetik szívünket,
Jeruzsálem utcáin vidd végig Keresztedet újra szépen,
roskadozásod értünk talán már meg sem szünhet,

De .nincs köztünk Kíréneí Simon,
egyetlen váll sincs, mely melléd szegődne,

magány és kéj szól a züllött dzsessz-sípon,
magány és vágy, kőhögve és röhögve.

Igy csúfolunk és röbögilnk mint egykor Jeruzsálem,
"Ha te valóban Isten fia vagy, mért nem teszel csodát most?"
Keresztre szögezünk e bamba zajban, hogy rajtunk végig láss

fenn
s hallgasd az örök Jeruzsálemi Népet, amikor Téged meg-

tagadva átkoz. .

Nézd itt a nők szívét, mind megromoltak, a férfiakat, akik
szétomoltak

mit tesz velük akaratod majd, mít tesz velük a holnap
és hol vagy, boI v:agy, boI vagy
hol sugárzol, hogy szíveinkbe olvadj?

Mert megnyitottuk öt Szent Sebedet, kilyuggattuk kezedet és
lábadat,

azért vigyázz most kezünkre és tetteinkre, lábunkra és lépé-
seinkre,

s adj más szívet, mert megnyitottuk oldalad,
amivel tartozunk, mint irgalmas kereskedő, úgy írd le,
s tégy elevenné mínket b?ltakat.

Szívem erószakkal van most tele irántad,
nagyon mély mélységből kiáltok fel Hozzád,
irgalmasságod mást mit iskívánbat
mint, hogy ebben az éjben köntösödet is újra elosszák.

Megszegtük im Varratlan Köntösöd,
minden kegyelmed szertetéptük, s most mit tegyünk tovább?
Mindünket annyi gond rugdosott meg és lökdösött,
bogy nem telik tőlünk több: isszuk tovább az éji gazda rossz

borát.

Asztalról asztalra járva köztünk. csak tárd ki, tárd ki karodat,
ne bánd, hogy öleléseid az üres levegőbe vesznek,
Irgalmazz meg, bisz tefeléd ez a szív és toll tapogat,
s egy gyönge, gyönge, gyönge váll tudja, bogy fájdalma: ke

reszted.

284 VIGILIA



Ez volt az a mísztikus titok, ami akkoriban legtöbbet
foglalkoztatott: hogy minden szenvedés valami módon része
Krisztus szenvedésének, - a proletárságé is, sőt ez valami
különös módon, hiszen ő annyiszor megemlékezett róluk,
mint "a szegényekről"; kevés emberi vonatkozás van, ami
ről annak idején többet beszélt volna, mint "a slzegényekrőL".

A magányban és betű iránt való éhségben sokszor nem akadt
. más olvasmányom, mínt az a zsebkiadású kis görög Újszö
vetség, amit könyveim közül megmentettem ; most, hogy né-
zegetem, azt a részt találom legkopottabbnak, amely megkí
sértésről szél. "Tedd, hogy a kövek kenyérré váljanak!" 
ez egész pontosan azt a kísértést jelenti, hogy lépjen fel, mint
szoeiálís megváltó, teremtsen az emberiségnek afféle szocía
lista mennyországot, ahol az emberi életszükségletek megol
dása valamiféle automatikus kíelégítést talál, s ebben a vo
natkozásban megszűnik a fájdalom és a szenvedés. Minden
ki, akit szocíálís problémák megoldása, vagy azoknak leg
alábbis vágya foglalkoztatott, el tudják képzelni annak rette
netes erejét, hogy valaki felé akkor az emberiség minden
szoeiális baja és fájdalma sikolt orvostásért . .. Ö azonban
nem ezt választotta... s a titoknak nincs más megoldása.

Olyan volt ez sokszor, mint valami félálom. Asztalom
körül az éjszaka csapzott és tarka pillangól keringtek, kíván
csían nézegettek: írok, tehát ez is foglalkozás, még pedig úgy
látszik és meglátszik, hogy elég gyengén hoz a házhoz. A rá
következő éjszakákon később összeismerkedtem a törzsven
dégekkel. az. alvilági ügyvéddel, aztán a Karcsi báesíval, majd
Csillag úrral. Csillag úr ügynök volt, anyagi viszonyok sze
rínt toronymagasan állt valamennyiünk felett, Valamikor
rabbinusnak készült, annak idején még a doktori disszertá
cióját is elkészítette, s amint elmondta, a zsidó szentírásnak
- udvariasan hozzátette: "ahogy önök nevezik, Ószövetség
nek" - az evangéliumokban és Szent Pál leveleiben való
szereplése foglalkoztatta, mondjuk így, a zsidó és keresztény
teológia kapcsolatai. Sokszor szerétett volna erről beszél
getní és vitatkozni, de tudása már töredékes volt, nézetei
ekzaltáltak, én magam pedig fáradt és fásult ahhoz, hogy vi
tatközzam vele.

«Folyt. köv.)
Ijjas Antal
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VÉGH GY9RGY:

CSÖNDES FOHÁSZ

Hajnali szép csillag, Egek Királynéja,
Szélvészek Úrnője, boldogságos Anya,
Hozzád fordulok most csöndes.bánatommal
Magam-emésztő nagy szomorúságomban.

Hozzád fordulok most Tengerek Asszonya
Sötét éjszakámnak vezérlő csillaga:
Szomorú szemem már elszokott az égtől,

Lányok szépségétöl, minden fényességtöl,

Nappalom setétebb. mint a kormos éjjel
S ki szél voltam egykor, nem bírok a széllel.
Ha néha is, régen nem egy dalt dúdoltam,
Anni szép szeméröl, magamról daloltam.

De Anni elhagyott, jaj, elhagyott engem,
Hiába őriztem bánatos szívemben:
Másnak mosolyog már, haját más simítja,
Makrancos fürt jeit másnak igazítja.

S elvitte a dalt is koszorús hajában:
Hangom elbiesaklott, elnémult a szájam;
Jaj, a dal, a régi, elpártolt már tölem:
Nem villan fel többé A~i kék szemében.

Ha tán meghalt volna, nem is panaszolnám,
Nem is kérném Tőled: vezesd vissza hozzám:
Föléje borulnék, halkan költögetném:
Igaz. bánatommal tán föl is költeném.

Mennyek Ékessége, tüzek piros Lángja,
Sugárzó Szivárvány, hegyek Kék Homálya,
Hallgassál meg engem, Szígorú jó Anyám:
Én szép szerétömet vezesd vissza hozzám.

Hajnali Szép csillag, Egek Királynéja,
Szélvészek Úrnője, boldogságos Anya,
Te vezetsz már engem minden bánatomban,
Minden örömömben, minden nyomoromban.
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,
LATSZAT ÉS VALÓSÁG

A BEAVATOTTAK

Az idősebb nemzedékek legtájékozottabb olvasói is legfeljebb két
fajtáját ismerték az irodalom művelőinek, a költöt és az írót. Ne
künk .az utolsó években alkalmunk volt egy új fajtát megismerni
az irodalom szereplői között, a beavatottakat. Mesterség szerint
ezek nem költők vagy írók, inkább olvasók, bár sokat költenek és
írnak, halomra készítik a verseket, tanulmányköteteket adnak ki
és okoskodó regényeket szerkesztenek, természet szerint mégis in
kább szemlélődnek, kíváncsiak és szemfülesek, jegyzetfüzettel, cé
dulákkal és számos pletykával. A figyelmes szenilélet még nem
lenne baj a részükről, élmény nélkül nincs művészet, a hiba csak
annyi, hogya beavatottak számára a benyomások nem válnak ta
pasztalattá, érdeklődésük mindössze tájékozódás, sohase vállalko
zás, megfigyelik a világot, de nem vesznek részt benne, nem érinti
őket közvetlenül, csupán téma marad. Ezek az alakok címszavak
között élnek, mindent rögtön és sebesen meghatároznak, a valósá
got szövegnek tekintik, igekötővel, jelzett azéval és vonatkozó név
mással; terhes érzelmeik, bonyolult emlékeik nincsenek, gondola
taik is csak közönbös általánosságban. Folyton fogalmakkal élnek,
képeket nem tudnak eleveníteni, pedig az írásművészet értéke függ
attól, hogy milyen mértékben képes látomásokat létrehozni; mon
dataik mindig jelentenek valamit, de sohase fejeznek ki semmít,
csak fogalmaznak, de nem alakítanak.

A beavatottak különös műfaji sajátságát az irodalomhoz való
tüntetően bensőséges viszonyuk adja. Valamiféle litteraturacentri
kus állapot ez az élettel és tényekkel szemben, míndent versfor
mákon és mondatfűzéseken keresztül néznek, bajuszkás hölgyekről

Krudy jut az eszükbe; lombhulláskor Adyt szavalják. szerelmet egy
esszéista világirodalmi körültekintésével vallanak. Társaságban és
édes kettesben szüntelenül könyveken jár az eszük, sikerük és te
kintélyük titka az a sok félmondat, amelyet jelentősen abbahagy
nak, ha irodalmi kérdésekről van sz6. Riadt és tájékozatlan polgá
rok előtt sejtelmes hozzáértéssel nagyítják fontossá ismereteiket,
"az élet nehéz, mint ahogy egy katalán költő mondta" - sóhajtják
lemondóan és stiláris vitézkedéseikről mondanak drámai sorokat.
Minduntalan fölülről nyilatkoznak; kis szemrehányás van a hang
jukban, amiért az emberek két hitelező vagy két akta között nem
mormolnak Eichendorffstrófákat és szégyenkezés nélkül elismerik,
hogy nem olvasták Huxley legújabb könyvét. Végtelenül meg
vetik ezért a gyanutlanokat a beavatottak, pedig ők se mormolnak
és nem is olvasták. Mert beavatottnak lenni tulajdonképpen maga
tartás, nem műveltség vagy tehetség, hanem fesztelen íorgolódáa
sápadt nevek és rejtett szerzők között, egyfajta szerénykedő cin
kosság, amellyel félreérthetetlenül jelzik, hogy beletartoznak abba
a rejtélyes, tisztes, botrányos és irígylésreméltó társaságba, ame
lyet általában világirodalomnak neveznek. Fennhangon kedélyes
kednek a halhatatlanokkal, biztos értesüléseik vannak az Akadémia
epeköveiről, a Nobel-díjasokat becenévükön szólítják, ujjukat a szá
jukra téve közlik, hogy Arany nagy költő volt, s Shakespeareről
úgy írnak, mintha rokonuk volna. Minden írodalmárről van egy-

V I Gr I LI A 287



két keresetlen szavuk, _aIT,!.olyan jellemző és végleges vélemény, né
hány hunyorító jelző Goethétől Cs. Szabóig. Időnként bizalmasan
közlik, a jólértesüItek adakozó mozdulatával, hogy Voltaire milyen
gunyoros volt, Petőfi mennyire népies és hogy Tolsztojnak rossz
volt az ízlése. Kijelentő mondataikat figyelmeztető pillantással kí
sérik, hogy lám, jó lesz megjavulni, különben nem lehet megismer
kedni a nagy írókkal, s örökké hátulgombolós kisgyermekek ma
radunk az irodalomértők előkelő körében. Pedig ez a kör abeava·
tottság magas iskolája, itt már fél mondatok se kellenek, csak sző

töredékek, hogy az értök kicseréljék nézeteiket, némi kacsintő

egyetértés már elég az ítélkezéshez vagy elísmeréshez, kéziratos
remekekre utalnak csupán s már nem is kell kimondaniok a tételt.
Ha emlékeztetik egymást bizonyos részletekre, egy furcsa szertartás
szabályai szerint teszik, titkos jeleket váltanak és oktalanul lelke
sednek. A "nyolcvanharmadik lapon az a finom gondolatjel" 
villan össze tekintetük és megértően bólogatnak, mintha valami
végleges megoldáshoz jutottak' volna. Cikkeik is ezt a jelbeszédet
követik; igaz megállapítás, hogy íróink szinte kizárólag egymásnak
írnak, a kör egyre szűkül, nyomtatott levelezésük csakis gőgös be
avatottakat nevel. Az egyszerű olvasónak hátat fordítanak és zárt
körű társasjátékot csinálnak az irodalomból. Folyóirataink a csa
ládias szellemi érintkezés eszközeivé árvultak s szinte kizárólagos
sági joggal egy kis csoport érdekévé csökkentették a kultúrát. Aki
nem tudja a jelkulcsot, nem tud lóugrás szerint olvasni, s a munka
társak asztalfiókjával se barátkozik odaadóan, az kiszorul e nemes
környezetből és elveszti igényjogosultságát a saját müveltségére.
Irodalmunk kevesek szabadalma lett, kisajátitott formák és szöla
mok járják, melyek kötelezőek arra, aki helyet kíván ezen a tájon;
csak ezen a gondosan őrzött vadászterületen lehet próbálkozni; aki
nek engedélye van és tudja a szokásokat, esetleg beleszólhat a
családi ügyekbe, joga van nagy "N"-nel írni a névelőt és pontos
vesszőt is használhat, ha elkerülhetetlen; viszont az illetéktelenek
legfeljebb jó műveket csinálhatnak, mellesleg kitűnő írók lehet
nek, de ha rosszul készültek az egyezményes bratyízásra, kivettet
nek a külső sötétségbe, h.91 lészen sírás és fogaknak csikorgatása.

A beavatottak betéve tudják a szokásokat, pontos és testhez
szabott arányérzékük van a tiszteletet és fitymálást illetően, jól
megtanulták a leckét rosszindulatból és dicséretből, s a lehető leg
előnyösebben alkalmazzák, ismerik egymás véleményét politikáról,
költőkről, szójababról és ehhez tartják magukat. Soha ilyen bonyo
lult matematikai számítást nem kívánt a véleménynyilvánítás, mint
a beavatottaknál, minden ellenérzést, kifogást és lelkesedést tekin
tetbe kell venniök, ha nyilatkozni akarnak, az irodalmi háromszö
gelés minden fortélya szükséges ahhoz, hogy megállapításaik vala
mennyi nézetnek megfeleljenek. Micsoda stilári ügyességet kíván
a szerzőtől ugyanabban a mondatban leszögezni egy emberről, hogy
jó költő, de rossz verseket ír, mély lélek, de nem tudja a helyes
írást, s szinte már a hasonulás csodája, hogy mindez úgy van meg
fogalmazva, kétesértelmű határozó szécskák, fürge feltételes módok
segítségével, hogy alkalomadtán fordítva is érvényes, kis jóakarat
tal úgy is értelmezhető, hogy az illető kitűnően érti a helyesírást,
csak a lelke vacak. A magyarázat mindíg attól függ, hogy kinek
szól, milyen a kapcsolata a tárgyalt íróval; "aligha lenne jó költő,
ha rossz verseket írna" - írják. Kizárólag az olvasó hajlandósága
a jelzett költő iránt magyarázza a mondatot, milyen előítélettel he
lyettesíti be a határozatlan tételeket. Ha rossz verseket írna, aligha
lenne jó költő, de jó verseket ír, tehát jó költő, vagy rosszak a
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versei, tehát nem lehet jó költő. Mindenki saját magát olvassa
bele az ilyen ravasz fogalmazványokba, a szerző pedig jobb felől
üt, neki fütyül, bal felől is neki fütyül, hiszen ő permával jött a
világra. Ama híres elmélet a relativitásról csak ezúttal érte el az
irodalmat, s hódolattal a természettudományok iránt, kritikai elvvé
vált. Olyan módon mégpedig, hogy minden leirt igazságnak az el
lenkezője is igaz, az értékek viszonylagosak, a szempontok sokat
változnak, az idő és a körűlmények igazolhatnak rossz műveket,

, másokat megfoszthatnak a rangjuktól. néhány törvénycikk vagy az
időjárás hatással lehet a tárgyilagos esztétikai ítéletekre. Tanító
mesterekről és lángelmékről kisül, hogy talán nem is olyan láng
elmék, profilban feltűnően hasonlítanak valamelyik külföldi nagy
ságra, tárgykörben, szerelem, halál, gyanusan egyeznek néhányezer
régi költővel, s különben is tisztázatlan pártállásuk miatt megin
gott irályuk hitele. Ilyenkor, a korszerű relatívitasok idején, a be
avatottak hamarosan jelentkeznek, hogy ők míndig mondták, de
nem akartak hinni nekik s ime most kiderült. Pedig adataik is
vannak, az egyik jambuson fillér nagyságú szemölcsöt láttak s biz
ton tudható, hogy nem a keresztleveleken készülnek a kéziratok.
Stratégiailag nagyszerű előtanulmányokat végeztek, mert áldozatai
kat míndig hátbatámadják. Mindig ők az erősebbek, mert az idő

szerű igazság oldalán állanak. A harcot nem kedvelik, de 'a kite
rítéshez jelentkeznek, szeretik a befejezett dolgokat, hogy ők mond
hassák ki az utolsó szót. Vacsora utáni feketézés közben, vizezett
bor mellett azt híhetni róluk, hogy fenegyerekek, négyszemközt
vagy kisebb társaságban vésztjóslóan mennydörögnek, korbáccsal
a kezükben kérnek számon erkölcsöt, világnézetet a legártatlanab
bakon is, fenyegetően rázzák a rongyot és háborgóan fogadkoznak,
hogy ők lesznek az a makulátlan, akik megtisztítják a Parnasszust
a kuíároktól. Prófétává és martírrá keserednek ekkor a beavatottak
és gerincükből zászlórudat fabrikálnak. Aztán megírják bősz elme
műveiket, melyek közül a legapróbb recenzió is tele van alázattal,
kínálkozással és valamilyen érthetetlen stréber megértéssel, amely
lyel rnindenkít le akarnak kötelezni maguknak. Ez az a klikk
pszichózis bennük, mely bizonyos szerzőket összehoz a nyomtatott
betűk révén, a haruspexek csalása, mely létkérdéssé ködösíti a
legsilányabb könyvet, csakhogy talapzatot emeljenek maguknak a
bamba csodálkozék szemében. A nyakazás mindíg elmarad, sokkal
több a mennybemenetel, zsíványos összetartás, mely babérral övezi
a céhbeliek homlokát. Az ínkvízícióból pásztorjáték lesz, a hitval
lásból néhány kecses szófordulat, s igazán nem lehet megtudni,
hogy mit gondolt a szerző, mert indulatai nincsenek, csak sima
mondatai. Milyen kínos hümmögés lenne abból, ha ezt a beavatott
nemzedéket egyszer megkérdeznék, .hogy igen vagy nem? I Felel
jenek egy szóval az alternativákra, feltételezhető-e, hogya nap
mindenkihez meleg, s nem unalmas-e Dante? Ilyen kész kérdések
alakították ki azt a stílust, amit mellébeszélésnek hívnak és ami
irodalomtörténeti korszakot fog jelenteni egykor. Hogy mít monda
nak komolyan a beavatottak, azt már maguk se tudják, az enged
mények, alkalmazkodások között úgy belezvarodtak a persifiage
okba, hogy ma már nehéz volna megfejteni szavaik értelmét. Tör
leszkedő gúnyolódás, alakoskodás, opportunizmus csak fokozatok,
célja a siker, jelentése majdnem semmi, vagy annál is kevesebb.
Marad a porhintő szerepjátszás, "az írástudás torz és makacs kedv
telése", ami semmire se kötelez, de sok kis aljasságra ad alkalmat.
A szöveg engedelmes anyag, cigánykereket is lehet vele hányni és
kosztümöket ölteni a segitségével.
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önző és megalkuvó biztonsággal mozognak a beavatottak az
irodalmi élet kulísszáí között. Jó irót szinte már csak a félszegsé
géből lehet megkülönböztetni tőlük. Pedig fesztelenségük csak té
vedésüket leplezi, a jövevények hangosságával terelik el hiányaik
ról a figyelmet. Jórészük végeredményben műkedvelő, csak igy
képesek oly nagy gondot fordítani az irodalmi külsöségekre, színé
szies mozdulatokra, dagályos hanglejtesre. Litteraturánk' rípacsaí
ők.

Szüntelen megalkuvás ez, hiányzik a bátorság az alkotáshoz,
állandó általánosítás, örök kitérő. Ezért a nemzedék filozofálgatása
is, bölcseimekbe öltözteti problémáit, hogy ne kelljen kimondani a
szomorú és önkritikus diagnózist. A beavatottság gyávaság, kulissza
titkokkal pótolja a mondanivalókat. Nem mer őszinte lenni, tehát
barátságos és fontoskodó grimaszokat vág, mindig elüti a nehéz vá
laszokat, szerepbe menekül. Stilisztikai buj ócska lett ezeknek az
irodalma, örök rejtőzködés, infantilis játék, ípícs-apacs egy kettő

három; sajnos azonban ezt a gyerekek jobban tudják, át kéne ne
kik adni a helyet. Mit lehet tenni ezekután? Nem belemenni a já
tékba. És készülni. Majd egyszer... Persze... Máskor... Szebb
időkben ...

Pogány 6. Gábor.

K ö N y v E K
JUSTH ZSIGMOND NAPLöJA. (Athenaeum. kiadása, 1941.) Justh
Zsigmond Naplójának kiadása meglehetősen hangos vítát idézett
elő fásult és érzéketlen irodalmi életünkben. Ez a vita mindeneset
re bizonyságtétel is: az irodalmi szemlélet még nem határozta meg
Justh Zsigmond végleges helyét, értékelése még nem történt meg.
~őt - mivel a vita folyamán teljesen szélsőséges, elismerő és el
ítélő álláspontokat ismerhettünk meg - elmondhatjuk, egyáltalában
nem vagyunk tisztában Justh Zsigmond íréi törekvéseinek értéké
vel. Akik a Naplóban a regényirét éspedig főképen a szociális prob
lématikájú íröt keresték, csalatkoztak, mert Justhnak a Napló alap
ján kirajzolódó arcképe az entellektüel közismert vonásait mutatja,
helyenként parnasszista aláfestéssel. Akik pedig a magas társasá
gokban szívesen látott, biztos fellépésű és tévedhetetlen ítéletű vi
lágfit akarták csak észrevenni, kénytelenek voltak belátni, hogy bi
zony ezek a Justh Zsigmondi ítéletek nem mindig megfellebbezhe
tetlenek. Szellemeskedés és bon mot van bennük bőven, de gyakori
a mellékfogás is, főleg a zene és a képzőművészetek területén.

Az igazság középen van. Justh a Naplót 1888-89 között készí
tette, regényeit pedig csak ezután. Ne felejtsük el, hogy nem a
Napló előtt, hanem utána jegyezte le Justh ezt a hires mondatot:
"Életcélomul a magyar szellemi világnézet keresését tűztem ki."
("A pénz legendájá"-nak ajánlásáből.) A Napló idejében Justh
Zsigmond a homo aestheticus álláspontját hirdeti s a magyar élet
nagy hiányosságait még nem igen érzékeli. Csak a párizsi s a bu
dapesti társasélet különbözéseit veszi észre. Izlésében még kissé
németes, életformában franciás. Titokban a Naplót is a nyilvános
ságnak szánja, hiszen minden napló az utókornak készül. Az
homme d'esprit széleskörű, igen fogékony érdeklődése van meg
benne ebben az időben, a teljes humánum áttekintése még távol
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áll tőle. De nem reménytelenül távol; egy helyütt például meg
jegyzi, hogy a legeslegutolsó pesti zsurnalisztával jobban szeret
együtt lenni, mint egy "dunakö~i földesúrral, kire nézve a világ
agarászat, ivás - és váltó".

A Napló kiadásával fontos és el is várt feladatot teljesitettaz
Athenaeum, amikor ízléses kiállításban útjára bocsátotta a fél év
század óta rejtőző, megkésett kéziratot. Két remek tanulmány előzi

meg a párizsi és a magyarországi naplórészleteket s ezek az író és
a kor megértéséhez nagyban hozzájárulnak. E tanulmányokat, vala
mint a kötethez fűzött jegyzeteket Halász Gábor készítette tudós
alapossággal és körültekintéssel. Raics Istváln.

BANFFY MIKLöS: DARABOKRA SZAGGATTATOL. (Erdélyi Szép
míves "Veh.) A nagyszabású regény-trílógia befejező kötetével tel
jessé válik az a társadalmi, erkölcsi és politikai körkép, melyet
Bánffy Miklós alapos korismerettel és a nagy feladathoz méltó
irodalmi eszközökkel elénk vázol. Ez a körkép látszólag szűk korlá
tok közé szorul, - csupán egyetlen társadalmi osztály, a század
forduló vezető rétegének, a főúri társadalomnak életére szorítkozik.
Mégis érezni lehet mögötte a háború előtti Magyarországnak, egy
egész tűnt nemzedéknek lüktető életét s azt a légkört, melynek mé
lyén ott feszültek már - jórészt ismeretlenül, figyelemre alig
méltatva - korunk megoldatlan problémái. Bánffy széles, perspek
tivikus látása szétfeszíti az események keretét. Ilymödon sorsok
és magánügyek, egy elkülönülő társadalom magánügyei - erdélyi
kastélyok zárkózott élete, egy falkavadászat Zsukon, vagy téte-bál
Kolozsvárott - szimbolikus jelentllséget nyernek s élesen rávnligi
tanak egy egész nemzet életére, szellemiségére s a történelem oko
zati összefüggéseire. Míg az előző kötetek, a "Megszámláltattál"
"És híjjával találtattál" nagyobbára a regényszerűség kötelező és
hagyományos elemeinek megfelelően mozgalmasságot és plasztikus
jellemábrázolásokat nyujtottak, a "Darabokra szaggattatol"-ban vi
szont fokozatosan háttérbe szorul a szereplők egyéni sorsa, hogy
helyet adjon a világháborút közvetlenül megelőző politikai ese
ménynek és végül a mozgósítás lázas napjainak részletesebb le
írása számára. Ezek a közbeiktatott politikai beszámolók, leplezet
len és hiteles adataikkal külön érdekességei Bánffy művének.

Szemtanúi leszünk aöntő jelentőségű képviselőházi üléseknek, párt
konferenciáknak, az obstrukció hirhedt eseményeinek, fecsegő, ka
landorok és beavatott felelősek nyílt és titkos üzelmeinek. Néhany
finom portrét is kapunk a kor nagy államférfiairól, Andrássyról,
Tiszáról, Berchtholdról és másokról. Érdekes adatokat szelgáltat a
szerző a gyökereiben elhibázott kisebbségi, különösképpen a spe
eíálís erdélyi kérdésre vonatkozólag.

Bánffy ezúttal is ösztönös biztonsággal mozgatja regényének
nagyszámú szereplöit, Három köteten át hibátlan, következetes jel
lernrajzok sorakoznak. S a "Darabokra szaggattatol". hanyatló sorsú
hőseivel tökéletesen igazolja a kezdeti [ellemzések helyességét. A
regény. főhőse, Abády Bálint, e tépelődő, dolgozni, segíteni vágyó,
felelősségének tudatában cselekvő fiatal mágnás éppoly hiteles
alakja Erdély társadalmának, mint nagy szerelme, Milóth Adrien
ne. Jellemző, hogy Abády, minden tehetsége és lelkes jószándéka
ellenére hajótörést szenved közéleti szereplése terén csakúgy, mint
érzelmeiben. Szerelmét, ezt a hontalanul rejtllzködő, örökös veszé
lyek, megaláztatások között tíz éven át makacsul megőrzött szen
vedélyt Adrienne akaratából, egy magasabb erkölcsi parancsnak
engedelmeskedve végül is fel Kell áldoznia. Katolikus szempontból
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azt kellene mondanunk, hogy ez a szerelem eleve halálra ítéltetett,
mert hiányzott belőle az a mélyebb erkölcsi tartalom és megala
pozottság, mely egyedül érdemes arra, hogy szilárd fundamentuma
legyen a reá épülő családi életnek. De van egy másfajta társadalmi
látszat-erkölcs. Ehhez igazodnak a regényhősök is. Szerelmük ösz
szeomlásának azonban más oka is van. Abády és Uzdyné szerelme
végső fokon éppoly reménytelen és meddő vállalkozás, mint e pusz
tuló társadalom minden életmegnyilvánulása. Rajtuk is könyörte
lenül beteljesednek a fali Irás szavai, akárcsak a többieken, a Gye
rőffyek, Laczkók, Kendék, Kadacsayak nemzetségén.

,A légkör megteremtésében ragyogóan érvényesül Bánffy stilá
ris készsége. A regény széles, epikus menete sohasem válik egy
hangúvá. Sodra van ennek az irásnak, mint olvadás idején a nagy
medrű, folyamnak. Dúsan áradó, vérbő mondataíban emberek, tá
jak lelke villan, néha napcsillogású, vakító élességgel.. néha sejtel
mesen költői gonddal összeválogatott, pasztellszínű, fínoman csen
dülő szavakkal.

Bánffy Miklós hivatott króníkása korának, a századforduló so
kat vitatott, sokféleképpen megbírált éveinek. Műve hatalmas me
mento mindazok számára, akik hisznek még az irodalom elfogulat
tan értékítéletében es egy-egy kivételes tehetségű író tiszta szán-
dékában. Déchy Liane.

MARAI SANDOR: KASSAI ÖRJÁRAT. (Révai kiadás.) "Az író
nem azért gyón nyilvánosan, hogy megkönnyebbüljön bűnei terhé
től, hanem, hogy meggyónva azt, ami benne közös az emberi bűn

nel, felszabadítsa a bűntudat önvádjától a világot, mert tudja, hogy
a bűntudat' újabb bűnöket szül, hetedíziglen." "A művészet és iro
dalom feladata lesz, hogy igényérzettel és felelősséggel töltse meg
a szenvedés katarzisában fogékonnyá érett lelkeket. A háború után
jó művészat és jó irodalom korszaka köszönt be Európában." Ez
a két idézet egymás mellett úgy hat, mintha nem is majdnem száz
oldalnyi távolságban állana egy könyvben, hanem folyamatos szö
veget alkotna. Ami közöttük van, ugyanezt a témát fejtegeti .és va
riálja, új és új példákkal, esetekkel, maximákkal érvelve és bizo
nyítva.

Márai könyve 6rjárat, abban az általánosan elfogadott értelem
ben, amelyet nemzedékének írói vitték bele a köztudatba. Lényege
az egyéni élményen keresztül megmutatott korkép és igen gyakran
kórkép: jelen esetben a szellem és európai kultúra mai válsága s
ezzel kapcsolatban az írók és irodalom felelőssége. Tehát a nagy
európai válság-irodalomba illeszkedik bele, ami kűlönben bevallott
célja is. A könyv egy mellékesen kitérő mondatában igazságot szol
gáltat Spenglernek, aki "soha időszerűbb nem volt", mint napjaink
ban, és az olvasóban szüntelen visszhangzik az "írástudók árulásá
nak" pöre, vagy a "tömegek lázadásának" szállóigévé vált ténye.
Márai kétségkívül nem is az eredetiséget hajszolja, inkább a goe
thei tanács lebeg szeme előtt: az igazságokat szüntelen ismételni
kell, mert a hazugságokat is mindig ismétlik.

A mű váza egyegynapos kirándulás; az író a háború derekán,
a francia összeomlás után repülőgépen meglátogatja szülővárosát,

bebarangolja az ismerős tájakat és helyeket, melyek számára a mű

veltség és életforma alapvető élményeit adták, ahol eszmélete elő

ször kezdett kibontkozni. Ifjúkor és jelen között az európai ",víz
szintes' és "függőleges" bolyongások évei foglalnak helyet, az élet
férfimunkája és férfitöprengése. Ezt a kirándulást nem lehet el
mesélni, hiszen önmagában édeskeveset mond az Ördögárok neve,
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ahonnan valalia egy ember lezuhant, ha nem tudjuk, hogy ugyan
akkor jelképévé válik a veszélyes életnek és annak a kínzó bi
zonytalanságnak, hogy a kultúra mai összeomlással fenyegető vál
sága sem egyéb, mint szerencsétlenség, melyet a gondos elővigyáza

tosság megakadályozott volna.
Mert Kassa szimbolikus Európa, és a könyv szerzője most mé

lyebben van Napnyugaton, mint amikor annakidején a béke egyik
utolsó, bár már vészt jósló évében megírta a Napnyugati Örjáratot.
Nemcsak Kassa és Amiens dómjai emlékeztetnek egymásra nemes
hagyományt őrző méltóságukkal, de rokon az a polgári műveltség

is, mely ezeknek a városoknak életformáját. meghatározta. Márai
viszont szervesriek érzi az összefüggést a kettő között: a polgári
rend végső vallásos rendeltetésében a keresztény eszme hordozója.
Míg tehát a könyv első nagyobb felében felvázolja a polgári kultúra
bomlását a francia összeomláson keresztül, a könyv második részé-
ben a homo Christianus megújhodott szellemétől várja a felépítő
áhítatot, erőt és munkát.

Emlékezés, lamentáció, önvád, értekezés és utópia különböző

magasságú szintjein helyezkednek el a mű alkotórészei, és miként
a víz színe alatt a közegek különbözősége miatt egy cölöpnek foly
tatása megtörtnek látszik, úgy észlelhető Márai gondolatvezetésében
bizonyos állandó értékeltolódás is. A legvégső, tökéletes normák
kal szemben túlságosan fájlalja a multat, amelynek lerombolása
elvileg közelebb kellene vezessen egy új világhoz, amelyért az író
tiszteletreméltó hittel kűzd, de amelyet mi óvatosan utópiának ne
veztünk. A könyvekkel előkészített szellemi harcoknak valószínű

leg mindíg az lesz a sorsuk, hogy hangjuk elvész az élet keményebb
eszközeivel meginduló küzdelmekben. A tömegek lázadása az iro
dalomban pedig sokkal régíbb-keletű, hogysem akár Márai, akár e
sorok írója személyes emlékeivel ellenőrizni tudná. Flaubert pl.
kora polgári típusait a Homais-kben, a Bouvard és Pécuché-kben
látta megtestesítve, Baudelairet pedig kétségbeejtette a zsurnaliz
mus atmoszféranyomása, melyet a "közönségesség megsűrűsödésé

nek" nevezett. Remenyik Zsigmond, Márai nemzedéktársa. pár éve
majdnem. ugyanolyan kírándulást tett Egerbe és majdnem ugyan
olyan szerkezetű könyvben számolt be útjáról és emlékeiről, de
már ifjúkorából ís csak a pusztulás emlékeit idézheti fel. A Debre
cenben újságíróskodó Ady pedig a legrnagyarabb gyökerű cívis-vá
ros felett látja a délibáb vészes árnyát.

Az újra megszerzendö Paradicsom utopisztikusan messze van,
mint ahogy nem volt paradicsom az elveszett és elsiratott tegnap
sem. Márainak kétségtelenül igaza van, csupán távolságérzékelése
csökkenti a messzeséget múlt és jövő felé. A könyvnek vannak
mégís mély lélekzetel. Amikor a dómban megmámorosítja a szabadság
eszméje, a kereszténység legfelemelőbb adományáért hálás. Igen,
a keresztény ember mindig szabad, 'de nem nemzeti, politikai vagy
gazdasági körülményei folytán, hanem az által, hogy személyesen
mennyire lett Isten országának polgára.

, Vajda Endre.

SZATHMÁRI SÁNDOR: GULLIVER UTAZÁSA KAZOHINIÁBA
(Bólyai kiadás.) A magyar irodalomban Karinthy teremtett nemes
gulliveri hagyományokat. Faremidója és Capilláriája' költőien és
fílozófikusan elemzik az élet alapvető kettéhasadtságát, illetőleg a
nemek harcának tragédiáját. Szathmári könyve nem kis célt tűzött

ki maga elé: az embert mint társadalmi fényt' és magát a társadal
mat viszi a boncasztalra, és már elöljáróban megj egyezhetjük di-
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cséretképen, hogy nem méltatlan Karinthyhoz. A swifti ősműhöz

viszonyítva pedig a magyar utódok mindegyikéről elmondhatjuk,
hogy kevesebb bennük a spontán játékosság és kalandszerűség, a
maróan személyes gúny, de sokkal gondosabban van előkészítve az
elemzés számára a megtiirgyalandó anyag.

A Gulliver által legújabban felfedezett új tartomány, Kazohi
nia, az elemzés legelemibb szabályának, az alkotó elemek elválasz
tásának és önmagukban való vizsgálatának végső elvi szükségszerű

ségéből keletkezett. Két társadalmat jár be Gulliver és nem ismeri
fel, hogya kettő együtt ugyanazt a reális világot alkotja, mélyből

a véletlen folytán kiszakadt. Kazohiniában csodálatosan fejlett
technikai kultúrát és gyönyörű emberpéldányokat talál. Rendkívül
boldogtalan közöttük, mert azámára hozzáférhetetlen az a harmónia,
melyben az ottaniak élnek. Társadalmukban 'ismeretlen mínden
természetfölötti elem, és míg egyrészt az agy a legbámulatosabb
eredményeket éri el a valóság kutatásában, a lélek transeendens
szükségleteí, melyek természetüknél fogva nem kézzel tapintható és
rációval elérhető valóságok, kielégítetlenek maradnak. Mindazok a
"magasabb" eszmék, melyek az emberiség életének értelmel ad
nak: vallás, haza, szerelem, művészet, történelem, hagyomány stb.
- előttük őrületszámba megy. Nincs szükség rájuk, semmi haszon
nem származna általuk a nagyon is jól megszervezett társadalomra,
mert az életet teljesen betölti a természetes ösztönök kielégítése, a
mínd magasabb fokú kényelem és a szüntelen munka, mely a tár
sadalmi jólétet biztosító technikai gépezetet egyre tökéletesíti. Mi
vel hiányzik belőlük a legnagyobb emberi szenvedély, az egyéniség
hez való ragaszkodás, megvalósulhatott köztük a teljes egyenlőség.

Ennek oka, mint ahogy egyik tudósuk elmagyarázza, az, hogy meg
szünt az ember "önrezgés"-e, (egyéniség) és helyébe a kozmossal
való együttrezgés lépett. Mégis egyesekben feltámadt az egyéniség
szenvedélye. Eezk mint hetegek egy elkülönített helyen laknak és
a legőrjöngőbben dúl közöttük a konvenciók és tabuk uralma, a ma
gasabb szellemiség nevében. Ami a teljes konszolídácíóban hiány
zott, itt olyan borzalmas tébolyként lép Gulliver elé,·hogy elmene
kül innen is, mint minden eddig bejárt tartományból.

A személytelen közösségi ösztön és egyéni eszme-őrület között
tragikomikusan tántorgó Gulliver a társadalmi élet valóban követ
kezetesen átgondolt jelképe. Az író érdeme, hogy nem áll meg fél
úton a gondolkozásban és mínden nyers tragikomikumával meg
tudja jeleníteni, amit ábrázolni akar.

Vajda Endre.

KARASZ JÖZSEF: CSALADI TŰZHELY. (Elbeszélések, Bólyai
Akadémia.) A kötetet bevezető "Vallomás" úgy világítja meg a
novellákat, mínt lépcsőházi lámpa a kanyargó lépcsőket. Fénye nél
kül botorkálva, tapogatózva, nehezen jutnánk előre. Más korok író
jánál talán lényegtelennek, elvetendőnek látszik, hogy a társadalom
melyik rétegéből jött, de ma a vallomások és vállalások, megfuta
modások és árulások adnak hitelt a műnek, vagy dobat ják el meg
vetéssel és undorral a könyvet. Kárász József vállalta akisparaszti
származás minden nyügét és terhét. Olyan túlterheléssel indult út
nak, aminek súlyát csak az tudja értékelni, aki vállán hasonló
ballaszttal rogyadozik. Egy dologban szerenesés volt. Korát meg
hazudtoló éleslátással korán találta meg a helyes útat. A kínos és
szinte tűrhetetlen légkörű "félparaszti", "seúri" állapotból akkor
fordult vissza a parasztsághoz, amikor nemzedékének osztályához
tartozó fiataljai kultúrát ájuldoztak és könnyes szonettel írtak a
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kínai vázáról. Fanyalogva, sót érthetetlenül olvasták ezeket a so
rokat azok, akiknek fontosabb számontartani a dakotai egyetem
valamilyen bogarász kitűnőségét, mint egy magyar írót, akit népé
nek eltaszítottsága, szomorú sorsban való vergődése fáj, s akí
minden erejével és tehetségével első sorban ezen akar változtat
ni. Pedig nem lemosolyogni valók ezek az írök, Kárász József is
közülük való. A tehetség és tudás teljes fegyverzetében jelenik
meg az olvasó előtt. A gyermekkor szenvedéseit és tájait villantja
meg novelláiban, s amiben túljut mesterénél, azt sem "tündéri rea
lizmus", sem másféle címszó alatt nem lehet elskatulyázni. Ne
mes emberábrázoló képessége a valódi írói feladatok vállalására
jogosítja. Pintér József

MORVAY GYULA: FALU A HAVASOK ALATT. (Athenaeum.) A
falu, amelyikről szó van, Kárpátalján fekszik és minden bizonnyal
jó hegyi utakon közelíthető meg. A regényben szakadékos partok,
vízmosások, a zúgó Talabor és erdőrengetegek rekesztik el az utat.
Távolról a havasok csillogásában pillantjuk meg, a kékesen fénylő

látóhatár szegélyén sötét sziklák alatt. Hiába akarnánk átvágni
uceasorán a kis fatemplomig, megszemlélni házait, egy-két félig
csukott kapun beosonni, körülfürkészni a swbákban, elbeszélgetni
a favágókkal olyanról is, amiről mindig és szívesen beszélnek, de
az író minduntalan megakadályozza őket ebben. Szígorú feltevése,
hogy egy regény alakjai folyton és kizárólag egyetlen témáról, az
alaptémáról beszélhetnek. Ez a téma a szerencsétlen, kiuzsorázott
favágók egy ötlete: a kivándorlás. Kiröppenés a boldogulás, a job
ban méltányolt életformák, a jobb munkalehetőségek felé. Erős és
gyötrelmes próbája az emberi léleknek.

Morvay minden nyelvi és érzelmi ereje mellett is itt vezeti
hamis utakra az olvasót, hogy nem juthat el a faluba, a szegényes
és csendes ruszin házakig. A regényben sok minden történik, de
semmi olyan, melynek súlya lenne, mely fordulatot jelentene a
ruszin favágók életében, elősegítené tervüket, vagy épolyan követ
kezetesen akadályozna. Közben mindig és míndenütt a kivándor
lásról beszélnek, arra készülnek. Az író nem hagyja élni őket,

nem hagyja közel jönni hozzánk, saját szavaival takarja el elő

lünk. A jól megütött hang így csuklik el, a nagy regény így siklik
át a középszerüségbe. Pedig Morvay írói készsége nagy erőt kép
visel.

Nem szabad azonban azt hinnie, hogy ha Verhovina isteneire
hárítja a felelősséget, megoldotta feladatát. Az eposzi bőség, szí
nek, a végzetes sorsok kibontása mellett a regény belenéz ennek.
a végzetes sorsnak szerkezetébe és az emberi lélekbe. A verhovi
nai istenek hallgatagok. Parancsukra évszázadok óta ugyanúgy él
és érez az ember. Ezek isteni törvények, a lélek szent és nagy erői.

Ragaszkodás a táj hoz, melyben született, a néphez, melynek alka
tát viseli, a családhoz, akisközösséghez, mely erejével táplálta,
hogy teljesítse a parancsot, amelyért fel kellett nőnie. De az em
berben, ha regényt ír, izgató kandiság van, már-már szentségtelen
kíváncsiság mindezt szétbontani, meglátni és új életté formálni a
regényben. Nem nyugszik meg a verhovinai istenekben és a hava
sok embertelen, eltipró nyugalmában.

Igy vész el előlünk az út és csak távolról nézzük komor hegy
csúcsok között a csillogó ruszin falut a havasok alatt. A völgyeket
elrekesztí az író féltő éli! irígy szerelme az ősi rengetegek és a ben
nük vergődő nép iránt, mely egyetlen és nem szűnő Urára fakaszt
ja. Ahol a cselekmény megsürűsödik, váratlanul ezzel oldja fel az
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egészet és üresen, kielégítetlenül hagy. Mert a líra nem pótol sem
mit, nem old fel feszültségeket; kísérőként jelentkezik és majd
nem mindíg önálló rész l;l regényben, ha helyet kap benne. Mor
vay lírája sodró, de nincs változatos, messzi szárnyalása. Elbeszé
lők lírája, csinján kell bánnia vele.

Alakjai sorsát nem csak nem oldja meg, de igazi sorskérdé
seit sem veti fel. Amit felvet és ahogyan felveti az tételszerű, a
megoldást pedig a tájra bízza, melyben az istenek bujkálnak az
emberek elől.

Morvay nagy ereje drámai helyzetek megteremtése, emberi
alakok kirajzolása. Uzsorázó, élősdi zsidó alakjai kitűnőek, meg
lepő erővel hatnak. Eleven, lélekből beszélteti őket. De a falu
igazi alakjaiig, a favágókig nem jutunk el. Hatalmas és mítikus
tömbök. őserejű jelenségek, melyeket áradva és mind ködösebben
burkol be az író lírája. Hallunk róluk és nem halljuk őket. Epizó
dokba kanyarítja a regényt, .hogy hallgatást parancsolhasson pa
rasztjaira, mert az istenek közé akarja lopni őket. Érezhetően a
nagy szláv elbeszélők állnak Morvay előtt; hangulatában, érzései
ben azokat követi, de mondanivalóinak még nem tud megfelelő

formát adni. Amit elér így, mégis egy nagy tehetség híradása.

Hegedűs Zoltán

NATHANIEL HAWTHORNE: A HÉTTORNYÚ HÁZ. (Athenaeum.)
Ha valaki belekezd ebbe a regénybe, gyerekkorában hallott rém
mesék hangulata fogja el, nemzedékeken keresztül kísértő átkok
borzalma, széllengette lepedők imbolygása a holdfényes éjszaká
ban. Mindaz, ami valamikor alkalmas volt arra, hogy gyanakvó, su
nyi pillantásií kamaszokká legyünk. Az európai regnéyírás már
Hawthorne korában kinőtt ez idegbajból, de Amerika még akkor
kóstolgatta jóleső borzongatásait. Ami a könyvet megőrizte nekünk,
mértéktartó, tárgyias megfigyelése és ábrázolása a hétköznapoknak,
az életnek addig a pontig, míg lelki rejtelmek nem érintik; s az
utcán emberek járnak, a boltok ajtói is itt-ott még nyitva állnak:
míg el nem üti a városi torony órája az éjfelet. Ekkor kezdődött

a mult század embereinek különös képzelet gyakorlata, melyet a
regényírók sokáig kötelezőnek érezték magukra és alkalmasnak
tartották emberi sorsok megoldására is. Képzeletük furcsa módon
megmaradt kispolgárrá körükben és ha nekilendült, családias kí
sértetekkel rémítgette a hallgatókat. A mai olvasóra nem ezek hat
nak. Hogy érdeklődéssel fordulunk a könyv felé, ezt az életterem
tő készsége teszi, melynek hagyományain épülnek a kísérteteket
sutba vágó, a sorskérdéseket sokkal nagyobb képzelő erővel meg
oldó mai amerikai regények. Bemutatásukra nem kellett volna száz
évre visszanyulni Hawthorneig, hiszen mégis csak olyan író volt,
aki inkább kortársainak beszélt s az időfölötti szellemnek nem.

Hegedűs Zoltán

A Hazai Fésűsfonó és Szöv{Jgyár R. T. - Az 1940. üzletévet az ellJ
hozatal tekintetbe vétele nélkül P 292,007.29 tiszta nyereséggel
zárta. - A június hó 9-én megtartott igazgatósági ülés elhatározta,
hogyaf. é. június h6 30-ra egybehívott XIX. rendes közgyűlésnek

,mint az elmúlt évben is, 5 ofo osztalék kifizetését fogja javasolni.
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