
POSSONYI LÁSZLÓ:

WERFEL ÉS A TÚLVILÁG

Középeurépa legmisztikusabb városából, Prágából indult el
Franz Werfel. Abból a lelki éghajlatból táplálkozik, ahonnan
Jakob Boehme, Rainer Maria Rilke szlávos álmodása vagy
akár a huszita képromboló düh és a Gólem-legenda eredetét
vette. Lelki táj ez, misztíkus erők összeütközésének helye.
mint akár a Szentföld is, ahol keresztény, mohamedán és
zsidó őrzi kultuszának helyeit. Talán Rudolf császár, mágikus
erők hívője, asztrológiai számítások kábultia is azért válasz
totta Prágát birodalma székhelyéül. mert babonás révületei
nek jobban megfelelt ez a szlávkeveredésű táj, mint a lati
nos derüjű Bécs. (Habár akkoriban még Bécs is elég komor
város volt.) Valami mísztíkus erő lappanghat ebben a város
ban, hisz ez az égtáj Paul Claudelt, a legnagyobb élő francia
szellemet is megihlette. A "Soulier de satin" legmegrázóbb
misztikus részei a prágai "MaIa Strana" városrészben ját
szódnak le, és hány himnikus verse szól korunk eme univer
zálisan legnagyobb költőjének Szent Vencel királyról, Nepo
muki Szent Jánosról és a prágai Szűzről.

Talán közelebb visz Franz Werfel írói rejtélyéhez az 1\

tény, hogy ebből a eseh-német kultúrájú városból származik.
Valamivel innen azon a vonalon, ahol a zsenit tökéletesen
felismerhetjük, de jóval túl az átlagíró, a divatos nagyság és a
haszonraleső író korszerű fogalmán áll. Werfel. Csak az artiszti
kum utáni vágy, vagy valami extravagáns írói hajlam vonzotta
volna Werfelt a lelki, egyházi s legtöbbször kimondottan
katolikus témák felé? Nem nagyon hihető, mert katolikus
írónak lenni korántsem reklám ma a világon, ahol egy
OZaudel úgy él és alkot, hogya magukat intelligensnek .
mondö emberek százezrei nem is tudnak róla, és Sigrid
Undset ellen a Nobel-díj után is valóságos vesztegzárt alkot
nak még nálunk is egyes írói körök. Igaz, hogy sikerült is
egyik főművet olyan kriminálís fordításban megjelentetni,
hogy legnagyobb ellenségei sem árthattak volna neki annyit,
mint fordítója és kiadója. Werfelt bajosan vonzotta tehát a
siker lehetősége, amikor katolikus témákat dolgoz fel egyre
nagyobb ismétlődéssel. És hozzá még Amerikában él és
dolgozik, ahol a "Juarez und Maximilián" filmforgatókönyv
vével 'Sokkal többet kereshetett, mint a "Höret die Stimme"
ószövetségi drámai költeményével.

Végig kell előbb néznünk Werfel műveit, amíg legutóbbi
remekrnűvéről, a Bernadette-ről szélhatunk. Werfel már több
évtizede harcol magában a hitért és töpreng a túlvilág nagy
rejtélyein. Egészen fiatal korában a zsidó ifjú valahol a ke-
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leti tudományok és a buddhizmus táján kereste az igazsá
got. ,,8piegelmensch" című drámai költeménye ebből a va
judó korszakból származik. Művei igazolják, hogy keresett és
kutatott minden lelki és szellemi égtájon. Ezzel a hévvel
boneólja a "Paulus unter den Juden"-ban a zsidóság és 3.

kereszténység intézményes elválásának drámai pillanatát.
Pál apostol, a nagy törvényszerkesztő és rendszerező, a nagy
hitterjesztő és a nagy megmerevítő, de egyben feloldó szel
lern, akinek Krisztus után a legtöbbet köszönhet a keresz
ténység, ebben a drámaban még zsidó rabbikkal, törvény
alkotókkal és őrzőkkel vitázó és csatázó nyugtalan fiatalem
ber, aki azután elindul, hogya későn felismert Mester taní
tásait szétszórhassa a világba. Ime, a másik vallási égtáj, a
zsidóság felől is be akart tehát hatolni a kereszténység lénye
gébe ez a nyugtalan prágai ifjú. De azután a középkort le
fejező, képromboló kereszténység, Pál apostol óta a második
nagy elválasztóvonal sem bagyta nyugodni. Megírta nagy
huszita drámáját: "Das Reich Gottes in Böhmen" (Tragoedie
eines Führers) eimen. Prokop a dráma egyik főhöse, a hu
szita parasztvezér. a másik pedig Julian Caesarini a pápai
legátus, akit a huszitizmus letörésére menesztettek Cseh
országba. Zsigmond királyunknak, a német római császárnak
kora ez és a bázeli zsinat a drámai háttér. Égtájak, világ
nézetek és bennük nemzetek és szenvedélyek harca egymás
ellen. A háború utáni drámairodalom egyik legnagyobb ki
sérletezése. És aztán a lelkiismeret drámája: "In einer
Nacht", amelyben feltámad a legyilkolt jóbarát, azaz a félig.
holt ember egészen még el nem szakadt szelleme a dráma
egyik főszereplője. Megint ugyanaz a probléma: Werfel és
a túlvilág.

A regényírás vonalán még sokkal kacskaringósabbnak
látszik Werfel útja. A "Barbara otier die Frömmigkeit" fia
talosan zsúfolt lapjai a legzavarosabb kort festik, az össze
omlási utáni Bécs szellemi kavargását és lelki keresését. :te
ebből az egész álművészi és mégis mélyen szellemi kako
foniából, amelyet Bécs művészkávéházainak maró füstje leng
körül, egy halk dallam emelkedik fel, Barbaráé, a jámbor
cseh vagy morva dajkáé, akinek jóságos, széles arca talán
akkor vésődött Werfel lelkének érzékeny lemezeire, amikor
még egészen kicsiny gyermek volt. Megjelenésekor, közel
tizenöt esztendeje olvastam ezt a művet. A zűrzavaros rész
letek csak úgy rémlenek vissza, mintha a közbeeső kis béke
irodalmi kávéházainak füst jére és kávészagára emlékeznék.
De a Barbara-dallam tisztán él a szívemben s most, hogy a
Bernadettet olvastam, érzem, hogy lourdes-i táj és néplélek
megértését is a morva és cseh tájak mély népi vallásossága
és mísztíkuma segítette elő Werfelben.

Barbara óta Werfel még szomjasabban kutatta a hívő

ember lelkének rejtélyeit. Nagy ószövetségi drámai költemé
nye, a "Höret die Stimme" hatalmas bukás volt a másféle
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szenzációra váró amenkai publikum előtt (Reínhardt ezen
vesztette el vagyonát), de ugyane téma regény formája
megdöbbentően keltette életre Jeremiás próféta homokba
süllyedt korát és az isteni hangoktól sarkallt ifjú próféta
kínjait és szenvedéseit, Barbara után, - mintha az ószövet
ségi mezőkön vándoroltában ismét keresztényebb források
után epedett volna ínye, - ismét a nagy gyermekkori emlék,
a morva parasztság felé fordul. "Az elsikkasztott menny
ország" parasztcselédje a Barbara dallam mélyebb megis
métlése, de talán csak előtanulmánynak számít majd élete
Iőtuűvéhez, a Bernadette-hez.

"Das Lied von Bernadette" a mű igazi címe, A Barbara
dallam ból most valóban klasszikus zártaágú művészi tökélyíí
dal fakad. Chef d'oeuvre, egy írói élet koronája sok egyenet
lenség, keresés, intellektuális villódzás után. Az ilyen mű

olvasása közben aggódni kezdünk, hogy szerzője már nem él
sokáig. Véghezvitte amit keresésben a lélek és a túlvilág
felé véghez kellett vinnie és megalkotta a legnagyobbat,
amit alkotni adatott. A felvilágosodás csúcsain járó XIX.
század regényét, amint elérkezik ez a század lassan az új
középkor kapujához, a középkori rémületek és rémségek, de
egyúttal egy középkoríhoz méltó hithez is. Hisz talán azért
korbácsólja a sors a világ népeit véren, borzalmakon és p0
Iitikaí pártállásokon át, hogy mindenből kiábrándulva a
meghajszolt seregek végül is templomaik küszöbénél rogy
janak le. .

Nem kell sokat beszélnem a műről, .Bernadette't-et úgyis
olvasnia kell mindenkinek, akit a lélek útjai érdekelnek.
Csak annyit, hogy a XIX. század szellemi gőgjének a csúcs
pontján, Napoleon Lajos uralma alatt születik Bernadette
egy kis pireneusi városka félspanyol molnárjátöl, a Soubi
rous és a Castarot családból. Soubirous hamarosan minden
vagyonát elveszti, rettenetes nyomorban él a négygyermekes
házaspár a község ócska börtönében, ahonnan a rabokat el
költöztették, mert túlegészségtelen volt a nedvesfalú épület.
S ebből a nyomorból, a nedves falak penészvirág-arabeszkjei
alól indul el egy kis leány, hogya lourdesi barlangban meg
pillantson egy fehér asszonyi alakot, a szenvedések király
nöjéét. A XIX. század szülötte Bernadette, de igazában szá
zadunk számára született, amikor még sokkal több a béna
ság, a nyomorékság, a szenvedés és amikor a szociális esz
mék diadalának századát írják... Bernadette igazán a meg
alázottak és megcsúfoltak, a bénák és nyomorékok, a leg
szegényebbek s:zentje és ugyanannyira népi östehetség a
szónak helyes és jó értelmében, mínt Jeanne d' Arc, ama
Johanna, aki százéves zűrzavar, elnyomás és kizsákmányolás
után végre ismét szabaddá és termővé, kultúrát hordozó bé
kés, édes tájjá tette Franciaországot. Érdekes, Bernadette
ugyanazon a napon, január hetedikén 8zü.letetl, mint a
másik francia népi zseni és szent, Johanna. A két kis birkát
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őrizgető, szavaiban érdesen egyszerű, de evangéliumlan mag
vas válaszokat adogató francia parasztlány születése között
pontosan 446 esztendő a távolság. Aki hisz a misztikus tör
vényekben éIS ismétlődésekben, elgondolkozhatik ezen a
furcsa találkozáson.

Bernadette-nak azonban a csodák és jelek ellenére
eleinte senki sem hisz. A III. napoleoni Franciaország mín
den hatósága üldözni kezdi a kisleányt, azaz inkább a cso
dát, amely nem fér be a tudálékosságtól megzápult agyakba.
Egyik oldalon egy kis pyreneusi parasztlány, akit még hit
oktatónője sem szeret, mert nehézkes felfogásúnak tart. (Ber
nadette a legmakacsabb, leghajlíthatatlanabb és legszófuka
rabb az egész osztályban - és a legszegényebb is ...), másik
oldalon az egész francia közigazgatás, az Egyház, maga Napo
leon császár is különböző okokból mind Bernadette éi) a
csoda elnémítására szervezkedik, Napoleon emberei attól
félnek, hogya csoda felbuzditja a katolikusokat és ez köz
vetve a katolikus legitimizmus céljait szolgálja. Az egyház csa
lástól fél és évezredes bölcs óvatosságában kívánja az iga
zoló jelek bekövetkezését. Bernadettet vallatja a csendórség
és Dutour, a császári államügyész, kormányválság tör l;\.í
miatta egyszer, csendőrök őrzik a Gave patak barlangját és
hívő parasztok tízezrei ostromolják meg a barlangot, amelyet
a hatóság el akar zárni a hívő nép elől. De mínél nagyobb
az üldözés, minél jobban szorongatják a kis együgyű paraszt
lányt, a hölgy (la Dame), aki neki megjelent, annál nagyobb
erőt és bölcseséget önt beléje. A szükség és óvatosság idejé
nek letelte után az Egyház sem zárkózhat el a csodás gyó
gyulások és tünemények elől, Bernadette papi bizottságok
elé kerül és négy hosszú éven át folyik a kihallgatások és
bizonyítások áradata. A kis leány időközben már felnőtt

hajadon lett, de lelkében hordozza az isteni gyermekséget
és nem téved el az advocatus diaboli vetette csapdákon sem,
hanem nyílegyenesen halad a végső igazolás és elismertetés
felé. A modern század tudósai állnak a csodás gyógyultak
betegágyai mellett (az Egyház mindig előnyben részesíti itt
a hitetlen orvosok vallomását, hisz éppen az ő tanuskodásuk
a legdöntőbb érv) és a tudomány mindannyiszor bevallja:
Ignoramus et iqnorabimus.

A modern kor legnagyobb, legszebb eposza ez: Das Lied
von Bernadette. Bernadette címen most magyarul is olvas
ható már és bizonyára sokan elgondolkeznak majd rajta,
furcsa borzongást éreznek és hosszabb-rövidebb ideig nem
lesz annyira fontos számukra, amit az újságok írnak népek
harcáról és politikáról, meg más napi kérdésekről. (Hisz egy
bizonyos távlatból mínden olyan kicsiség. Bernadette láto
mása mellett minden eltörpül.) Valami nagyobb, valóban
mithikus erők eposzokba illő harca folyik le előttünk, de a
cím mégis így jó: Das Lied von Bernadette ... Igy jó, mert
harcos korunkban az eposz, a harc sokakat elidegenítene ft
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könyvtól. De a dalra, egy túlvilági dallam sejtelmére egyre
többen vágyunk, akik őrizünk valamit magunkban gyermek
korunkból, mínt Werfel őrzi a Hanák föld békés derűjét és
benne egy parasztcselédnek, a regénybeli Barbarának arcát,
aki imáival és meséivel megsúgott neki valamit, amiből ké
sőbb az író zsenije táplálkozott és nagyra, egyetemesre nőtt.

Werfel pedig ezzel a könyvével immár elérkezett sok
mindennek a rnegsejtéséig, amit oly régen és, annyira, mín
den világtáj és minden vallás útvesztőin keresett. Milyen
szep, hogy nem vitázó könyv, hanem egy dallam született a
sok keresés nyomán: Das Lied von Bernadette ...

P0880nyi László.

V~GH GYÖRGY:

VERSEK

KÉT öSZI CSILLAG

Mostanában bánatom van.
s ütött-kopott kabátomban
az utcákon csoszogok.
Borostásan, fésületlen
kódorgok a szürkületben,
mint a kósza koldusok.

Tegnap is, nagy keservemben
II körúton ögyelegtem,
s ahogy szoktam: csoszogok.
Hát az egyik járda-szélen
kicsiny tócsa közepében
két kis csillag vacogott.

Jaj, be fáztak, úgy remegtek!
s föl sem tűnt az embereknek,
mert vakok az emberek.
S még tán most is ott vacogna
két eltévedt csillagocska,
hogyha arra nem megyek.

Minden búmat elfelejtve
leültem a kövezetre:
"majd segítek rajtatok."
S mínt halász a hálójával
kiemeltem öt ujjammal
a két árva csillagot.

VIGILIA

Annyi csillag van az égen!
és az ember életében
nem talál sok csillagot.
Fogtam hát és zsebre vágva
beültem egy kávéházba.
mint az Úri gazdagok.

Az egyikért kávét vettem,
a másikat hazavittem
és most ágyamon ragyog:
irígykedve néznek mínket,
csodálják a fényeinket
fönn az égi csillagok!

SZOMORÚ DALOCSKA

Ha majd szemedre száll az éj:
a csillagok lehullanak;
ha majd szememre száll az éj:
minden tüzek kialszanak.

A csillagok lehullanak;
honnan tudom: mi volt a kék 'l
Minden tüzek kialszanak;
honnan tudod: mi a sötét?
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