
LÁTSZAT ÉS VALÓSÁG

MINDENES LÁNGELMÉK

Bólyai Farkas, a tudós marosvásárhelyi tanár tudott annyit a magas mate.
matikából, mint világhírű kortársa, Gauss. Csak éppen sohasem lett
világhírű. Szánalmasan kicsinyes körülmények között élt. Messze attól a
lehetőségtől, hogy tehetségét egyetlen irányban fejtse ki. Nem volt tudós
baráti köre; nem talált mértéket a korában, melyhez képességeit és
eredményeit hozzámérje. Mérték helyett a szükségessög állott előtte.

A szükségesség, korában, Marosvásárhelyen. nem a magas matematika
fejlesztésében jelentkezett, hanem sokféle sajátos kicsinyességben.
Bólyai: tanított, művészien hegedült, különleges szőlőfajták terrnesztésé
vel kísérletezett és kályhákat csinált. Szükség volt a tanítására s a kály
bákra is. A melegítő felületek kitapasztását ugyanazzal a tudományos el
mélyüléssel és hevülettel végezte, mint a párhuzamosok megfejtésének
titkát. A kicsinyes szükségesség megrontotta Itélöképességét sai át tehet
séze felől. Lelki egyensúlyra törekedett s ezt csak úgy nyerhette el.
hogy kifejlesztett magában egyfajta életbölcseletet. melyet bár sohasern
íogalmazott meg, úgy hangzik valahogy: hogy minden viszonylagos, csak
a tehetség abszolut s rnindezy, hogy a tehetség miben jelentkezik, kályha
rakásban-e vagy egy geometriai tétel zseniális megfejt('séhen'? Sorsa nem
engedte, hogy egyetlen szakmában nagy alkotó legyen; szétszórta hál
lángelméjét nundenfelé. S mí nem dicsekedhetünk a külföld elött Bólyai
val, a nagy matematikai alkotóval, mert nem tudjuk európai eredmények.
hez mérten csekély műve mellé felmutatni egyéniségét is.

Orbán Balázs báró neve sem hatolt soha túl a Kárpátokon. A fajtIl
iigyeivel foglalkozó polihistorok sohasem lettek még viláuhírüek. Orbán
Balázst még mi is inkább csak zseniális műkedvelőnek tartjuk s magam
is gondolkozom, sorolj am-e ől a magyar mindenes lán relmék, itt csak
kiragadott példákban említett tragikus seregébe'? Lánglélek volt, ha
elméje élét kétségbe is vonn.á valaki. Egyetlen míívében a Iöldraiz, tör
ténelem és néprajz olyan elemeit zsúfolta össze, melyekhöl ma i~ nem
e három, de tíz rokon szakma boldogabb, mert szakmailaz elkülönült
kutatói élnek. De volt ő politikus is író is. harcolt a székely nép szoci
ális helyzetéért. Gyalog' járta be Székelvföldet s mér egy csodálato!'
fényképező masinát is feltalált. Korában fogalom volt, Személviség.

Néha azt hiszem, hogy Kőrösi Csoma Sándor is sokoldalú. ezer
.Iologzal bibelédő, hazai székely mindenes zseni marad, ha a Buddha
kolostor csöndjében nem talália meg- azt az egyetlent, me llvel e'IV zseni
álís embernek életében egyedül érdemes foglalkoznia. Körösi Csoma íel
ismerte a szakszerűsézet, - Ö is löbbet. II mindent akarta. - de a vég
hevitt egyútú munka : élete műve, a szótár, meahozta viláahlrét.

Ma már közbelyazt hangoztatni, hogy kis néneknek sokoldalú tevé
kenyséQ're van szükségük, ha élni akarnak. Mi számbelileg nem voltunk
mindiz kis nép Európában, órtókeinkot tekintve, minőséuilea, ma sem
vagyunk. Nemcsak a kis nép termeli a sokoldalú, mindenes zseniket. ha.
nem az individualista is. Vannak kis számú, kollektív szellemű népek.

- rokonaink. a finnek is ilyenek, -- akik hallarnosak a speciálizálődásra,

A mi iellemünk olyan, - s Széchenyi. aki ezt felismerte. küzdött
diene, - hogy a szakmai elkülönülést valamennyire lenézzük. MegveOük
az egyodalúságot, mely némileg kor'átozoltá tesz. Faji vonásunk, hogy
rélünk az egyoldalúsvggal iáró félszegsligtől. Teljes életre vázvunk.
Gt:zös szellemi önellátók vagyunk. Sa iátslÍ(J'unk a túlfeszÍtet! munka
vállalása is; a bizalmatlanság mások munká iában. Aradó ind ividunlivmu
sunkban mindent mi akarunk elvégezni. (Nem a közössézi eszme alázatos
hordozói, hanem szülői szeretün l, lenni.) Földünk évszázadok óta termi
a sokféle tehetsé zűeket. Bővérű, szellemes, nagy {>lell1. sok tudású, széle!'
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JIlűvettsegű "reneszánsz egyéniségeket" termel ez a föld. Nál~k ma.
századokkal a reneszánsz után, ma. a Bedeaux-rendszerkol1ába,n, még
mindig teremnek férfiak, akik egyszerre művészek és műpártolö mecé
nások ; tudósok, akik mindig úttörők egy kissé; írók, akik aktív politiku
sokka válnak, politikusok, akik később tollal harcolnak azoknak az esz
méknek a megvalósításáért, melyeket hatalmi helyzetükben nem vihettek
diadalra. Nekünk ma is van olyan önellátó, mimlenes tehetségünk, aki
«pítészmérnök. Író, politikus, nyomd 'osz és szervező ein' személyben.

A vilá6 népei pedig egyre nagyobb iramban haladnak II szakmai el
különülés fell'. Korszerüttenek vagyunk vajjon?

Vajjon azért születnek nálunk új és újabb mindenes zsenik, mert
nálunk ana, aki tud, mindenütt szükség van? Vagy a tehetségnek nincs
rá lehetősége, hogy tudását egyetlen szakmában fejtse ki'! Kicsik az
arányaink? Nincs kellő mértékünk ? A kiválasztódás lehetősége hiányzik'!
Vag-y Iajtánk jelleméből ered a tragikus mindenes lángelméjűséz?

Rl'gen vívódom ezekkel a gondolatokkal. ,
Ez évben ismét meghalt közülünk valaki, aki míg élt: volt filozófus.

képviselő. pónzügvminiszter, magyarság kutató, író, hitszónok I'S bank
-Inök.

Tragikus sors a ruindenos lúnzelmék sorsa, mert szétszórt müveíknét
jelentősebb az életük. Míg élnek, lobogó egyéniségük ezreket ösztönöz.
Olyanok, mint a kovász. És halálukkal nnmJobbik részük pusztul el, merI
nem egyetien ruűía]! alkottak, nem egyetlen életműért éltek. Haláluk
utan kiderül, hogy életük legfőbb müve önmaguk volt, melyet ezer feli'
szórtak el. Mindenhez értettek. Sokfel l' sezítettek. Pályáiuk és egyénisé
!!iik szinesebh volt mint a külföldi pálvatársaké, A haláluk után vissza
maradó mű azonba II sokkal kisebb s néha semmivé zsugorodik az időben.

Halálukkal személyiségük vész el, mely míg élt és hatott, nunden részlet
munkájuknak egybefogható, sajátos fényt és értelmet adott. (Nevük nem
hatol túl a haza szűk határain, de szútszúrt életük. mint a mag, meg
iogan és bennünk újra terem: új mindenes zseniket, ezer kicsinyesség
közt ezer inódon alkotókat, S mi magyarok abban, ahory mindenes láng
elméink emlékél őrizzük, személyi kultuszát ápoljuk, ahogy mindig újra
megteremjük a kor szükségessége szerint őket. - talán más módon va
;..ryunk korszerűek. mint a többi népek.)

Igruk; [(rizs(J.

V ÉGH GYÖRGY:

1928 NOVEM BER 7.
(Bmlékezés Tóth Arpád haláláru. )

Csigás hajam talán még szőke volt.
S egy Andersen mesét betűztem épen,
almát rágcsalva és törött diót
a lámpafény ezüst-szelid ködében.

Nem-mcssze tőlem haldokolt az ősz

s utolsót lobbant már a lámpafény ,
.:'s Ő is haldokolt akár az ősz.
hét-csillagú november éjjeléri.

Meghalt, de azt se tudtam akkor én.
hét-csjllagú november éjjelén,
hogy Ő is élt és írt és szenvedett,
S hogy én is irok majd és szenvedek.

Meghalt t'H azt se tudta: hogy vagyok .
.Iaj, oly magánosak a esülagok.
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