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LATSZAT ÉSVALÓSÁG

KIS NÉP PÉLDÁJA
Haza és Nagyvilág: ezt a címet viseli homlokán a vaskos kötet, mel,.
Cs. Szabó László utóbbi időben megjelent tanulmányait gyüjti össze.
Boldogok a népek, melyeknek számára e két szó csaknem egyet jelent,
vagy legalábbis nem tagadja egymást. A nagy népek életében voltak
ritka ihletett pillanatok, mikor a "haza" szellemi vagy éppen földrajzi
értelemben egy volt a .magyvílággal" - legalábbis Európával. A "kis
népek" közül, melyekről egyébként a kötet egyik legtanulságosabb írása
szél, keveseknek adatott meg ez a kegyelmi állapot s a magyarság ís
legfeljebb csak közel volt hozzá, a középkorban. Ma talán méginkább
meglazult az a kapcsolat, mely a népeket Európához fűzi - a haza és a
nagyvilág viszonyának megzavarodása egyik tünete a válságnak. mely
egyforma fenyegetéssel jelentkezik mind a nagy, mínd a kis népek
életében. Ezt a válságot az irodalom éppoly tisztán megérzi, mint a
politikai vagy a gazdasági élet s Cs. Szabó László, aki már régebbi
lIlűveiben is a szemtanú. a kortárs kiváncsiságával figyelte Európa sor
sának fenyegető alakulását, új kötetének középpontjába szintén ezt a
kérdést állítja. Haza és nagyvilág viszonyát azonban ez az író kis nép
tagjaként érzi, s ugyancsak ő tanít meg bennünket a kis népek méltösá
gára. De hivatására is! Cs. Szabótól megtanulhatjuk, hogy akkor telje
sítjük hivatásunkat önmagunk és a nagyvilág iránt, ha kis nép médjára
élünk: fennmaradásunkkal így nem csupán magunknak használunk.
hanem Európának is. "A kis népek dolga, hogy megtartva az emberi
mértéket, csöndesen, erőszak nélkül ellenálljanak az új Bábelnek, 
írja le a kötet elején, a legmegszívlelendőbb tanulságot. - Ne a nagy
népek bűneit utánozzák, hanem a maguk erényeit keressék. Erény,
érdem, dicsőség az, hogy Svájcban nincs piszkos falu, Svédországban
nincs rossz ház, Finnországban nincs elhagyott gyermek, Magyarors7,úgon
nem kallódik el népdal. Ezekből az apró teendőkből válasszák ki a
maguk nagy hivatását. Lehet, hogy egyszer Franciaország is. melléjük
szegődik. Ez a nép mindigkedvetlenül vállalta a világhatalmat ; telke
mélyén mértékletes maradt. Lehet, hogy egyszer ő lesz a legnagyobb kis
nép a példás kis népek között, Pásztornak lenni szebb, mint prokonzul
nak, Ithakában lenni jobb, mint a lótuszevők között, Korzika jobb, mint
az égő Moszkva."

A szellem, mely megteremti a rendet Európa különböző hivatású
népei között, egyforma méltöságot s különböző szerepeikben is egy
formán fontos hivatást biztosítván kicsiny és nagy népeknek, tulajdon
képpen megteremti azt az Európát, amelyben a jövőbén még emberi
életet lehet majd élni. A kis nép akkor vétkezik. ha nagynak akarja
játszani magát s megfeledkezik a mértékről, a példaadásről. mellyel a
nagy népeknek kell szelgálnia. S ha a nagy népek nem Iogadják meg
ezt a példát? Cs. Szabó az ötödik század rémével fenyeget bennünket:
.,Az antik Róma még fönn ragyog a hét dombon, de az Isten már tudja,
hogy rég nem él." Úgy érezzük, a mostaní válságot megelőző években a
világháború után keletkezett kis népek - megannyi fiók-nagyhatalom 
teljesítették legkevésbbé hivatásukat - ugyanakkor egy holland s egy
spanyol gondolkodó figyelmeztetett azokra a veszélyekre, amelyeknek
útján a nagy népek már elindultak. Svájcban tökéletesebben él ma
Európa eszméje. mint Oroszországban, és ki tudja. nem a magyarra vár-e
a feladat, hogya megbomlott Európának új útmutatással szolgálion?
Mert a szellem rendje még ma is keresztényi: a kicsinyekre is hallgat
hatnak a nagyok! S ilyen keresztényiségnek kellene kialakulnia a népek
hierarchiájában is. Ez az eszményi Európa nem csupán Isten országára
hasonlítana majd, hanem a középkorra is, amikor a népek Isten előtt

egyenrangú testvérekként ültek zsámolyaikon. Krisztus trónja körül.
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Ma már kétségtelen, hogy ezt az Európát nagy nép nem teremtheti meg
- legfeljebb akkor, ha kis népről vesz példát: a mérték és emberiesség
példáját.

Cs. Szabó könyvében talán ez a legújabb és legfontosabb gondolat,
B különösen azért örülhetünk ennek, mivel ezt a felfogást megtalálhatjuk
a mai magyar irodalom legjelentősebb szellemeinél is. Az igazi Európa
erényeit a mai magyar írók mindinkább a XIII. század Európájában
vélik meglelni: azért is fordulnak ma különös érdeklődéssel e kor felé,
mivel alkotásaiban, életrendjében, hitében egy emberi és isteni tökéle
tesség példáját látják. "Van egy tökéletes Európa, írta több ízben Illyés,
amely valahol a XI-ik és XIV-ik század közt terül el. Én ezt az Európát
az első keresztes háború s a nagy pestis közé tenném - mondja Cs.
Szabo. - A reneszansz vakító vízesésén kell áthatolni, hogy rátaláljunk
arra a völgyre, mely a késő középkor fényében melegedik. Harmónikus
öntudata, fölöslegontó lelki jóléte, nem kamatozó gazdagsága a dél
francia templomok s a prágai Károly-kapu közt három évszázad köveiről

sugárzik az elszomorodott modern századokra." A magyar irodalom, mely
ma, Európa legnagyobb válságában is őrizni akarja európai örökségét,
ezzel az újra megtalált és felmutatott középkorral talán kamatostul fizeti
majd vissza míndazt, amit a Nyugattól kapott. Hisz az ilyen megőrzés

szintén a kis népek hivatásához tartozik: a "forradalmi", nagy népek
legalábbis ugyancsak megfeledkeztek róla! A magyar irodalom vonzó
dása az európai középkorhoz talán öntudatlan emlékezés is arra a magyar
középkorra, mely az Árpádok országát a nyugati nagy népek egyenrangú
társaként mutatja ma nékünk, politikai jelentőségében és műveltségében

egyaránt. Ne feledjük, hogy Dante sehol sem kapott oly nagy tolmácsolót,
mint nálunk: Babits Mihályt, ki élete végéig hirdette azt az Európát,
melynek eszményét eddig egyedül a középkor valósította meg. Aki el
olvassa Illyés Gyula nemrégiben megjelent francia anthológiáját, vagy
Babits himnusz-fordításait, megérzi majd, hogy az új magyar irodalom
európai igéit a középkorból meriti. Ehhez a mélyen rejlő, középkori
Európához szállt el Németh László is VII. Gergelyével, hogy Dante és a
Chanson de Roland példáját találja meg ottan. Mindezt azért volt fontos
elmondanunk, hogy megmutassuk, mennyire szól kora nevében Cs. Szabó
László s mennyire kész már a tanítás, mely egy kis nép ajkán fog talán
Európához szólni.

Cs. Szabóval azonban nem csupán a középkor Európája közös, hanem
Montaigne-é, Montesquieu-é, Apollinaire-é, Huxley-é is. kikről a kötet
legszebb tanulmányai szélnak. Ezt az Európát ma sokan gyanakodva
szernlélik minálunk, Cs. Szabó azonban továbbra is meg tudja látni benne
a középkori Európa folytatásait. Mert ezt a középkori eszményt leg
épebben Latin-Európa őrizte meg; a kis népekbe vetett hit mellett Latin
Európa a második tétele annak a hitvallásnak, melyet az író könyvének
elején tesz, nem csupán a haza, hanem a nagyvilág színe előtt: "Hiszek
Latin-Európában. Én nagyon boldog esztendőket töltöttem ebben a tága~

kolostorban, a galambos kútja körül s minden jószándékú honfitársam
nak szívből ajánlom. Latin-Európa nem kér tőlünk számadást. világos
sággal simogatja az agyunkat, szépséggel a szemünket ..." Cs. Szabó
számára a táj, a város is ugyanazzal a fontossággal és jelentőséggel bir,
mint az emberi arc. A tiszta, hideg, élesszavú tanulmányíróból mindig
előbújik a költő, kit novelláinak legszebb lapjairól ismerünk és szere
tünk: ez a költő hol Párizst mutatja meg nekünk, hol pedig Firenzét.
Sajnáhatjuk, hogy e ragyogó városképek mellé még nem került oda
Róma és Chartres, Velence és Rouen. Tanulmányaiban is milv örömmel
üdvözöljük azokat a közjátékszerü lírai betéteket. melyek legalább olyan
világasan közlik velünk szándékát, mint szabatos, pointe-szerű mondatait.
A fogalmak éppoly engedelmesen simulnak keze alá, mint a hangulatok.
Vegyük szemügyre például ezt aminiatűrt, mely Latin-Európa egyik leg
jellegzetesebb táj át ismerteti meg velünk: "Az utas egy sugaras, őszi

délutánon megérkezik az idegen városba. Kitárja az erkélyajtót a kertré.
A platánok most bocsátják el az első leveleiket. Szirti fecskék vijjognak
a nyurga kémény körül. A kert végében eima, szürke ház; Iehérrárnás
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ablakai kipirulnak az alkonyattól. Nagyok a platánok, egy szétrombolt
kertóriás utolsó hírmondói. Két asszony siet alattuk, talpig feketében.
Csak a gyöngéd tartásuk nőies, a járásuknak nincs neme. Nagy szerelem
től vagy bánattól kókadt a fejük? Nagy szerelemtől, földöntúli szenve
délytől. Az erkély egy kolostorkertre nyílik," Az Eugenio d'Ors idézet,
mely ugyanebben a tanulmányban kapott helyet, latinságában és színes
ségében vajmi kevéssé különbözik az író stílusától. De Latin-Európáról
csak ilyen cicerói eleganciával szahad is írni, Cs. Szabó stílusa, melyről

annyi dicséretet elmondtak már, a magyar író számára a latin gondolkodás
legjobb iskolája lehet. Kendőzöttséget éppoly kevéssé találni rajta, mint
pathétikus, barokk pompát. A latinságba oltott protestantizmus formája
ez: szenvedélyeit azért szereti, mert Iékentarthatja őket, szeIlemességét,
mivel lemondhat róla. Ha ízeire bontjuk e stílust, az antik retorika örök
ségét találjuk meg benne. Ezen a retorikán ma csak az emfázist és a
körmondatot értik, holott az ő vívmánya a szabatosság. a csattanó, az
összecsapó kardpengék bangjára emlékeztető antitézis, a hullám szelíd
gördülésével megpibenő, nemes és arányos mondat is! Cs. Szabó su! usa
egy vívólecke fegyelmével és gyönyörűségével ismertet meg bennünket.
A kacérságnak is megvan a maga puritánizmusa, a szellemességből is
könnyen válhatik szigorú moralízálás, A nehézkesek szívből gyűlölik a
táncos kecsességet: Cs. Szabó bazai ellenzékét is ez az irígységgel vegyes
gyűlölet szervezte egy táborba. Pedig az ő magatartása, melvhez annyi
támadás közepett, hősi következetességgel maradt hű, a fiatal évek
boldog és felelőtlen európaiságából fejlődött azzá a felelősségérzettel

teljes, nem egyszer vezeklő magyarsággá, mely a hazából is anagyvilágot
B Európából is a magyar hazát tudja látni. A kötet legutolsó tanulmányá
ban Aldous Huxley fejlődését rajzolja meg s ez a fejlődésrajz - talán
öntudatlanul - féligmeddig önarckép is. Amíg azonban Huxley valami
XVIII. századi ízű "szabadosságból és kicsapongásból" jut el egy kezdet
ben sötét, később pedig egyre bizakodóbb és hősibb erkölcs felé, addíg
Cs. Szabó és egész nemzedéke számára csak a két évtizedes, nem egészen
zavartalan béke Európájában való kószálás jelenti ezt a "kicsapongást és
szabadosságot", Inkább "vándorévek" voltak ezek az esztendők

ahogyan első tanulmánykötetében nevezí a francia könyvtárakban, fla
mand piacokon, olasz templomokban töltött boldog korszakot. - erdélyi
diákok, középkori magyar szerzetesek és 'XVIII. századi. felvilágosult
főurak külföldi utazásaira emlékeztető előkészület az itthoni munkára,
Cs. Szabó "nyugalos" magyar nemzedéke mindig is inkább szelíd, latin
kolostort várt és nyert Európától, mint a Those Barren Leaves milliomos
nőiének villáját, mely Huxley "szabados" fiatalsága számára nyujthatna
jelképes környezetet. S noha emez közelíti meg leginkább a thiéleme-i
apátság groteszk eszményét, a "latin kolostor" a fiatal magyar nemzedé
két meg épp elég gyönyörrel és szépséggel ajándékozhatta meg. Hisz
gyönyört jelent a fegyelem a nagyonis szenvedélyes lélek számára I
Amennyire· különböző a "tévelygés", annyira különbözik a "megterés"
is: míg Huxley egy buddhizmussal rokon, kontemplatív erkölcs magá
nyába vonul a zajos, hedonista intellektualizmusból, addig Cs. Szabó és
nemzedéke visszatér első és legnagyobb szenvedélyéhez, melyhez leülőn

ben sem lett hűtlen: magyarságához, melynek nemsokára ugyancsak
nagy szüksége lehet az európai ösvényeken is ismerős szellernekre. Ez az
út, a "vándorévekről" való hazatérés, a hazai feladatok teli es vállalása
jellemző e nemzedék egy másik, fontos alakjára, Márai Sándorra is.

Cs. Szabó könyvének egyik bírálója, anélkül, bogy a Huxley-párhu
zamra gondolt volna, egy kialakulófélben levő moralista vonásait látja az
íróban. A rokonság, melyet Cs. Szabó Montaigne-nyel és Montesquieu-vel
érez, valóban jogossá teheti az ilyen várakozást. Cs. Szabó sorsát azonban
nem csupán tanulmányaiban kell továbbkövetnünk. Míg a pályája ele
jén írt novellák a játékos, élvező Európa hangját hallatták. legutolsó
művében, a Kígyóban, - melyet a magyar nagynovella egyik legszebb
eredményének tekinthetünk, - egy súlyos lélektani feladatra vállalkozó
művész áll előttünk. E művész feladatai közösek lehetnek amoralistáéval
ís, de sokkal nagyobb írói igényeket sejtetnek, hogysem azokat az
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esszé, - ha még oly időszerű műfaja is kielégíthetné. A kis népek
hivatásának és Latin-Európa eszméjének hirdetése mellett Cs. Szabé
harmadik feladatát az Ady-Babits-Kosztol.ányi-Móricz nemzedék nagy
aemzeti klasszicizmusának elérésében vélí fellelni, Ez a szándék a
tanítvány alázatos szándéka. De vajjon szabad-e az írónak ilyen alázatcs
tanítványnak lennie? S hihetünk-e egyáltalán az ilyen alázat őszinteségé

ben? A tanítvány kötelessége, hogy többet adjon mesterénél, vagy leg
alábbis újabbat. És éppen Cs. Szabö egyéb művei nyujtanak biztosítékot,
hogy ezt az újat nagyobb izgalommal várhatjuk tőle, mínt akárki mástól.
Hisz az igazi alázat nem érheti be a mester szolgálatával: a szolga min
dig gőgösebb, mint az úr! Ma szükség van az esszére s ez a szükség, de
egy bízonyos irodalompolitika önkénye is éppen a nyugati műveltségű,

"urbánus" nemzedékre osztja ki az "esszeísta" szerepét l Márpedig az
esszé, mint legkevésbbé tiszta műfaj, a leghervadékonyabb is: a jövll
ismét csak a "tiszta" müfajoké lesz, vagyis a novelláé és regényé, amint
azt már egy új nemzedék munkássága is csakhamar hirdeti! Cs. Szabó
tanulmányait tehát, még a legszebbeket is, azért szeretjük, hogy csak
annál türelmetlenebbül várhassuk novellait vagy éppen regényét.

Sil/ér l silHim.

BÁRÁNY TAMÁS:

SZERENÁD
ö, töltsd meg értelemmel
Széthulló napjaim!
Olyan magányban élek
És úgy feszít a kín.

*
Magányt kerestem eddig és
Tudom már, nincs vigasz:
Társsal is szörnyű néha, de
Magányban mindiz az!
Bevallom, eddig untatott
Minden: társ és magány,
Ember vagyok és ízga láz
Hajt új s új vágy után.

Tudom, e lázarn balga és
- Nevess csak! - gyermekes.
De nézd, amint a ciklon is
Pusztít, mást nem tehet.
Bennünket is lényünk kemény
Benső parancsa int:
Nem élhetünk, csupán saját
Törvényeink szerint.

Törvényem engem is megírt,
Hisz minden írva van.
S ilyennek írt! - Egyik siet,
A másik lassudan
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Ballag, vagy árral viteti
Magát, de mind halad: 
Én így közelgek im, feléd:
Rohanva, ingatag.

Hívsz, messzí kikötő. S amint
A megpróbált hajós,
Kinek vítorláiát vihar
Veri s vad, csattogös
Szelek cibálják s nyílt vizen
Hánykódik, mégse fél,
Hisz árbocának ártani
Nem tud se jég, se szél.

S a vad vizeken lehorgonyoz,
(Homok se kell neki),
Mert vasmacskáját nem le, de
Az égbe fel veti.
Felvágom én is horgonyom
Bízón az égbe és
Feléd tekintek. Rámhajolsz
S szemünk magasba néz.

*

Lásd oly magányban élek,
És úgy feszít a kín;
.TöJ.j, s töltsd meg értelemmel
Széfhulló napjaim!


