
Egy pár évvel későbben, a féltoronyi kastélyban fest menyezetképet.
Ezen, és az utána következő nagyszabású művein, ugyanúgy, mint Zrínyí és
Gyöngyösi a magyar barokk nagy költői mellett Maulbertsch is, magasra tö
rekvő époszok megalkotásához 'emelkedik. AlIegóriákat, fénysugarak áramlá
sét festi, amelyek a nézőre zúdulnak. 1763-ban, a bogoszlóí kápolnában varázsol
a falra barokk misztikát. 1767-68-ig Székesfehérvárott a karmelita-, ma Szemi·
nárium-templomban dolgozik. A győri, a pápai plébániatemplom, 'az egl"t líceum
kápolnája állomásai, melyekkel a katolikus restauráció gondolatát "szolgélta.
Majd a váci, és élete utolsó éveiben a szombathelyi székesegyházban ünnepli
ki lelkét. Komoly, ünnepélyes freskóin az :eg lakói leszállanak a templomba,
közénk. Az oltárokat körülzsongják az -angyalok és szentek, s a hódolat, a ta
[ongás, amely az alakokból árad, magával ragadja a nézőt is. Művein szívesen
festi Máriát, mint Patrona Hungariaet főhelyre, a magyar szenteket, akik, mint
az egri Líceum kápolnájában és Győrben, az égben gomolygó felhők közt, Szent
István körül csoportosulnak, mint a kortárs, Faludi Ferenc énekli:

"Dicső István na,gy királyunk,
Téged ég s föld magasztal".

Úgy hiszem, Marées egy levelében olvastam, hogya született művésznek

a Mindenható jóelőre valami eszményt rejt lelkébe és ez azjdeál az, amelyet
a művésznek tudatosítania kell. Ez válik életfelfogásává. A túláradóan, szinte
pazarlóan gazdag képzeletű álmodónak, Maulbertschnek művészetét is eszmény
irányítja. Akár lebegő alakok légióit festi a falra, akár szerény oltárképet alkot,
minden esetben átadja magát a lángolóátszelIémültségnek, hogy bennünket a
transzcendentálisba emeljen.

Jajczay János

KÖNYVEK
MARXIZMUS ss LOGIKA. Foga

[asi Béla. - (Szikra-kiadás.)
1. Ji:.. marxizmust mint nemzetgazda

sági rendszert és mint történelemből

csészetet ismerjük; tudjuk, hogy filo
zófiai alapjait Hegeltől vette és - mint
ahogy a marxizmusnak még oly hatá-

; rozott' ellenfele, mint Othmar Spann is
kénytelen volt elismerni - teljes egé
szében a gyengék és kizsákmányoltak
iránti részvét hatja át. Arról, hogy

'Mprx műveí a logika és ismeretelmélet
terére is kiterjednek, mindeddig alig
tudtunk valamit és Fogarasi Béla ér
deme, hogy erre felhívjafigyelmünket.
Tényleg érdekes problémának látszik,
hogy Marx, aki Hegel -dialektíkáját a
politikai gazdaságtanra alkalmazta az
előbbinek "misztikus" formája nélkül,
hogyan értelmezte a hegeli logika
Idealisztikus szempontjait, milyen isme
retelméleti eredményekhez jutott a sa-

ját, materialisztikus világnézete alap
ján.

Fogarasi' Béla megkísérli a marxi
logikát a nagy gondolkozó nemzetgaz
deság] és történelembölcseleti mun
káiból absztrahálni, kihámozni,miután

-Marx maga -sehol sem fejti ki össze·'
fűggő módon logikai nézeteit. Ebből kö
vetkezik, hogy "marxi" logiJea és isme
retelmélet tulajdonképen nincsen, és az
amit FogaraSi mint ilyent felépít, ín
kább rekonstrukció a marxi villignézet
szellemében.

2. Bárhogy is ítéljük meg azt az
ismeretelméleti felfogást, amely il dia
lektikus materializmus alapján kelet
kezett, mindenekelőtt le kell szögez
nünk;' hogy a marxi nemzetgaadaségi
álláspontnak általános-ismeretelméleti.
megalapozásra tulajdonképen semmi
szüksége sincsen. Marx megállapításai
a tőkés termelési rendszer lényegéről
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és a társadalom jövő fejlődéséről, me
lyek közül nem egy megállta az idők

próbáját is, akkor is igazak maradnak,
ha nincsenek ismeretelméletileg meg
alapozva, A társadalomtudománynak
vannak ugyan módszertaní problémái
- mint p. o. a történelmi ..törvények"
kérdése -, de ismereteinknek legmé
lyebb és legáltalánosabb kérdései nem
állnak vele szoros összefüggésben. A
marxizmus ezért nem áll és nem bukik
ismereteink ..leképezési" elméletével.
mely utóbbi Fogarasi szerint a ..dialek
tikus materializmus általános ismeret
elméleti álláspontja" - de nemcsak ez
utóbbi gondolkozási irányél .A törté
nelmi materialízmus igaz lehet a lekép
zési elmélet ellellére és fordítva.

3. Fogarasi Béla munkája a marxiz
mus logikájának csak bizonyos vonat-
kozásait teszi vizsgálat tárgyává, a
tulajdonképeni ismeretelmélet alap
vetése egy későbbi munka tárgyát
fogja képezni. A most előttünk fekvő

mű ltgfontosabb ismeretelméleti szem
pontja a relativizmus. Ezen felfogás
szerint a megismerés feltételei mások
a különböző osztályok, mások a mun
kásság és mások a tőkésosztály szá
mára. A logika történelmi tudomány,
melynek alapja végsősoron az ökono
miai fejlődés.

Bár eme alapgondolat kifejtését
Fogarasi későbbi műve fogja tartal
mazni, a részletesebben tárgyalt társa
dalmi megismerés fent ismertetett elő

feltételeit nehéz összeegyeztetni a tár
sadalmi megismerés történetének bizo
nyos tényeivel. Úgy a szocializmus,
mint a tervgazdaság gondolata felme
rült olyan szerzőknél, akiknek osztály
érdeke szöges ellentétben állt az álta
luk hirdetett eszmékkel és ez a két
gondolat kifejezésre jutott mind Platon
nál, mind Morus Tamásnál. akik a mo
dern kapitalizmus fejlődéséről még
nem tudhattak semmit. Sem Marx, sem
Engels, sem Lenin nem származtak az
ipari munkásságból.

A helyes gazdasági rendszer tekin
tetében való állásfoglalás nemcsak a
megismerés, hanem az ethika kérdése
is és ez utóbbinak az alapja a minden
emberben élő természetjogi meggyőző

dés, mely konkrét alkalmazásában mu-
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tathat ugyan eltéréseket, de a legmé
lyebb sikon nem térhet el a közjó el
vétől. Nem kétséges, hogy vannak
irók, akiknél ez a szempont elhomá
lyosul és akik anyagi érdekekből vala
milyen uralkodó osztály szolgálatába
álltak, de az sem kétséges, hogy sok
közgazdásznak tényleges meggyözö~

dése, hogy a liberalizmus felel meg
legjobban a közjónak. Ez utóbbi felfo
gást époly kevéssé tekinthetjük osz
tályérdeken alapuló relativizmusnak,
mínt ahogya szocíalísták többsége sem
származott a kapitalizmus által kízsák
mányolt rétegekből. Ezen elvi sikon
mozgó ellenvetéseink nem akadályoz
nak meg bennünket abban, hogy ér
deklődéssel várjuk a szerző kilátásba
helyezett ismeretelméleti alapvetését.

Fischer Antal

A L'I:iCHELLE HUMAINE. Léon
B/um. - (N. R. F. 1945.)

Léon Blum, a francia szociáldemok
raták nagynevű vezére és Franciaor
szág miniszterelnöke, legújabb köny
vében, az 1941-ben, fogsága alatt író
dott és 1945-ben megjelent A /'Échelle
humaine-ben, úgy a saját, mint pártja
nevében lelkiismeretvizsgálatot tart;
teszi pedig ezt olyan őszinteséggel és
loyalitással, amely még politikai ellen
feleiben is tiszteletet kelt.

Kőnyve elején felveti a kérdést:
mivel magyarázható az a különös je
lenség, hogy bár a történelmi esemé
nyek egyenesen a malmukra hajtották
a vizet, a francia szocialisták 1940
ben nem jutnak uralomra? Franciaor
szág a nemzeti katasztrófa idején nem
náluk keres menedéket, hanem ,a reak
ciós, németbarát Pétain karjaiba veti
magát. A politikus-író teljes tárgyila
gossággal megállapitja, hogy ennek a
sajnálatos bizalomhiánynak részben'
politíkaí, részben erkölcsi okai voltak.

A politikai okok közismertek: 1936·
ban Blum a legjobb szándéktól vezetve
megalakitja Népfront néven a szocia
lista-kommunista koalícíót, hogy lesze
relje a reakciós elemeket, akik a sze
ciális reformoktól való irtózásukkal
és Franco támogatásával már-már pol
gárháborúba sodorták a francia nem
zetet. A polgárháborút sikerült is el·



kerülnie, de az 1940-es összeomlást an
nál kevésbé, és ennek nem utolsó sor
ban a Népfront szerencsétlen politi·
kája az oka, amit Léon Blum nem is
tagad.

De a hibás politikán kívül - mond
ja az illusztris szerző -, a francia
szocialisták sikertelenségének mé
Iyebb, erkölcsi okai is vannak. A tör
ténelmi fatalitás, vagyis az a körül
mény, hogy a francia polgárság a ve
zetőszerepre méltatlannak bizonyult, a
munkáspártokat dobta az események
előterébe, de sajnos, ők sem voltak
elég méltóak erre a szerepre, állapítja
meg a francia szocialisták vezére, es
ezért elsősorban a párt felelős, mert
nem adott kellő erkölcsi megalapozott
ságot annak a csendes forradalomnak,
mely 1936·ban ment végbe Francíaor
szágban, mikor a választásokból il

munkáspártok kerültek ki győztesen.

A francia munkásság vezetői nem
értették meg, hogy a hatalomátvétel
fokozottabb áldozatosságra és önzet
lenségre kötelez; a hatalomátvéteit
nem lehet csupán azzal índokolní,
hogy "a gazdasági fejlődés így kí
vánja", hanem komoly erkölcsi alapra
van szükség. Annak, aki átveszi a ha
talmat, csak úgy lehet meg a kellő

erkölcsi tekintélye, ha különbnek bí
zonyul, mint az, akit megfosztott a ha
talomtól. A francia polgárság széles
rétegei osztályönzésük miatt voltak al
kalmatlanok az ország vezetésére (bár
Blum elismeri, hogy a polgárság kato
Iikus es művelt liberális rétegei dere
kasan kivették részüket az ellenállási
mozgalomból és ezzel nagy érdeme
ket szereztek), az újonnan uralomra
jutottaknak tehát ettől a hibától men
teseknek kellett volna lenniök: de saj
nos, nem ez volt az eset, mondja Blum.
Mikor önzetlen erőfeszítésre lett volna
szükség, hogy Francinaonzág a küszö
bön álló háborúra. kellően felkészül
hessen, a francia munkásság a munka
adók önzésére hivatkozva szintén meg
tagadta az áldozatot.

Blum úgy érzi, hogy ezért a párt
felelős, mert nem törekedett párttag
jai erkölcsi felemelésére, hanem meg
elégedett túlságosan leegyszerűsített

harci jelszavakkal. A küzdelem kor-

szakában talán még menthető

mondja -, ha az ember legprimitívebb
érzelmeire akarnak hatni, amilyen d

félelem, haszonvágy, türelmetlenség,
de a szocializmus már régen kinőtt

ebből a korszakból. hiszen nincs ki
ellen küzdenie, az egész mai történe
lem neki kedvez, az egész világ a szo
ciális eszme jegyében áll (hozzáteszi.
hogy az Egyház több mint ötven éve
hirdeti a szociálís átszervezés szüksé
gességét), itt az ideje tehát, hogy a
szecialisták revideálják a túlságosan
primitív harci jelszavakat, amikkel ez
előtt a munkástömegeket feltüzelték és
áttérjenek az igazi apostolkodásra, a
lelki hódításra. "Erkölcsi forradalom
kell" - mondja, majdnem szóról-szóra
ugyanazt, amit ötven év előtt a nagy
katolikus költő és közírö, Péguy hirde
tett: a szociális forradalom vagy er
kölcsi forradalom lesz, vagy megbukik.

Blum nagy mesteréhez, a huma
nista Jourés-nez híven, azt vallja, hogy
a szociális forradalom nem csupán a
gazdasági fejlődés kikerülhetetlen szük
ségszerűsége, hanem az emberi öntu
dat örök ígénye, ezért valamirevaló
szocialista ma már megveti azokat,
akik az emberállat durva ösztöneire, a
brutalitásra, irígységre, rosszindulatra
építenek, ahelyett, hogy igyekeznének
a lelki és szellemi értékek vágyát kel- .
teni fel az emberben, a velünkszűletatt

vágyódást -az igazság, az emberi szolí
daritás és testvériség után.

A hatalomrajutottak fokozottabb
felélősségérzésével meg kell védeni
továbbá az évezredeken át megőrzött

szellemi és lelki értékeket, az emberi
kultúra közös nagy kincseit, és nem
lehet ezeket elvetni csupán azért,
mert esetleg az előző társadalmi rend
szer is tisztelte őket. Az emberiségnek
nem lehet célja, hogy minden eddigi
értéket elpusztítva, visszatérjen a bar;
bársághoz és mindent előlről kezdjen.
Főleg nem lehet az a célja, hogy il

burzsoával együtt az Embert is agyon
üsse I

Mint látjuk, a francia szocialisták
vezére, a keresztény humanizmussal
rokon elveket hirdet, perszonalizmusa
is keresztény gyökerekből táplálkozik:
Ő sem tud szociális rendet elképzelni
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&2; emberi személviség tisztelete nél
kül és vallja, hogya szociálisigazság
megvalósításához erkölcsi, színte mond
hatnók: vallásos erények kellenek,
"ami PlaionnAi a bölcseség - mondja
- vagy Pascalnál az alázat, de ez az
alázat -erö kell, hogy legyen." A pro
pagandáról azt tartja, hogy az csak
akkor eredményes, ha apostolkodássé
nemesül.

De Blum nemcsak általánosságban
beszél arról, hogyaszocializmusnak
közelednie kell a .kereszténységhez, ha
nem könyvének több helyén nagy tisz
telettel szól az Egyház szociális szere
péről, a befejező részben pedig egye
nesen azt a vágyat fejezi ki, hogy ab
ban a nemzetek fölé rendelt Nemzet
közi Szervben, me ly a világbékét volna
hivatva bíztosttaní. helyet foglaljon a
Szentszék is. "Az a puszta tény, hogy
úgy venne r-észt benne, mint egy állam
a többi állam között, a legragyogóbb
bizonyítéka volna annak, hogy az el
jövendő világban másféle hatalmak IS

számítanak, mint a földi hatalmak.
Aktív együttműködése.lehetővé tenné,
hogy magasabb síkra emeljék és álta
lános "konkordátumok" segítségével
oldják meg az államokkal való vitá
kat, melyek nemzeti kereteken belűl

megrontják a politikai légkört és tűr

hetetlen konfliktusokat provokálnak.
Ez. a szerep kétségkívül illenék ahhoz
az Egyházhoz, mely természeténél fog
va békeszerető, hiszen a Béke vallá
sát képviseli, sőt működésénél fogva is
az, lévén egész szervezete nemzetközi
A pápai befolyás mindig .a szerves
Béke érdekében nyilvánult meg és
nyilvánul meg ma is; olyan béke érde
kében, mely.uz igazságon, a népek és
emberek egyenlőségén és a szerződé

sek szentségén alapszik ... Ha az Egy
háznak szüksége van a Békére, a nem
zetközi békeszervnek még' nagyobb
szüksége volna az Egyház közreműkö

désére."
A következőkben Blum annak az

aggodalmának ad kifejezést, hogy az
Egyházat éppen erkölcsi fönsége fogja
visszatartani attól, hogy rendes tag
ként foglaljon helyet egy olyan szer
vezetben,melynek törvényeit nem ő

alkotta, malyekért tehát nem vállalhat
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felelősséget. Az is nehezen képzelhető

el - mondja -, hogy mint az összes
nemzetek szerető I:desanyja, bármelyi·
ket is megbüntessen közülük. A Szent
szék tisztán szellemi hatalom lévén,
nem is alkalmazhat szankciókat, vi
szont éppen az a körülmény, hogy xísz
tára lelki hatalom, teszi olyan rend
kívül kívánatossá és egyben' utopísz
tikussá az Egyháznak ezt a nemzetközi
szerepét, írja Blum,

"Egy szocíalíata beszél így?"
.kérdi némi öngúnnyal -, "hiszen ez
valósággal vallásos propagandal" Hát
igen, ez az, .. Csak az a kár, hogy
BIUIn nem tesz még egy lépést és meg
elégszik olyan szentekkel, mint Plato,
Jaurés, Renan, Taine (bár egy helyütt
Pascalt is említi), akik kétségkívül
nagy szellemek, de kérdés, hogy az
idealizmus, amit hirdetnek,' eléggé
szubsztancíálís táplálék-e az emberiség
számára?

Füzesséry Katalin

MALTE LAURIDS BR~GGE FEL·
JEGYZI:SEI. Rainer Maria Rilke.
(Franklin.)

Akik nagyon keresnek ma egy
könyvet, azok lehet. hogy éppen ezt
a könyvet keresik.

Ezeket a feljegyzéseket, melyekben
Rainer Maria, a vándor és a költő meg
fogja ennek a szegény Malte-fiúnak a
kezét, vezeti erre meg arra és tanítja
nézni meg látni; nézni Párizs meghitt
ábrázatát, a kórházakat, a régiségkeres
kedőket és a kutyákat, a kocsikat a
Pont-Neuf-őn és az embereket az ut
cán, s látni, jaj, látni - az életet.
Látni az élet arcát, az örökké idegent
és szörnyűt, Igen, ezt a könyvet keresi,
aki nagyon keres egy könyvet, ma,
egy haldokló és megszülető világ kö
zött, a zűrzavar idősávjában, ahol két
áram sodrában vergődik az ember: a
régi kultúrát leromboló és az úját fel
építő két szellemi áramlat .hullámveré
sében. Az új életérzés egy váratlanul
felmérült bölcseleti irányban is kíra]
zolta körvonalait, az Ú. n. exisztenciá
lis filozófiában, MaJte Laurids Brigge
feljegyzései egyik forrása ennek az
életérzésnek. ("On a souligné avec raís
on I'identité de vues qui parait exister



entre Heidegger et Rilke des Cahiers
de Malte Laurids Brigge" - írja Gab
riel Marcel, az exisztencializmus egyik
leghivatottabb képviselője a Dieu
vivant 1945. évfolyamának decemberi
számában. S a kérdés, melyben Rilke
nézete azonos Heideggernek, 'az uj
filozófia atyjának a nézetével, közép
pontja ennek a filozófiának: ahaldl
kérdése.] Ezért keresi hát éppen ezt
a könyvet a laikus, aki t4jékozódni
kiván ennek a lárma-korszaknak a ,sö
tétségében, s tudni szeretné a helyes
irányt és ismerni a sarkcsiJIagot. Per
sze nem ez az egyedüli könyv, amely
az új életérzésből nőtt ki és mégis
megérthető - legalább is azoknak,
akiknek hallásuk van -, melléje áHit
ható még a keserű Kierkegaard és
Franz Kafka is, a költő. Ezeket ugyan
inkább az élet félelem-jellege igézte
meg s nem látják azt annyira a halálra
ítéltnek, mint Rilke, de nézni, lénye
get .nézni, vagyis másképen nézni az
életet, mint azt eddig a tudomány és
a művészet nézte - mind a hárman
egyformán tudják.

'Nem az exísztencializmusról beszé
lünk most, hanem Rilke művéről, de
hogyan beszéljen valaki pl. Manet-ről

vagy Degas-ról anélkül, hogy az im
presszionizmusról szólna? -A gyakorlat
ennél az "izmus"·nál is megelőzte a
teóriát, a Malle negyedszázaddal előbb

jelent meg, mint a Sein und Zeit. S
ahogyan Manet képei minden művé

szettörténésznél kimerítőbben demon
strálják az impresszionizmus szándé
kait, úgy ez a különös és végtelenül
rokonszenves Malte is autentikusabb
vezető az exisztenciális filozófia ködé
ben, mint Jean Sartre és Martin Hei
degger együttvéve. Egy vértenger kö
zepén s az őrület cíklonéban, ma, az
ember _. nagyon helyesen _- az esz
mét okolja helyzetéért s másféle irány
tű után kapkod. Intuíció - heuréká
zik a filozófus -, eidetikus intuíció,
lényegszemlélet, Wesensschau! Ez kell
nekünkl A világot csak belső sze
münk leneséje rajzolhatja tisztán. 
Helyes, így van. A művész azonban,
az egészen művész, amilyen Rilke,
egyszerűen megírja fejlődésének egy
útszakaszát, s abból - világértelmezés

lesz. A költöt fülön fogja, a Nyelv.
Isten százezer kezének egyike, s előre

lendíti azzal, hogy: keresd, fiam, a
dolgok lényegét. Nézzl Láss l Aztán
beszélj. - S a költő engedelmeskedik;

"Mondtam már? - kérdi Malte. 
Látni tanulok. Igen, belekezdek. Meg
gyengén megy. De ki akarom hasz
nálni az időmet."

Kihasználta és megtanult látni, hi
szen belehalt abba, amit látott. Erde
mes volt költőnek lennie. Az élet lé
nyegét látta,nem a talpát. Az örökké
valóság dimenziójából nézett le, s
onnan egy rémítő arcnak látszik je
len, mult és jövő, onnan életnagyság
ban megmutatkozik a Lét. Költő az,
aki nem onnan nézi? ,
. "tis milyen bánatos szépség töl
tötte el az asszonyokat, amíkor terhesek
voltak és álltak - írja-, s nagy tes
tükben, melyen önkénytelenül pihent
meg keskeny kezük, két gy1'l.mölcs
érett: egy gyermek és egy halál."

Aztán pl.: "Úgy éreztem, mintha
már többször láttam volna holtan", 
mondja - az apjáról, mikor kiterítve
látja. Dehát idézhetnénk az egész
könyvet. Az érzéki - szeralélet képei
ezek? Ugyan! Képzelödések? Nevetsé
ges feltevés. ·,;Nem, nem!", tiltakozik
Malte, "elképzelni a világon semmit
se lehet, még a legcsekélyebbet sem".
Jó lesz ezen elgondolkodni. Csak látni
lehet. "A valóságok lassúak és leír-
hatatlanul ~észlete;ek." '

Ezeket a képeket nem a szem vette
fel, s a gondolatokat nem az agyvelő

termelte ki. A lélek sugallta. Csak a
"lélekkel lehet látni -a lényeget. De
Rilkének nemcsak belső szeme van,
hanem belső szaglása és tapintása is,
s nemcsak az emberben látja meg a
láthatatlant, hanem az állatban, a nö
vényben ésa tárgyakban is. Oldalakat
ir egy doboz elgurult tetejéről - a
költészet csúcsát jelentik ezek az olda
lak ,..- s a kábuló olvasót közben foj
togatní kezdi a sírás és a Kimondha
tatlan. "Itt - látszik" - veti oda halk
panaszként - "milyen zavarólag hatolt
a tárgyakra az emberrel való érint
kezés."

Istenem, sóhajtunk fel, s ő ezt a ha
tást, ezt a rettentő hatást már 1910-
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ben látta, amikor pl. a rotációsgép, a
gyönyörű kultúrtárgy, még nem okádta
le propagandájával az emberiséget. S
amikor arepülní tudó gép se volt kény
telen egekbe szárnyaló útján ekrazitot
vinni magával.

A költők ássák-e majd ki az em
ber lelkét a romok alól, vagy a filozó
fusok. Vagy csak egy katasztrófa- iszo-
nyú erejű kirobbanása? •

A könyvet Bor Ambrus fordította,
Intelligens és lelkiismeretes munkát
végzett. A kissé lelkendező, de alapos
bevezető tanulmány is tőle való.

Fodor Béla

URAK ES ÚRFIAK. Iqtuicz Rózsa.
(Dante-kiadás.)

Ignácz Rózsa életének legproblema
tikusabb művét írta meg ebben a több
mint nyolcszázoldalas regényben. Eddig
a megszépítő messzeséget kereste, Er
dély havasain is túl Moldovát és a Re
tyezát pénzhamisító vílégát.' Időben is
elkalandozott a Róza leányasszony·
ban a messzeségbe. Most áthozta ne
künk az inkább csak emlékezetben kú
riává nővő falusi papházak és birtoko
sok sarjait a bethleni és még későbbi

konszolidációk és nemzeti egységek
keresztény Magyarországába. A gyö
kerükből kitépett emberek azután a
pesti perifériákra telepszenek kis, né
hány szobás lakásokba és bekapcsolód
nak a magyar irredentába. Húsz év
boszorkánytánca, hazugsága és pa
namavilága elevenedik meg előttünk

egy sebzett lélek prizmáján átszürve.
Valaki, aki fiatal volt, többet és Jobbat
akart s átjött Magyarországra, gyökér
telenül, mert az ő jó gyökerei egy jobb
magyarságba mélyedtek, s itt ezeket a
jó gyökereket televény híján nem
verheti le újra, hanem új a talajnak
megfelelő pótgyökereket kell ereszte
nie. S ha érvényesülni akar, hova mé
Iyeszthetné ezeket a járulékos gyöke
reket, ha nem a panama, a kijárás, az
olcsó érvényesülés szemétdombjába.

Seregestől jönnek az Olt, a Maros,
a Szamos és Kőrösök mellől a honta
lanná idegesedett középosztály tagjai
s itt, a keverékországban különböző-

képen reagálnak környezetükre. Van,
aki édesbús irredentát űz, van, aki űz-
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letileg, van, aki művészileg akarja
hasznosítani menekűltvoltát s az er
délyi szerelmespárban, Bákody Gábor
ifjú publicistében és Göncze Rikában,
a színésznőjelölt regényhősnőben ha
marosan úgy felnő az undor, hogy első

lehető alkalomkor messze külföldre
emigrálnak a bécsbelvedereí reviziók
maszlagos üdvözülése elől.

A regény tartaImát nehéz is lenne,
de nem is akarjuk elmondani. Húsz
huszonöt év erdélyi szólamú politi
kája, lapszerkesztése és közéleti handa
bandája elevenedik meg lapjain kisér
tetiesen eleven s kulcsregénynek is be
illő típusokon és egyéniségeken át.
Aki ezalatt az idő alatt itt élt s va
lami köze volt közélethez vagy sajtó
hoz, az szinte lépésről-lépésre szemé
lyes ismerősökként emlékezhet vissza
a regény hemzsegő alakjaira. Hogy ez
a visszaemlékezés nem mindig a leg
kellemesebb, azt mondanunk sem kell.
Ignácz Rózsa emlékezéseinek kis kert
ját, mondhatni vitriollal öntözte, s ha
akarja, há nem, mint valami görög hit
regében. az alakoknak mégis kínő feje,
lába, szakálla. Kísérteties, önkínzó
könyv, írója szabadulni akart valami
től, amikor vajudó asszonyként kírán
gatództa magából. Valami nagy seb
zettség, csalódottság és rekriminálás
sír a könyv lapjaiból, épúgy, mint két
nagyelődjénél e nemben, akik szintén
erdélyiek: Szabó 'Dezső Segítségé-ben
és Tamási Áron Címeresek-jében. Úgy
látszik, ez a fajta pamflet-átkozódás

'nálunk erdélyi műfaj, erdélyi epével,
erdélyi gúnnyal s "hadd lássuk, uram,
mire megyűnk ketten" tajtékzással.

S bármennyi hiánya van is a könyv
nek, talán az előbb említettek között
mégis a legkülönb, ha nem is éppen
mélységben, de általános írói szint jé
ben. Ignácz Rózsa, ha nem is tölti
be feladatát, jókora szeletet mégis
megmutat az elmúlt negyedszázad
budapest-erdélyi életéből. Erdélyi
távlatból teszi ezt is, s nem tudjuk, mi
kerekedett volna könyvéből, ha a ma
gyarországi viszonyokkal is épolyan
ismerős, mint az emigrációsokéval. Ne
héz ma még, ilyen kicsiny távlatból s
ily frissen ledöntött vágású erdö rom
ladékain számbavenni a könyv igazi



értékét s hibáit. Ma még millió érzé
kenység, politikai beidegződés és res
sentíment akadályozza ebben is a
tiszta látást s ressentiment-ból éppen
elég rész tulajdonítható magának a
szerzőnek is. Mindenesetre meg kell
állapítanunk, hogy ezt a regényt meg
kellett írni, mert éppen középosztá
lyunk sokszor torz lelkivilágában szám
talan tévedést rákos daganatként hoz
felszínre, Hogy talán több emberi rész
véttel is írhatta volna, mélyebbre vág
ván az amúgyis feltárt, sőt feltúrt se
bekben, az más kérdés. A szerző mel
lett szól, hogy tud kiméletlen lenni.
Ellene szól a ressentiment túltengés.
mely sorait fűti. Mellette szól, hogy
őszinte és önmagát is marcangolja, mí
kor mindent megir. Ellene szól, hogy
sokszor elfogultnak tetszik egy és más
irányban. Mellette 'szól, hogy könyve
elejétől végig az első élmény hőfokán

érdekes. Ellene szól, hogy sokszor ta
lán túlontúl keresi is az érdekességet.
Egy kis oroszos epikus lassúság néha
nem ártott volna a torlódó s többnyire
szemetet kavaró vihartempóban. Mel
lette szól, hogy leleplez súlyos bűnö

ket. Ellene szól, hogya bűnök mögött
nem leplez le elég emberit. Mellette
szól, hogy keresi és forrón áh it ja a
jót. Ellene szól, hogy többnyire csak
szennyet talál. Még ha mégolyanabbak
is lettek volna rnodelljeí, mint amilye
nek - sajnos - voltak, kevesebb kar
ríkaturfsztikus vonásukkal is megelé
gedtünk volna, ha több emberit tud
elárulni róluk, mint például az öreg
Bákody Gerőről tudott.

Egészében véve azonban elgondol
kodtató és fogalomtisztázó könyv. Meg
szenvedteti olvasóját s ilyen kis ké
nyelmetlenségekkel járó bűnbánó, en
gesztelő zarándokutakra mégis csak
szükségünk van. S hogy ezt lehetővé

tette, ez mégis a szerző mellett szól.
Possonyi László

HÚNOK PÁRISBAN. 111yés Gyula.
"- (Révaí-kiadás.]

"Vigyázó szemetek Párisra vessé
tek!" - kiáltotta Batsányi és magyar
költő szavát ritkán fogadták meg igy:
a XVIII. század vége óta egyre újabb
és újabb áramokban indulnak magyar

irók, művészek Páris felé. Újabb iro
dalmunk legbecsesebb lapjai Párisról
szólnak, Páris nélkül a Nyugat forra
dalma, Ady pályájának kibontakozása
alig képzelhető el. És Ady elött és
után, - milyen kitűnő alkotásokat kö
szönhetünk a párisjáróknak! A félig
memoár, félig regény rnűfaj - a Nyu
gat második nemzedékének ujdonsága
- legszebb eredményei Párishoz kötőd

nek; elég csak Márai Idegen emberek
jére és vallomásaira, Hevesi András
Párisi eső-jére, Cs. Szabó elbeszéléseire
utalnunk.

Páris magyar irodalma most új ál
kótással gazdagodott Illyés Gyula új
művével, s ebben találkozunk talán elő

ször azzal a Páríssal, melyre Batsányi
figyelmeztetett. A forradalmi várossal,
helyesebben: a forradalomra, az em
beri jogokra figyelmeztető várossal, a
menedékkel, ahol Európa számkivetett
jei találkoznak, hogy felkészüljenek
arra, ami egy világ összeomlása után
következik. Illyés elödjei mint utasok,
diákok, művészek indultak Párisba, e
város volt az fjúság vándoréveinek
végső állomása. Illyés menekül az
ellenforradalmi Magyarorszégról és Pá
risban sorstársaival találkozik, köztük
él, az ő életüket éli. Emigráns munká
sok, diákok fantasztikus nyomortanyáin
lakik, a "mo'zgalom" sodorja magával,
az határozza meg életrendjét. Milyen
furcsa ellentét ez az emigránsok bohém
életmódja és fegyelmezett életrendszere
közöttI Ezek a murgeri nyomorban,
festői kulisszák között élő emberek a
pártfegyelem, a párt-dogmák szinte
megdicsőült rabjai, akik elszántan, cél
tudatosan, szerzetesi alázattal készül
nek a világ megváltására, . arra az
időre, amikor övék lesz a hatalom. Kö
zöttük telepszik meg Illyés, a kezdő

forradalmár és kezdő író, aki két szen
vedély vonzásába kerül, - félig itt él
sorstársai között, félig a rnűvészek ta
nyáin, kávéházaiban. Amit könyve áb
rázol, az éppen ez a kettős vonzás,
amely kialakít egy fiatal lelket, felvér
tez a valóságra, előkészít az életre és
a műre,

Ami a legértékesebb, legvonzóbb
ebben a hatalmasnak induló műben 
a most megjelent kötet alcíme Körkép
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s csak afféle nyitánya az egésznek -,
páratlan gazdagsága. Miliőrajzot ilyen
vérbő részletességgel, alakokat ilyen

, emberi 'telítettaégben még ritkán kap
tunk magyar írótól. Egy-egy mondatá
val Páris minden "rejttiimét" megvilá
gitja, minden titkos szálra rámutat,
ami hőseit a várossal és a vílággal
összekötik. Ebben a Páris-képben sűrí

tetten megtaláljuk mindazt, amivel elő

ször Márai ismertetett meg, majd amire
Céline Utazás az éjszaka méíyére címü
műve döbbentett rá, - a kultúra és a
nyomor városát. S ezen felül: mint egy
eszményi várostörténeti útmutató, egy
másután fejti fel Páris történelmi réte
geit, - a huszas évek káoszától a haj
dani Lutetiaig. És mindezt mennyi
könnyedséggel és iróniávall A kép,
amit "kövekről és emberekről, történe
lemről és szellemről. kapunk, dús, ár
nyalatos, a romantikus tájképfestők

modorában, akik egy-egy, tökéletes,
monumentális arányú bükkfa megszám
láihatatlan levélét is gonddal, szinte
egyénitve mindegyiket, festették meg.
Az Illyés-mű feledhetetlen részletei so
lLasem nyomják el az egységes ábrázo
lást, sohasem törik meg a történet
egyenes útját a Párisba érkezéstől az
elmúló első Páris-év végéig.

Fölény és irónia van Illyés ábrázo
lásában és szemléletében. Valami gú
nyoros kis fintorral néz mindent és el
néző rosszmájúsággal ad vissza. Mintha
szántszándékkal csak bemutatni akarna,
álláspontját ritka következetességgel
egyszer sem fedi fel. Alakjai - azok
is, akiket legjobban becsül vagy sze-

ret - kicsit torzképpé változnak, még
velük való kapcsolatában sem derül
ki, melyikhez húz leginkább, mít jelent
számára egyik vagy másik. Ezt az' író
nikus szemléletet - amit legpontoseb
ban talán romantikus króníkénak le
hetne elnevezni - megtartja akkor is,
ha a politikai mozgalomról beszél,
amelynek részese, ha a szerelemről

vall, ami elkapta, vagy ha ifjúságá
- eszményeinél, a szürrealistáknál tesz

látogatást. De ez a hűvös, kicsit jó
kedvű tárgyilagosság mégsem válik ér
dektelenséggé, :.....c egy-egy pillanatra
átfut rajta valami együttérző melegség,
ha a Páris Bakonyába tévedt parasz
tokra kerül sor. Az irónikus szemlélet
mindig résen van, akár az ősi Párison
vezet végig (a felejthetetlen séta a
Cité-ben), akár egy szerelmes kirándu
lást mutat be (Orosz Annával az erdő

ben), akár a "mozgalom'" székházába
vezet 'egy műkedvelő-előadás próbáira
vagy a Döme terraszára. A könyv e
nagy írói remekléseiben az irónia fur
csán szemérmes lírává siklik át, és so
rain egyaránt megvillannak a líra és az
irónia fényei.

A Puszták népe óta Illyés Gyula
egy sereg könyvet írt, újabb verseit
is kötetbe gyüjtötte, - kis aggódás élt
olvasóiban, hogy nem tévedt-e el az
író, mint annyian, és a legkülönbbek,
kortásai közül. A Húnok Párisban
ismét remekmű: Illyés Gyula írói érté·
kei soha ilyen gazdagok, sebezhetetle
nek nem voltak, mint most, - egy ki
tünő író pályája csúcspontján.

Thurzó Gábor
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