
KÖNYVEK
LE PEUPLE DE LA BIBLE. (A Biblia ismerős írót, akinek francia misztiku-

népe.) - JESUS EN SON TEMPS. (Jé- sokból összeállított antológiája nagy
zus és kora.) Daniel-Rops. élmény marad minden olvasó számára

Abból, hogy egy könyvet hányan (Mystiques de France). Aki a francia
vesznek, sokmindent lehet következ- lelket könnyelműnek és felületesnek
tetni. A best-seller sikere elsősorban gondolja, vegye elő ezt a kötetet, mely
az író érdeme, aki vagy nagyon tehet- Szent Bernáttól és Szent Viktori Hugó
séges., vagy nagyon jószimatú, mikor tól egészen a XX. század eleji névte
eltalálja az olvasóközönség ízlését, de len misztikus asszonyig szakadatlan
lehet mind a kettő egyszerre.. • láncolatban mutatja be a francia lélek

Daniel-Rops esetében nem lehet szi- örök forrongását és olvadozását az is
matról beszélni: egész életműve vallá- teni közelségben.
sos életének kifejezése s ha a közönség Péguyről, Rimbaudról, Psichariról
ízlésével találkozik, amit ír, az csak a írott köteteiben is a misztikus élmény
közönség misztikus élményszükségleté- fogta meg: nagy írózseniknél, azt hi
nek felel meg. Ezt a két könyvét is szem, ez különben mindenkor a leg
úgy vették, mínt a kenyeret: az a pél- termékenyebb szempont. Különösen
dány, amit hozzám intézett ajánlásában Rimbaudnál sikerült megragadnia a dé
"az egyetlen minta vázlatrajzának" monnal küszködő lelket, aki élete
mond, a 176. kiadásból való, míg ótes- utolsó heteiben megtalálta azt, amit
tamentomi története a 218. kiadásnál dacos, titáni lelkével hosszasan kere
tartott ugyanakor, ami még a francia sett (Rimbaud, le drame spirituel).
kiadói világban is példátlanul ritka Jézusról életrajzot írni nem ugyan-
siker. olyan feladat, mínt mikor Byront, Mí-

Daniel-Rops - igazi nevén Henry Pe- chelangelót, vagy Rembrandtot eleve
tiot - nem ismeretlen a magyar kö- nítjük meg regényes átélésben. Akár
zönség előtt. A háború előtt mint a hivő, akár hitetlen ember nyúl ehhez
Nouvelle Revue de Hongrie állandó a témához, állásfoglalása nem lehet az
munkatársa számolt be időnként a fran- egyszerű dilettánsé, aki kívánesi él
cia irodalmi életről. De a francia kö- ménykereséssel közeledik témájához és
zönség is a katolikus szellemű iroda- fedezi fel írói intuicióval az embert a
lom egyik legtermékenyebb írójának is- nagy vonásokban népszerűsödött és el
meri, ami magában véve is valóságos banalizálódott történelmi figura mögött.
csoda, ha ezt a gyermekkori baleset Ha 'Jézusról ír valaki, eleve állást
folytán törékeny testű és hangú, fel- foglalt: vagy hiszi és szolgálja a világ
nyílni nem tudó, fáradt szemhéjak alól történet misztikus értelmezésének gon
kitekintő embert nézi. De aki a mísz- dolatát, vagy nem s akkor beáll az el
tikusokat ismeri, tudja, hogy a töré- lenség táborába. Jézus alakja nem tűri

keny testben forrón égő lélek és rop- a langyos, megértő amatőrt, a szkep
pant tevékenység lakozhat, mintha a tikus történészt, aki benne is csak a vi
cselekvésre ösztönző lélek könnyebben lágtörténelemnek egyik zseniális vagy
szállna az ilyen földhöz alig tapadó, lé- szelídlelkű forradalmárját látja. Ez volt
gies megjelenésű emberekbe. Renan tragédiája: hiába igyekezett a

Regényei (L'áme obscure, Mort, ou poéta lelkével közeledni ahhoz, akinek
est ta victoire? L'épée de feu) nehéz, a lelke tűzben égett: éppen a lényeg
súlyos problémákkal teli alkotások, esett ki ábrázolásából, az isteni lélek,
ahol részben a burzsoázia belső vívó- mely a világot, a halált, a bűnt maga
dása, részben a bűnnel viaskodó emberi alá gyűrte, megszentelve a földi létet
lélek belső tragédiája foglalkoztatja és a másik tiszta lét felé emelve az
ezt a francia misztikában páratlanul elesett embert. Igy lett az alapjában
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véve gyöngéd lelkű, Jézust megérteni
akaró Renanból lassanként az "antikle
rikális" a szabadgondolkodó laicizmus
apostola, egy XIX. századi finomsággal
átpárolt Voltaire-pótlék, akit úgy hasz
náltak aztán az ateizmus szektáriusai,
mint valami állandó harci fegyvert,
mert a XIX. század historizmusa benne
vélte megtalálni klasszikus kifejezését,
megértő, de minden misztikus valósá
got tagadó végső szavát.

Daniel-Rops könyve jóvá teszi Renan
tévedését, a francia lelkekben okozott
kárt. A könyv sikere legalább erre vall.
Ez a 634 lapos Jézus-életrajz, mely már
1945-ben megjelent, szerencsésen egye
sit magában két követelményt, ami ez
zel a témával szemben elengedhetetlen
feltétel: a történeti valóságábrázolás
nak, akorlélek átélésének izgató él
ményét és a szilárd krisztusi istenhitet.
Egyik sem árt a másiknak. A történe
lem megbékél itt a kivételességgel s
a valószinűtlen, a csodálatos valószí
nűvé, megközelíthetöen érthetővé vá
lik. Heródes mesésnek látszó betlehemi
vérfürdője pl. teljes igazolást nyer a
nagystilű edomita zsarnok lelkirajzá
ban, politikai elképzeléseiben, akinek
életében a betlehemi vérengzés kisebb
szerű kegyetlenségi epizódnak bizo
nyul.

Daniel-Rops könyvében élvezetes kö
zelségbe jut az olvasó a Szentfölddel,
a fizikai háttérrel, ami már Renan re
mek tollán is oly megkapó tájképek
ben rajzolódott ki. Csakhogy a XX. szá
zadi író már felhasználhatja az 'újabb
történeti és archeológiai kutatások, pl.
a templom körüli ásatások eredmé
nyeit. Az a történeti élmény, amit a
zarándokok milliói várnak és fapnak
a Szentföldtől, a távoli olvasóban is
végbemegy itten, talán még tisztább
alakban, mert lelki szemeit nem za
varja a későbbi korok eléktelenítö ke
gyelete.

De maguknak az eseményeknek, az
életrajzi megelevenítésnek alapja itt
is, mint mindig, az Evangélium marad.
Nincs még egy olyan ókori történeti
forrás, mely oly drámai élénkséggel,
oly tárgyilagos valószerüséggel, oly
megdöbbentő realizmussal, a részletek
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oly bő tömegével szolgálna elbeszélé
sében, mint a négy evangélista. Mintha
egyenesen a XX.' század tárgyilagos át
élésre szomjazó olvasója számára ír
ták volna egyes részeit. Műfajilag egé
szen egyedül áll a maga korában: se
milyen történelmi hősről nem jegyez
ték fel olyan pontossággal, drámai ele
venséggel, hogy hallgat, hogy porba
ír, hogy felemelkedik, majd újra leül,
hogy szótlanul ránéz valakire. Mindez
jobban érezteti a mai olvasóval, mint
bármilyen bő fejtegetés, mínő végte
len erő, ísteni méltóság hatott itt va
rázsával környezetére: az evangélista
évekkel később sem felejtette el mély
jelentőségű gesztusait.
Ebből a szempontból tehát könnyű

dolga van a történetírónak: olyan első

rangú, élettől áradó forrás álJ rendel
kezésére, amilyen sehol, semilyen ókori
hősről vagy vallásalapítóról nem ira
tott. S a történelmi levegő, a drámai
megelevenítés egyáltalán nem megy a
misztikus dráma rovására. Daniel-Rops
biztonságos hittel és a hivőt jellemző

tisztelettel, de egyúttal a gyakorlati
író művészí tapintatával szövi össze a
közönséges földi-emberi folyamatot a
csodás isteni processzussal. Ez volt az
író legkényesebb feladata, de egyúttal
ezt oldotta meg a legsikerültebben.
Természetes, hogy egy történelmi kép
ben nem a nagy titkokon van a hang
súly, hanem az érzéki ábrázoláson, a
történelmi esetlegességeken: mindez
emberi közelségbe hozza a Megváltó
alakját. Elheverünk vele az utolsó va
csora kerevetein - itt tudjuk meg,
hogy a modern ábrázolások nyugati
szokás szerint és tévesen, ülve ábrá
zolják a vacsorázókat - s akkor meg
értjük, hogyan tudta János a Mester
ölébe hajtani fejét és egy keleti szo
kás említésén keresztül megértjük l Jé
zus gesztusát, amint Júdás felé nyujtja
a falatot. De egyúttal olvassuk az író
gondolatát: "Vajjon ez a mozdulat Jé
zus részéről nem az utolsó törekvés
volt arra, hogy megmentse önmagától
a szerencsétlen Júdást? Vannak pilla
natok, amikor a lélek annyira tele van
erőszakossággal és gyűlölettel, hogy
egy barátságos gesztus nem világossá
got, gyujt benne, hanem még jobban



elsüllyeszti az éjszakában", Ez az a
többlet, amit az író ad az események
hez, a korrajzhoz. az igazi finom fran
cia lélekelemzés Racine hagyományai
nak szellemében. S érthető, ha a mísz
tikusok szakértője Mária Magdolna
alakját is közelségbe tudja hozni, mi
kor érezteti, hogy Jézus környezetében
ő érzi meg legjobban a titkos dráma
közelségét és jelentőségét: a kínszen
vedést és a feltámadást.

Daniel-Rops népszerű zsidó története
nem kevésbé vonzó olvasmány. Itt is
sikerült a kutatások legújabb eredmé
nyeit felhasználni. Köztudomású, milyen
roppant lökést kapott abibliatörténet
tudományos exegézise a legutóbbi év
yzedek ásatásai nyomán. Daniel-Rops
könyve már csak ezért is jókor jött: a
közönség vonzó egységgé olvasztva
kapja itt a kutatások lényegét. Amel
lett a pátriárkák korától kezdve Jeru
zsálem pusztulásáig széles történelmi
freskókban látjuk elvonuini a zsidó nép
kialakulásának, vándorlásainak, küz
delmeinek, vereségeinek és felülkere
kedésének drámai fordulatait. A könyv
eléri azt, ami az ilyenféle mű főcélja

lehet: a profán olvasó szemében talán
egysikúnak tetsző történet reliefet kap,
történelmi színeket anélkül - s ez itt
a fontos -, hogy a zsidó nép küldeté
sének isteni értelmét bármikor is szeme
elől tévesztené a szerző. Érdekesen
domborodik ki Saul és Dávid jelentő

sége a zsidó nép szellemiségének ki
alakításában és keserű ízzel szánkban
szemléljük Salamon üres pompáját,
melyből a nép bukásának csirái sar
jadtak. Az egyiptomi, asszír, perzsa,
főniciai hatások kereszttüzében előt

tünk kavarodik, alakul ki egységgé,
majd bomlik elemeire a választott nép:
olyan drámai történet ez, amit minden
keresztény ember mohó kíváncsisággal
olvas, mert hiszen a szerző szüntelen
érezteti, hogy ez a kispohár vízben ka
vargó vihar volt az emberi történet
legfontosabb eseményének, az isteni
terv megvalósulásának háttere, földi
előkészítésének feltétele.

Hiszem, hogy Daniel-Rops könyvei
magyar köntösben nálunk is arányos
sikerre számíthatnak.

Eckhardt Sándor

SE EG, SE FOLD. Takáts Gyula
versei. - (Egyetemi Nyomda-kiadás.)

Takáts Gyulát úgy tartják számon
irodalmunkban, mint a Dunántúl sajá
tos költőjét. Van ebben a meghatáro
zásban valami beszűkített és körülha
tárolt értelmezés is, s épp ez ellen
szólnak azok a komoly értékek, me
lyek ennek a valóban vidéki ízekből

táplálkozó, nagyon is a Dunántúlhoz
kötött lelkű költőnek hangját kialakí
tották. Csak az lehet a táj költője,

aki önmagát érzi kifejezve egy vidék
hangulatában. Ha Takáts Gyulában a
Duná~túl szelíd ereszkedőit, lankáit
érzi meg az ember, éppen ne a közép
szerüségre. a sem alföldi, sem hegy
vidéki alkatra gondoljunk, de sokkal
inkább a maga biztos férfierőit meg
talált, lelkét, hangját keményen ősz

szefogni tudó és magaszabta formákba
öntő biztos költöre,

új verseskötetében a már ismert
úton halad tovább Takáts. Ha válto
zásról beszélhetnénk vele kapcsolat
ban, leginkább tán a mélyülő, mind
bensőségesebbé váló líra tiszta meg
nyilvánulása jelenti továbbhaladását.
Ez a fejlődés mindenesetre teljesen
organikus. Forradalmi hang, az érzel
mek kicsapó áradása nem is lenne ter
mészetes ebben a nagyonis meghitt.
otthonos költészetben.

"Házam, világom nagyon egyszerű,

Kies határán hársfalomb legyezget."

A megnyugodott és megnyugtató
költő szélesretárt. telitüdejű közlés
módja ez, ahol már nincs szükség
crescendókra és decrescendókra, any
nyira magába oldott minden érzelmet
az érett férfi.

S ha mégis följajdul ez az eresz
kedő, egyenletesen nemes hang, s
"Tépett kórus"-sá válik, az emberi
együttérzés, a részvét s a vídékével,
népével egybeforrott felelősségválla

lás teszi azzá. A rombadőlt tegnap, a
haremezövé gyalázott békés mezők

fájdalma üli meg Takáts Gyula köny
vének utolsó ciklusát.

új verseskötetében Takáts Gyula
az emberi és költői hűség és tisztaság
ritka hiteléről tesz tanuságot. A régi
úton halad tovább, de mind súlyosabb,
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teljesebb és sajátosabb ízekkel telik
meg. Legszebb verseiben (Egy kíkö
tésre használt fűzfánál, Hol vagy?, Egy
költő asztalánál, Utolsó pohár, Egy
csatatér árnyékából, Hogy hittem én)
a már egészen magáraébredt, biztos és
kész költő áll előttünk. Könyvének
anyaga egyszerű nyelvkezelésével, ci
kornyátlan, őszinte hangjával nem
verssorozatot, de egyenletesen fejlő

dött költészetet tár elénk.

Vidor Miklós

RIANAS Szili Leontin regénye. 
(Fővárosi könyvkiadó.)

Szili Leontin ma egyik legnépsze
rűbb, legolvasottabb író nőnk. Nőolva

sói valósággal rajonganak érte, a hiva
tásos írodalmárok közül víszont sokan
még írónak sem tartják. Mi lehet az
oka ennek a nagy véleménykülönbség
nek? Talán könyveinek gyors egymás-

-uténban való megjelenése keltette
volna az a látszatot, hogy egy ihletés
és művészet nélküli olvasmány-gyáros
sal állnak szemben, avagy talán a női

munka tudatalatti lekicsinylése nyilvá
nulna meg véleményükben? Egyik sem
valószínű. Arra gondolunk inkább, hogy
regényeinek témáí vették el egyesek
nek a kedvét attól, hogy közelebbről

is megismerkedjenek Szili Leontin
munkásságával, s úgy mondjanak róla
keIlőleg megalapozott véleményt. Két
ségtelen, hogy van valamí témáiban,
ami visszariasztja a gyanakvásra haj
lamos olvasót. Rivaldafény és műhely

titok mindig imponált a kisigényü ol
vasóknak, s annyi fércelményt gyár
tottak már művészekről, karmesterek
ről, zongoraművészekről, -szfnészekről

és filmrendezőkről, hogy ebből a szem
pontból valóban nem árt az óvatosság.
Az elfogultság· azonban még így. sem
indokolt. Szili Leontin igényes és be
csületes 'Író. Nem kenyere az olcsó ha
táskeresés. s bár regényei legnagyobb
részt csakugyan művészekről szólnak,
sohasem teregeti ki műhelytitkaikat,

nem vájkál érzelmi életükben, sorsuk
alakításában az emberi lét valóságos
problémáira keres feleletet, akár arról
beszél, lehet-e tiszta kapcsolat, "amor
intellektuális" férfi és nő között, akár
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az "az elpusztíthatatlan és koporsóval
el nem földelhető örökéletű szerelem
ről és gyűlöletről" ir keserűen izgalmas
regényt, akár a művészí karrier és sze
relem kölcsönhatásait és összefüggé
seit ábrázolja. Műveiből nem nyílnak
ugyan széles és messzi távlatok a lélek
vagy a társadalom kínzó gyötrelmeire
és megoldhatatlannak látszó problé
máira, itt-ott túlkönnyen simulnak el
hőseinek válságai, de legalább ismeri
tehetsége határait, s nem akar följebb
szállni, mint amennyire erejéből futja.
Nem regénnyel akarja megváltani a vi
lágot, "csak" mesélni akar, gyönyör
ködtetni, nevelni és nemesíteni. Ne ta
gadjuk: éppen korunkban nem megve
tendő szándékok ezek, még akkor sem,
ha a pokolbavezető út is jószándékok
kal van kikövezve.

Új könyvében egy otthonából kisza
kadt középosztálybeli fiatalasszony éle
tének egy évét mondja el 1944 őszétől

1945 őszéig. Tulajdonképen ennek az
asszonynak a naplója Rianás, attól a
naptól kezdve, hogy férje kiment a
frontra, s ő magáramaradt apró kin
cseivel és gyarlóságaival. Nem volt se
jobb, se rosszabb, mint annyi sokan
mások: önző volt és nagyon gyönge.
Szerette önmagát s a gondtalan kényel
met, nem kellett neki a gyermek, élete
és házassága csak a felszínen mozgott,
sohasem engedte magához sem az igazi
szomorúságot, sem az igazi szenvedést.
Egyhelyben topogva mindig csak a
mának, a pillanatnak élt. Aztán jött a
háború, az emberi élet e végzetes ria
nása, s eddig ismeretlen szakadékok
tárulnak fel az üvegházi virágok gond
talan életét élő asszony elé. Szembe
kerül az álarcnélküli gonoszsággal, és
felismeri saját, önző és gyáva voltát
is. Ez a felismerés azonban az ő lelké
ben szerencsére nem okoz jQ.vátehetet
len törést, hanem felelősségteljes, új
emberré tisztítja. A szenny és gonosz
ság mellett ugyanis meglátja a jóságot
is, megérti a szenvedés értelmét és az
egyéni és egyetemleges felelősségvál

lalás kötelességét. Megérzi, hogy Va
laki talán mégiscsak figyeli a háború
értelmetlennek tűnő komédiáját, s egy
páratlan feszültségű éjszakán, lenn az
óvóhely pincéjében egészen közel ke-



fül az addig úgyszólván tudomásul sem
vett Istenhez is, s kiragyog lelkében a
hirtelen felvillant valódi hit. Még ott
a trágyás, gőzös piszokban kinyílik
benne az őszinte vágy: jónak lenni.
..Nemcsak kicsit jónak, nem álszemé
remből. szokásból, öndícséretből, ha
nem szabad akaratból, megfékezések
ből. Talán hiábavaló megváltásból, de
megváltásból. Megkísérelni végre a le
hetetlent."

Megkísérli. Süteményt árul a vásár
csarnok előtt, munkásnak szegődik egy
kis konzervüzembe, s otthont teremt
magának újra. De mostmár nem ez a
külső történet a fontos, hanem az a
fokozatos belső megtisztulás, ahogyan
multjának romjai alól kidobálja a gyar
lóság és képmutatás cserépdarabjait.
Pedig közben fiatal érzékei követelőzé

seivel és csábításaival is meg kell küz
denie. Mégis állja a harcot, mert tiszta,
mert dolgozik, mert van értelme az éle
tének, s mert tudja, hogy csak abból
tanulunk, ami fáj, hogy azért küld ránk
háborúkat és szerelmeket az Isten,
hogy megjobbuljunk tőle. Már tudja azt
is, hogy valamikor visszajön a férje,
akit azonban az elpusztult otthon he
lyén, fenn a hegyen nem vár más, csak
az erős talapzat, a kert, a föld s az asz
szony, aki megtanult dolgozni, aki ez
után már őt is másként fogja szeretni,
s aki sem önzést, sem hazugságot nem
tűr meg többé az életében.

Mai történet a Rianás. Nem ad fele
letet a háború utáni élet valamennyi
felvetődő kérdésére, de bizonyára meg
vigasztalja azt, aki nagyon magános
maradt, kigyujt egy-egy halovány lán
got, egy-egy apró, kósza reményt, s a
széthullott polgárság asszonyainak
megmutatja az új élet felé vezető utat.

Iványi Sándor

ELMER GANTRY. Sinclair Lewis re
génye. (Uj Idők kíadás.]

Nemrég jelent meg a magyar könyv
piacon Sinclair Lewis Elmer Gan/ry c.
regénye. A fordító alcimet is adott
nekí: "A prédikátor". Ez a könyv nem
tartozik a népszerű amerikai író nagy
művei közé, de a regénnyel mégis fog
lalkoznunk kell, mert félreértésre adhat

alkalmat. Ha félreértésről beszélünk,
csak az átlagolvasóra gondolunk,
vagyis a regényolvasók zömének na
gyobbik felére, akik gyanútlanul, pon
tosabban: felkészültség nélkül vesznek
kezükbe minden könyvet, s például a
mí esetünkben azt gondolják, hogy
Európa és. Amerika között az a legna
gyobb különbség, hogy Amerika más
hosszúsági és szélességi fok alatt fek
szik, egyébiránt nagyjából ott is ugyan
olyan körülmények között élnek az em
berek, mint minálunk. Úgy öltözköd
nek, mint mi, ugyanazokat a filmeket
nézik, mint mí., angolul beszélnek, sót
keresztények is. Ez az átlagoIvasó, aki
hivatalába és a zsúfolt vonatokra is ma
gával viszi az ötszázoldalas regénye
ket, vagy kajánul fog mosolyogní az
Elmer Gan/ry olvasása közben, vagy
állandó felháborodás között lapozza a
könyvet és lapról-lapra szeretné fel
pofozní a cseppet sem rokonszenves fő

hőst, aki folyton templomokban és egy
házi környezetben forgolódik, papi
munkakört lát el, de elsősorban és
míndezek dacára született - vagy úgy
is mondhatjuk - hivatásos pimasz.

Ez a regény aszó legpontosabb és
legteljesebb értelmében amerikai
könyv. Amerikáról szól, problémája
amerikai s rosszul olvassa, aki Ameri
kát és az amerikai irodalmat egyálta
lán nem, vagy csak felületesen ismeri.
Az amerikai irodalom harminc év óta
nemzetivá vált. (Körülbelül ekkor je
lent meg Van Wyck Brooks könyve:
American's Coming Of Age, Amerika
nagykorú lesz.) Az első világháború
óta az amerikai irodalom megszűnt az
angol irodalom gyarmata lenni és sa
ját kérdéseivel foglalkozik. Az ameri
kai regény tükrében egy külön világ
bontakozik ki, melyben a kedélyes ön
feledtségtől a nacionalista büszkeségig
és a fájdalmas önostorozásig minden
elfér. Természetes, hogy az amerika
nizmus, a business szelleme is hamar
megtalálja a maga ábrázolóit. Helye
sebben: támadóit, szatirikusait. Hiszen
a regény Cervantes óta nemcsak ábrá
zolás, hanem szabadságharc is, mely
ben minden nemzet a saját hibái vagy
hibává torzuló erényei ellen vonul ki.
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Ez a szabadságharc Amerikában a
nagykorúság jele. Felismerése annak,
hogy ami Amerikát segített naggyá és
gazdaggá tenni, az egyben parvenüvé
is tette. Mert az amerikanizmus a bu
síness-morált, a kalmárkodás szellemét
mindenüvé bevitte. A templomba is.
Pontosan az ellenkezőjét cselekedte az
isteni szónak, me ly a templomot nem
latrok barlangjának, kalmárkodás há
zának szánta. Ami az ipari, üzleti, ke
reskedelmi életben még erény lehet, itt
már csak eltévelyedésnek számít. S
Sinclair Lewis van akkora író, hogy a
business szellemét az amerikai szekták
belső életének feltárásával ezen a ké
nyes területen, a templomon keresztül
támadja.

Az Elmer Gantry számunkra, euró
paiak számára meghökkentő olvas
mány.Egy baptista, majd metódista
prédikátor karrierjének rajza. Csak a
karrier' szót használhatjuk, mert papi
hivatásról szó sincs a regényben. Ir
tak könyveket Európában is, melyek
támadják az Egyházat, tragédiában vég
ződő papi hivatásokat mutatnak be. De
itt, ha figyelmesen olvassuk a könyvet,
Istent és igazi tiszteletét támadás nem
éri, a hitnek és a vallásos életnek érté
két a könyv tudatosan kétségbe nem
vonja, az Egyházat és a katolicizmust
bántóan nem sérti. Sőt az a néhány ol
dal, ami a katolikus templomról és an
nak belső világáról szól, az egyedüli
hely a regényben, mely undort és meg
vetést nem kelt. Mi az tehát, ami ve
gyes érzést és leküzdhetetlen ellen
szenvet támaszt az olvasóban végig az
ötszáz oldalon? Éppen az, ami a regényt
szatírává teszi: mivé lesz az Evangé
lium, ha méltatlanok ajkára kerül, mivé
lesz a gyöngy, ha sertések elé szórják?

Mert Elmer Gantry, a prédikátor va
lóban nem az Isten, hanem El pénz
szolgája. Csak ügynök és nem apos
tó'l._. Mezőgazdasági gépeket eladni,
vagy prédikálni, neki azonos feladat,
csak a szókincsben van némi eltérés.
De tudományért ekkor sem folyamodik
teológiai könyvekhez, mert szerinte
sokkal modernebb és hatásosabb az
apostolok társaságát futballcsapathoz
hasonlítani, amelynek Krisztus a veze-
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tője. Omaga, Elmer Gantry pedig bol
dog volna, ha a hitszónoklás amerikai
bajnoka eimét elnyerhetné. Egyházköz
ségét époly szellemben és olyan fogá
sokkal szervezi, mintha egy pártirodát
vezetne. S ami a megdöbbentő, semmi
vel sem akar többet adni, mint egy po
litikai párt. Vagy még annyit sem. Szó
noklatot, tömeghisztériát, népünnepé
lyeket, ingyenebédet. De miből is ad
hatna egyebet? Teológiai müveltsége
nincs, Istenről, a lelkiéletről még elmé
leti ismeretei is alig vannak. S ami az
erkölcseit illeti, csak magát fegyelmező

aszfaltbetyár, aki csupán arra vigyáz,
hogy okot ne adjon a botrányra, az el
csapatásra. Mégis ismételten ráfizet,
azonban mindig kivágja magát s még
az utolsó lapon is az a benyomásunk,
hogy sokszor fog még erkölcsileg lehe
tetlenné válni, de végleg nem bukik el
soha, mert - Amerikában vagyunk.

Igen, hogy Elmer Gantry minden bot
rány után szabadon futhat, ahhoz egy
közösség is kell, mely őt futni engedi.
S ezen a ponton a szerzö egy egész
néphez szól, amelynek vannak' már
nagykorúvá vált írói,' vezetői, de nem
bizonyos, hogy vannak nagykorúnak
számító tömegei. A metódista vallási
meetingek cirkuszjelenetei, a "megtéré
sek", a prédikátorok bárgyú frázisai
tól extázisban vonagló tömegek meg
megújuló látványa az európai olvasó
számára valóságos époszi "csodás
elem", amit nem ért és méltán "Rme
rikaí hülyeség"-nek tart, nem tudván,
hogy mindez nem mese, hanem a leg
gyilkosabb korrajz.

A regény lazán egymáshoz illesztett,
sok apró részletében egy fura világ
mutatkozík be, melynek gyors eltüné
sét sürgeti az író. Nemcsak felháborító
helyzetek ábrázolásával izgat ellene,
hanem néha maga is közbeszól. Például
így. Elmer Gantry egyik idősebb pré
dikátornak előadja az ő jól bevált
"I~lkipásztori" módszerét, mely a nép
konyhától a kirakatrendezésig és a
templomi jazztől a bűnről való hatha
tós elmélkedésig mindent felölel. (A
bún szóra tizennyolc szinonimát tud,
csak éppen azt nem tudja, hogy mit
kell kezdeni a bűnössel.) Még azt is,



hogy az unalmassá váló istentiszteletet
hogyan kell közbeszúrt slágerekkel fel
élénkíteni. Az öreg prédikátor meghall
gatja Gantryt és csak ennyit kérdez:
Miért nem hisz ön, Istenben? A kér
désre nincs válasz. Nem is kell. Hiszen
egy pillanatra sem hihetjük, hogy ami
ebben a regényben történik, annak va
lami köze volna az élő hithez és a val
lásos meggyőződéshez.

A könyv még csak nincs is igazán
megírva. Nagy lapjai nincsenek. Köz
ben-közben megúnjuk a történetet. Úgy
gondoljuk, elég volt a szemforgató val
lásügynök szélhámosságaiból. Es va
lami aggasztó érzés il) kíséri az ellany
huló olvasási kedvet. Nem bizonyos,
hogyaszatira odatalál, ahová céloz.
Az olvasó a történetben előrehaladva

azt kezdi hinni, hogy rossz társaságba
keveredett. A külsőségek, a környezet,
a díszletek valamiféle egyházra emlé
keztetnek ugyan, de a lényeg, az egy
házias szellem teljesen hiányzik. Elmer
Gantry kezéből csak az eszmény ka,
rikatúrája kerül ki. Ezt a "hitvallást"
semmiféle felekezet nem vállalná. Jó
zan ésszel nem is hihető, hogy a hit
ványság és erkölcsi romlottság vagy
beszámíthatatlanság és az üreslelkü
ség ilyen sűrítve található meg az ame
rikai szektákban, de a jámbor olvasó
mégis veszélyben forog. Mert könnyen
megfeledkezik róla, hogy szatirát olvas,
és igazi ideálok rombolódnak lelkében
az olvasás folyamán. Nem a könyv,
hanem ő általánosít s azt hiszi, hogy
a papokról, a vallásról (nem a metódis
tékról. hanem a kereszténységről) vagy
az igazi Amerikáról olvas. Egyikről

sem. Van egy ilyen Amerika is, léte
zik az Elmer Gantry Amerikája is. De
van egy másik Amerika is. Megvannak
ennek az Amerikának is az írói, hivő

tömegei is. S elsősorban a legnagyobb
amerikai vallási csoport, a katoliciz
mus ta~tozik ide. Es ennek a másik
Amerikának is megvan a maga jelleg
zetes szellemi arculata. Megnyilatko
zásait néhány év óta figyelhet jük. A
business helyébe egy emberiesebb,
reális életszemlélet lépett, mely mögött
az Evangéliumnak nemcsak idézett, ha
nem életté váló igéit véljük felismerni.

Megyer József

FEKETE BÁRSONYBAN. Passuth
László regénye. - [Athenaeum.]

A nagyvárosi intellektuell - az
irodalom aktív és passzív részese
szerte a világon - már egy emberöltő

óta mélyen elégedetlen sorsával. Elé
gedetlen a gigantikus méreteivel szo
rító és sűrű embererdejével kábító vi
lággal és menekülni szeretne atmosz
férikus nyomásából. Meneküléshez a
képzelet és a szavak játéka segíti leg
könnyebben; egy regény a legolcsóbb
vasúti' jegy, amivel vigasztaló táj ra
utazhat. Századunk irodalma a mene
külés jegyében áll, menekülni akar
maga az író is, legtöbbször az elvesz
tett idő nyomába, a visszahozhatatlan
évek feledett édenét feltáró, édes
nosztalgiával szívet vigasztaló törté
nelem felé.

Ez az idegek mélyén nyugtalan
kodó vágy vezeti Passuth László író
tollát. Menekülése útját abarokkosan
csillogó külsejű regények kilométer
kövei jelzik. A könyvekkel borított
négy fal között nehéz megmaradnia,
tehát lemenekül Mexikó, Itália vagy
Bizánc csábító világába és a könyvek
útmutatása szerint biztosabban mozog
bennük, mint szülővárosában. Tarka
filmképekben pergeti le az olvasó
előtt a világ legszíndúsabb tájait, az
vállalkozik. Modern Gregorovius, aki
a XX. századi nagyvárosok világában
él, valamikor a Freud utáni, lelki pro
blémákkal terhes és felületes korban,
de azért áhítatos c o n n a i s s e u r :
mindent ismer, -ami érdekes. Hősei ka
landos korokban és helyeken keresik
"a mítoszt", a nagy kalandot" és ki
tudná megmondani, ők keresik-e, az
író keresi vagy olvasó, vagy vala
mennyiüket a kaland keresi maga?

Új regénye II. Fülöp király idejébe,
Spanyolország fénykorába kalauzol, a
tengeri gályák, az amerikai arany és
az 5iutodafék századába. Vászonra kí
vánkozó fény és árnyék játszott azzal
az idővel és hőseit Greco meg Velas
quez valóban vászonra vitte. A gályák
azóta elkorhadtak, az arany elfogyott,
az autodafé megszűnt, de Greco és
Velasquez megmaradt és ma is az ó
képeikben él előttünk elpusztult ko
ruk.
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Nem csoda hát, ha Passuth is 
gondos Ciceroneként - Greco és, Ve
lasquez tablóit akarja megeleveníteni.
Hatalmas állóképek sorozatát fűzi

egybe; uralkodókat és főméltóságokat

ábrázol méltóságos pózbani látjuk
bársonyruhájuk leomló redőzetét, jo
garukat és koronájukat, köröttük az
udvart, a csipkét és a rendet. Ez az
aprólékos kidolgozású, színhatásokra
törekvő történelmi képeskönyv köti le
az olvasót a fekete bársonyban élő,

komor spanyol király életregényében
és ha hiányol valamit, úgy az a nagy
távlatok és nehéz feladat következ
ménye. Nem látja azt a szenvedélyt,
ami Greco eltorzuló vonalaiban az

-eget verdesi vagy azt a világtörté-
nelmi sorsot, ami Velasquez degene
rált arcú főhercegeiről vigyorog reánk.

Ám ez a műfaji tétovázás, amely
nem tud dönteni az esszé és a regény
formája között, szintén a nagyvárosi
intellektuell lelki tulajdona: az ész
szerűség világából menekül a szenve
délyekhez; de észszerűbb annál, hogy
sem behódoljon a szenvedélyeknek.
Ennek a lelki alkatnak illő irodalmi
öltözéket varr Passuth László íráskul
túrája, modern prózánk szigorú fo
galmi szabályait követő mondatszer
kesztése, amely az időben tovasikló,
távoli kultúrát öleli körül. Igazi Ci
cerone munkája a könyv, aki tiszte
lettel megismer, ért, őriz és áthagyo
mányoz egy kultúrát.

Kósa János

KUNYHO, FUSTTEL. Darázs Endre
versei. - (Egyetemi Nyomda.)

A cím impresszionista a javából.
Nincs az a szegény fantáziájú ember,
aki hozzá ne képzelje rögtön a meg
felelő tájképet: s mivel a feladat ilyen
könnyű, éppen azért a költő szándé
kosan megnehezíti a dolgát. Az ő táj
képében ez a "kamasz és nyurga" füst
még maradna kicsit a melegben, de a
tűz megperzseli a talpát, így hát to
vább fut. Ez egy kép, de rögtön társul
hozzá a következő:

Sűrű könnyel siratja az anyja
Szakadatlan - vizes fa siratja.
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Még lehetne a versből néhány ké
pet idézni, s ugyanígy leltározni a kis
kötet képeit, az eredmény végig
üde impresszionista szemmel meglátott
valóság-részletek metafizikumba lendü
lése lenne. Ezek a képek igen nagy
részben egy népi költő, vagy legalábbis
vidéki költő palettájára kívánkozná
nak, aki hallgatag tájakat jár be és
névtelen szomorúság költözik beléje.
Darázsnál azonban éppen az a külö
nös, hogy a valóságból hasonlat-díszlet
lesz, olyasmi, mint a hajnal pazarlása,
mely vízgyöngyökkel hinti be a ker
teket. A benyomás, me ly az olvasóban
a versek elolvasása után megmarad, a
plein air fényessége. Ha nem is lenné
nek utalások benne, nyugodtan ki le
hetne következtetni, hogy valahol a
Dunántúl lankás tájain gyűjtötte ma
gába ezeket a szelid képeket. Ugyan
akkor azonban benne rezeg a tájnak és
a létnek az egész céltalansága, amely
nek csak a költői hirdetés ad valami
értelmet, akárcsak Rilkénél. Darázs is
ópiumként ragaszkodik a költői han
gulatokhoz, de ugyanakkar a valóság
hoz is.

A képzelet tengerfenék.
Sokkal jobb fönt a víz színén.
Megfulladunk. Te friss idő,

Emelj meg már, ömölj belénk.

S mindez az eszmélés csak arra jó,
hogy ráébredjen bánatának újabb táp
lálójára, a céltalanságra:

Csak álom ez. Tört tál a lét,
Ures már, széle csorba;
S festett kép vagyunk oldalán
S pattogzunk róla sorba.
A strófák sorát lehetne idézni erre

a különös borongásra, amely az embert
a romantika kor';u<1lt névtelen nyugta
lanságára emlékezteti a romantika túl
fűtöttsége nélkül. Darázs Endrének ver
seiben romantikus helyett egy szelíd
nihilizmus árad, Nem akarja szétvetni
a világ eresztékeit, nem akar a semmi
ből új világot építeni, nem akarja az
elkeseredés borát extatikus orgiákban
kínálni, egyszerűen beéri azzal, hogy
ezeket a dolgokat elmondja, még csak
nem is rezignáltan, sőt az örömnek
valamilyen halvány sziktájával, talán



a látvány gyönyörűsége kedvéért.
Abban a korban, amikor a gondolkozás
divatja hirtelen áramként - nem vé
letlenül - az egzisztencializmust ve
tette fel, Darázs a lebegő egzisztenciá
nak költészetre váltója, s mint ilyen,
nem is forradalmár: azokkal a vívmá
nyokkal dolgozik formailag, melyeket
örökségül kapott, de ízlésesen, érde
kesen s nem egyszer szuggesztíven.

Vajda Endre

A GYÁ VA ANGELO. Eric Linklater
regénye. - (Révaí-kiadés.)

A honi szenvtelenség elől menekvö
angol romantika számára a derűnek

kedvelt lelőhelye Itália. Huxley is a
napfényes olasz világosság erejéhez
folyamodik, ha szatírává akarja heví
teni mindazt a rosszat, mindazt a hideg
okosságot, ami a modern agyvelőt pre
parálgatva eszébe jut. Ez a kölcsönbe
vett napfény persze csak annyi tüzet
ont magából, mint a villanyvilágítás,
a délre utaztatott angol regényfigurák
még esetlenebbül viselik benne rideg
körvonalaikat. Huxleynek azonban ép
pen az a szándéka, hogy ilyen labora
tóriumi környezetváltoztatásban kisér
letezze ki a modern lélek éghajlati ada
tait, hőseit nem szánja mindenestül a
helyszínére teremteni s így általa a táv
latokkal űzött romantika nem is jut
túl az angolszász típusú túriszfika iro
dalmi képletén. Más eset az Eric Link
lateré, aki az idegen tájakon - ha nem
is reális elmélyedést -, de felüdülést
keres és szerez az olvasónak. Egy ko
rábbi könyvében már megjárta a by
roni Don Juannal Amerikát, most egy
hasonlóképen szerenesés irodalmi öt
vözetű alakkal, akiben a vígjátéki gyá
vaság és gyakorlatiasság műfaji hagyo
mányai állnak alkalmi viszontagsá
gokra készen, vezet bennünket Olasz
országba. A jellemkomédia magában is
eléggé latin vérkeveredésű műfaj, en
nek köszönhető, hogy Angelónk, akiből

hiányzik a dona di coraggio, két lábbal
állhat a földön, míg voltaképen az
egész könyvvel a levegőben lebegünk.
Elsőrangú irodalmi erény, az az

ügyesség, amellyel Linklater már a
szándékainak megfelelő témaválasztás-

ban a vígjátéki színpad magasába emeli
a hadszínteret, melyen története játszó
dik, - két-három lépcsőfokkal a való
ság fölé, ahol megvalósíthatja meny
nyeien vaskos elképzeléseit' bábjáték
háborúja alakjairól. Egész népek szá
mára jelentett természetes környezet
változást a háború, aminek olaszországi
jelenetében, mintha Molíére rendezte
volna így, a legkülönbözőbb jellemű

fajok sétálgatnak a legnagyobb köny
nyedséggel egyik díszletből a másikba.
A szerzőnek a keret adta lehetőségeket

mind ki 'kell használnia komikus figu
rája teljesebbé tételére s az az igazi
mulatság, ha végül minden szálat
egybecsomóz körülötte. Igy csomóba
fogva föl lehet mutatni Linklater köny
vének anyagát a végjelenet motívumá
ban, a fegyverszünet után falujába
hazatérő Angelo érzéseiben. Az ötletek
laza hálózatán haladunk odáig, hogy
Angelo második feleséggel tér haza az
elsőhöz, s e bonyolult helyzetben mind
hármuknak akad mit megbocsátaniuk
egymásnak, mert az egyik nő kis len
gyel csemetét, il másik egy angolt meg
egy négert kapott hozományul a had
viselő felektől. Angelo nem tehet egye
bet, minthogy a népek testvéri együtt
értésére neveli hatalmas családját, amit
váltott feleségeivel maga is nagymér
tékben igyekszik szaporítani, annak az
egyensúlypolitikának szellemében, ami
korábbi kalandjain is átsegítette s ami
mai Európánkra is annyira jellemző. A
téma föntebb jelzett eredeti kettőssége

lehelI lelket ebbe a motívumba, ami
aligha lehetne ízléses, ha nem általános
értelmű, szimbolum lenne s nagyon
mesterségesen hatna, ha nem Angeló
val történne, akinek alakja, ez a teher
bíró irodalmi hagyomány, a realisz
tikus színpaddal született.

Látható, hogy a derű leplében ilt na
gyon is korszerű s önmagában eléggé
komor anyaggal dolgozik az író, mint
mérges virággal, amit lemetszett gyö
keréről s most önfeledten labdázík
vele. Ha az utolsó motivumban reme
kül megkötött csomót visszafele bonto
gatjuk s megnézzük mindazt, amit An
gelo látott pályafutása során olasz, né
met és angol cimborái között, érezzük,
milyen irgalmatlan gravitációból tépte
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ki problémáinkat a képzelet, hogy el
végezhesse velük játszi mutatványát.
A háború itt úgy hat, mint egy futball
meccs, de ez csak azt jelenti, hogy
senki sem tudja, miért kell benne részt
vennie. Angelo gazdája, gróf Piceelo
grando, nevéhez illő méltósággal igyek
szik fenkölt eszményeit rövid úton
aprópénzre váltani s ez azt jelenti,
hogy minden eszményünk csak locso
gás, melynek segélyével, akárcsak ö a
regény végén, könnyebben adhatjuk el
varrógépeinket. Az író pedig, aki mind
ezt nyilván tudja, teszi magát, mintha
ez a sok galádság a mulatságos műfaj

természetéből, irodalmi hagyományok
ból származna s nem az ember termé
szetéből és hagyományaiból. Megmu
tatja förtelmeinket és elhiteti velünk,
hogy csak kitalálta őket szórakoztatá
sunkra. Mélységes öncsalás van ebben,
ami bár esztétikailag kifogásolhatatlan
szervességgel oltja be magát a műfajba

s látszólag ép-egész gyümölcsöt, terem,
csak annál kényelmetlenebbül érinti a
valóságérzéket.

S ezért volt lényeges' ezt az ismerte
tést a romantika fogalmával kezdenem.
A romantika röviden: menekülés a
valóság elől. Ez a könyv egy angol me
nekülése a vígjáték és a táj latin at
moszférája felé, az igazi problémák elől

az irodalmi képletekbe. Nem tartom vé
letlennek, hogy a vígjáték itt a regény
formáját kendőzi magára, mert ez is
menekülés a fölismerés elől, hogy ami
korunkban igazi vigjátékot írni - még
olyan kiváló komikus érzékkel is, mint
a Linklateré - öncsalás nélkül-, saj
nos, lehetetlen.

Rozgonyi Iván

THE LORD HELPS THOSE... Fa/her
Tompkins. - (Vanguard, 194e.)

"Csak a nép útján alkothat nagyot
az ember. Azzal az elhatározással kö
zeledj a néphez, hogy segíteni akarsz
rajta, s akkor naggyá tesz. A nép
óriásokat teremt". - Ezekkel a sza
vakkal foglalható össze Tompkins
atya életfilozófiája és ebben a szel
lemben munkálkodik a kanadai Nova
Scotiaban, ahol a szövetkezeti moz
galom vezető egyénisége.
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Tompkins atyát, a St. Xavier egye
tem volt alelnökét, Kanada határain
túl is jól ismerik. A Harvard egyetem
a közelmultban csábító ajánlatot is
tett neki, ő azonban visszautasította,
mert nem volt hajlandó felcserélni
falusi papságát az egyetemi katedra
val. Ma is ott él halászai, bányászai
és farmerei között a nova-scotiai Capa
Breton sztgetén, A szigetnek alig van
5000 lakosa, legnagyobbrészt bányá
szok, akik mélyen a tenger alá nyúló
bányákban dolgoznak. A településnek
két utcasora van, egy katolikus és egy
protestáns templommal, s egy nagy
városnak is diszére váló iskolaépülete.
Az iskola, a népkönyvtár, . és a szö
vetkezeti központ Father Tompkins
működésének három sarokköve.

Nova Scotia jó példa arra, hogy az
individualizmus zsákutcába vezet, míg
az összefogás csodákat művelhet.

Amikor Tompkins atya munkához Iá
tott - alig húsz éve -, Cape Breton
halászai szegényen tengődtek, mert
hiányzott munkájukban az összhang.
Ugyanígy nyomorgott a bányász és a
farmer sem boldogult jobban. Father
Tompkins Little Dover halászfaluban
kezdte el tevékenységét. Nem azt
mondta a halászoknak. hogy ezt, meg
ezt tegyétek, hanem megtanította őket

a közgazdaság alapvető elveire és első

győzelme az a kis konzervüzem volt,
melyet kölcsönpénzből maguk a halá
szok építettek fel és egy év alatt már
letörlesztették adósságukat. Hasonló
elvek vezették, amikor a farmerek és
bányászok számára megteremtette a
hitel-közösségeket és ezzel sikerűlt a
népet jobb életszínvonalra emelni.

Amikor megteremtette a megfelelő

anyagi hátteret, látott hozzá azokhoz
a terveihez, melyek célja a nép neve
lése volt. Dán mintára népiskolákat
szervezett és tanuló-köröket létesített.
Minden íntézkedésében"- 'a közösségí
gondolat vezette és felnőttek s gyer
mekek, férfiak és nők egyaránt részt
vesznek a közös munkában. A nép
nevelésnek fontos eszköze lett a nyil
vános könyvtár és Father Tompkins
nak sikerűlt a gyermekek útján a szü
löket is az olvasáshoz szoktatni és ma



már kis birodalmának apraja-nagyja
szorgalmas látogatója a könyvtárnak
és az ott tartott előadásoknak.

Egyszerű eszközeikkel Tompkins
atya és segítőtársai többet tettek a
demokrácia gondolatának meggyöke
reztetéséért, mint a szinte korlátlan
eszközökkel rendelkező munkásvezetők

és tömegmozgalmak. A közősségi gon
dolatot mélyen beleoltotta hivei szí
vébe és a gyakorlattal bizonyította be
nekik, hogy a közösség életképes és a
szövetkezés boldogulásra vezet.

P. A.

BOVAR. Rába György versei.
(Hungária kiadás.)

A kritikus szeretne a költőn ke
resztül egy egész kort, s egyetlen stró
fán keresztül egy egész költöt elkapni.
Hogyan kínálkozik egy Rába György
versszakon keresztűl egy ifjú költő

generáció képe felismerésre, - tudva
azt, hogy mínden általánosítás olyan,
mint az átlaghasonlat, amelynek egyet
len pontban kell csupán hasonlítania1
Almatlan éj versét - ezt a címet min
denki leírhatta volna - a következő

képen fejezi be:

Túl könnyű vágyon, sorsokon
az ür felé hajolva,
csak én könyöklök hallgatag
ó, emberiség, ablakodba.
mínt hulló csillag, melyet a hasonlók,
nem vonzanak a többi boldog bolygok.

Az első sor igényt fejez ki: a költő

nem hajlandó az életet könnyű oldalá
ról felfogni, s akiben ez ilyen formá
ban van meg, valószínű, hogy a vers
nek sem szereti a könnyebb végét
megfogni. A második sor az előbbi

nek pszichológiaí állapotát vízióvá
növeli: az egyéni érzés - igy csinál
ták az összes romantikusok - betöltí
a kozmoszt. Abból az Ars poetica-ból
származik ez a kép, amelyik a költő

fantáziájának birodalmát nem haj-

landó a végtelennél alább adni. Ter
mészetes azonban, hogy az olyan líra,
amely egy romantikus lángolásból ki
ábrándult kor terméke, lehetőleg

csínján bánik a nagy szavakkal, s a
végtelent is tőle telhetőleg olyan in
timmé akarja tenni, mint egy dolgozó
szobát. Ennek megfelelően a harmadik
és negyedik sor kisplasztikus vagy
impresszionista képet alkalmaz, ugyan
akkor azonban a metaformát újabb
fordulattal terheli meg: az emberiség
ablakával, amelyet már aszigorúan
értelemre vadászó olvasó kedve sze
rint kombinálhat, ha a zenén túl vala-.
milyen végső következetességre is pá
lyázik. Ezt egészíti ki az utolsó két sor
újabb hasonlatváltása, ez a kissé méla
bús zárású kóda, amely a költő száz
felé szétsugárzó vágyát, a míndennel
egyesülés nosztalgiáját küldí el suga
ras úton ismét csak a talajtalan űr

felé.
Rába Györgynek ezt a világát, a

huszadik század emberének magány
érzését fejezi ki a kötet, ez a Búvár
ként az élmények mélyébe szálló,
ugyanakkor a költészet rezgő felszí
nének tajtékjain elmélázó emberi ön
marcangolás és költői gyakorlat, amely
egyenes vonalú leszármazottja a szá
zadelő nagy individuális életérzése
nek, s ugyanakkor kísérlet arra, hogy
reagáljon a világra. Az a mintegy ne
gyedszáz vers, melyet a költő új kö
tete magában foglal, egyetlen téma va
riációja: az emberi közérzésé, amely
ben minden összeolvad: szerelem, em
lék, impresszió, vágy, csalódás, politi
kum és helyzetérzés, és minden egy
szerre. Igy lesz a költő nyelve egy
nemesen oltott költői köznyelv. jelen
tős hibák, de egyúttal óriási emelke
dések nélkül, és reprezentálja a szá
zadot, amelyben annyi nagy költői

kezdeményezés és annyi költészetelle
nes elem ellenére az alkotók mégis új
művészetet akarnak teremteni.

Vajda Endre
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