
ragadhatták a hallgatót. Igy Jávorka második dala, melyet a sűrű erdő homályában
énekelt, vagy egyik-másik szép kórus, ahol főlismerhettük Kodály nagy kórusainak
hangulatát. De még ezek sem nyujtották azt, amit reméltünk: több erőt, szenvedélvt.
lendületet vártunk.

Az Operaház mindent megtett, hogy az ünnephez méltó formában hozza színre
a darabot. Remek díszletek (Fülöp Zoltán) között, nagyszerű ruhákban (Márk Tivadar)
játszottak a színészek, élükön a két főszerepben.Rayczy Lajossal (Ocskay) .és Lukács
Margittal (Cinka Panna). Rövid énekszámaikban szép teljesítményt nyujtottak az Opera
művészeí is: Rösler Endre, Osváth 'Júlia és .Mindszentí Odön, Nekik is a rendezés
nek is (Nádasdy Kálmán) csak azt a hibát kell felrónunk, amit az írónak: nem talál
ták meg a ballada igazi hangját, hanem félig stilizálva, félig naturális modorban
játszottak a néha meseszerű, máskor egészen reális díszletekközött.

Tarczay Kálmán

KÖNYVEK
MAGYAR ISMERETELMÉLET NÉMET

NYELVEN.
Az osztrák könyvkiadás ma igen magas

fokon áll; átvette, sőt felülmúlta a náciz
mus előtti német könyvkiadás legjobb ha
gyományait. Ausztriában, a fizikai munka
nagyon elégtelen, de a szellemi munka
annál intenzívebb. Bestsellereket, külföldi
és hazai' átlagregényeket alig adnak ki,
ezzel szemben tömegével .jelennek meg a
komoly világnézeti, bölcseleti, hittudo
mányi, társadalomtudományi, történelmi
munkák, - főleg pedig azok a művek,

amelyek korunk .nagy szellemi válságá
ban . igyekeznek utat keresni és mutatni.
Ilyen körülmények között nem csodálatos,
hogy a kiváló magyar biológus és filozó
fus, Fischer Antal ismeretelméleti szinté
zise ("Die philosophischen Grundlagen der
wissenschaftlichen Erkenntnís" Springer
Verlag, Wien, 1947.). Bécsben talált ki
adóra és az osztrák tudományos iroda
lomban és sajtóban nagyon meleg fogad.
tatásra. Fischer Antal hézagpótló műve,

sajnos eddig magyar nyelven nem jelent
meg.

Fischer Antal elsősorban a természettu
dományos megismerés bölcseleti alapjai
val foglalkozik. Felfedi, mennyire téves
a pozitivista természettudománynak az az
álláspontja, hogya tudományos megisme
rés kizárólag a természeti jelenségek egy
szerű leírására szorítkozhat. Éppen a ter
mészettudomány legújabb útjai és ered
ményei bizonyítják, hogy a természeti je
lenség igen komplex valami, amelyben
egyformán része van a "szellemnek" és
a "létezőnek". Fischer Antal megállapítja,

hogy az emberi szellem független a bio
lógiai kötöttségektől. Az emberre éppen a
transzcendencia a jellemző, a biológiai
adottságoktól való szabadság, a gondol,
kodás, mint öncél. A tudományos gondol
kodás egyetlen célja a megismerés, füg
getlenül a biológiai céltól, végső célját
illetően a haszontól. Az emberi gondolko
dás transzcendens, tiszta és tárgyilagos,
de természetesen kötik a biológiai, társa
dalmi és egyéb adottságok. Ezek az adott
ságok megakadályoznak bennünket abban,
hogy a "magánvaló" igazságot tisztán
szernléljük, de ez nem jelenti azt, mintha
ez a .magénvaló" meghaladná megisme
résünk határait. Megismerésünk nem le
het kizárólag a jelenségekre korlátozva,
mert a létezés és a gondolkodás princi
piuma lényegében azonos, ennélfogva a
gondolkodás igenis előre haladhat a ma
gánvaló, az érzékelhetőn túli megismeré
sében, jóllehet éppen biológiai és egyéb
korlátainknál fogva ez a megismerés tö
kéletes sohasem lehet.

Létezés és gondolkodás belső azonossá
gáná,l fogva, minden tudomány szükség
képen objektív megismerésre törekszik.
A pszíchologízmust Fischer Antal elveti;
joggal vádolja azzal, hogy tévesen és fe
leslegesen szakadékot von a szubjektum
és az objektíven létező között, s ezzel ön
magára vonatkoztatva is voltaképen ta
gadja a tudományos megismerés, a . tudo
mányos munka lehetőségét. A pszicholo
gizmus rámutathat a gondolkodás formá
jának, a szemléletnek a gondolkodó, a
szemlélő helyzetében rejlő kötöttségeire,
de ezzel semmit sem mondott a gondolko-
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dás, ,a szemlélet igazságtartamáról, a meg
ismerés tárgyáról. A megismerés kiindu
láspontja csak Aquinói szent Tamás alap
tétele lehet: adaequatio rei et intelIectus,
tehát a megegyezés a dolgok és az érte
lem között, Ennek a feltételezése a meg"
ismerés kiínduláspontja, és ennek az el
érése a megismerés célja. Ez a cél 'azon
ban az empiria, a tapasztalat kikapcsolása
nélkül nem érhető el. '

Fischer Antal Ismeretelmélett kritikáj a,
amely két forrásból táplálkozik, a tomista
filozófi.ából s a modern természettudo
mányi megismerés módszereíből s a kettő

között nem ellentétet, hanem belső azo
nosságot állapit meg, megegyezik abban
il dialektikus ismereteimélettel , hogy a
létezés objektív, s a gondolkodás a léte
zéssel való azonosságánál fogva, ezt az
objektív realitást közeliti meg. Csakhogy'
amig .a dialektikus ismeretelmélet szá

'mára maga ez az objektív valóság is mint-
~gy felszívódik a dialektikus folyamatban,
addig Fischer Antal számára, a keresz
tény bölcselet szellemének és lényegének
megfelelően, ez az objektív létezés a
végső létező, az abszolútum felé mutat, 8

önmaga is ettől az abszolútumtól nyeri
realitását.. Fischer :Antal 'nagy érdeme,
hogy rámutatott a tomizmus ismeretelmé
ietének és a természettudományos megis
merés módszereinek összeegyeztethetősé

gére, arra, hogya megismerésnek' ez a
két objektív útja, nem zárja ki, hanem
szükségszerűen kíegészítí egymást. Az
emberi gondolkodásnak a formája
mondja Fischer Antal - mindig a miért
után érdeklődik, és ez a .príorí adottsága
az embernek. A miértnek ez a kérdése, te
hát a "magánvaló", végső fokon az ah
szoiútum megismerésére, szemléletére ira
nyuló törekvés az emberi létezés formája,
s mínt ilyen objektív valóság, egy része
a ,létezés realitásának. Ez a megállapítás
lényegében a katolikus gondolkodás, a
keresztény bölcselet alapvető tényét fe
jezi ki.

Físcher Antal ismeretelméleti művének

csak utolsó fejezete foglalkozik a szellem
tudományi megismerés _ filozófiai alapjai
val. A szellemtudomáriyi megismerés szük
ségszerűen értékelés, értékekre vonatkoz
tatás. Ezek az értékek, amelyekre a szel
lemtudomány megismerése a tényeket. a
történeti 'jelenségeket vonatkoztatja, ép
pen úgy objektívek, reálisak, mint ahogy
objektív, reális,' természettudományi meg-
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ismerésünk tárgya, a valóságos létező. A
pszicholqgizmus éppen úgy felfedheti az
értékelés biológiai, társadalmi és egyéb
kötöttségeit, mínt ahogy felfedheti a meg.
ismerés hasonló kötöttségeit, de maguknak
az .értékeknek az abszolút létezését, az
értékelés objektiv értéktartaimát époly
kevés joggal vonhatja kétségbe. Az érté
kelés szubjektív kötöttsége a legtávolabb
ról' sem cáfolata az értékek abszolút vol
tának. A szellemtudományi megismerés
terén Fischer Antal sok alapvetö problé
mát vet fel. Sok problémát hagy megol
datlanul. Igy többek között a történelmi
megismerés .müvészí összetevőjének kér
dését, az erkölcsi és az esztétikai értéke
lés víszonyát, erkölcsi értékelés és törté
nelmi megismerés relációját stb. Azonban
a problémáknak ez a megoldatlansága,
amely a szellemtudományí fejezet vázla
tosságából következik, mit sem von le
Fischer Antal könyvének nagy úttörő ér
tékéből. Igen kívánatos lenne, hogy ez a
könyv, amelyegyík kiinduláspontja le
l1etnenálunk objektív ismeretelméleti ,és
világnézeti diszkussióknak, végre magya
rul ís megjelenne. Juhász Vilmos

oums TANÁR ÚR. Georges Bernanos,
Mióta Mihály arkangyal a gőgjében fel

fuvalkodott" Okoskodó Erteimet Isten ne
vében a kárhozatha taszította, a világos
ság egykori hordozója éppen azokkal az
eszközökkel csábít a maga táborába, me
lyek ellen tulajdonképen fellázadt. Amit
Lucifer gőgös értelme lehetetlennek tar
tott: Isten megtestesülése. tehát részben
anyaggá válása a szeretet által lett Isten
hez méltó tett. Azóta a szeretet és a hit,
tehát nem elsősorban az okoskodó meg
ismerés jelentik az Istenhez vezető utat,
míg a sátán, a szeretet 'hiánya, az általa
annyira megvetett anyag útján kényszerül
meg-megújuló, örök hiábavalósággal hí
veket toborozni. De éppen, amikor a sá
tán birodalma legerősebbnek látszik a föl
dön; amikor a bűnnék olyan özöne
árasztja el a világot, hogy már-már meg
fulladní látszik benne; éppen ekkor sem
misül meg műve, mert ekkor tudatosul
legkönnyebben a fenyegető veszedelem.
Szentek, irók, művészek születnek, kik
kétségbeesett, kivülállók előtt nevetséges
nek látszó erőfeszitéssel igyekeznek ben
nünk a sátánit tudatosítani, hogy ezáltal
védekezhessünk ellene. A bűn, a szenny,



a démoni megmutatásának akkor van te
hát a l'art pour I'art müvésztességen kívül
erkölcsi létjogosultsága és jelentősége, ha

. valóban konkrét, általánosan elterjedt bű

nőket tudatosít.
Georges Bernanos' is ezt teszi.. Ö nem

idézi fel szabados felelőtlenséggela sátánt,
hogy a társadalom egy ínyenc rétegében
olcsó sikereket érjen el - ő talán nem
mindenki által felismerhető, de jelenlevő

démont mutatja meg nekünk. Ezért. nem
csupán művész: ezért katolikus inűvész.

Új regényében azt mutatja meg, amint
egy emberi közösségben, egy faluban a
bűn, a sátáni tudatosul. Sőt nem is csak
a sátáni, hanem maga a sátán is, egy
szerű, jelentéktelennek látszó nyelvtanár
személyében. Bernanosnak rendkívül ér
dekes gondolata tér itt vissza: szerinte, ha
egy bűn - akár egyénben, akár közös
ségben az üdvösségre veszélyessé
válva, általánosan elhatalmasodiI(,' a sátán
maga jelenik meg, hogy az érett gyümöl
csöt learassa. Az a személyes és nem jel
képes sátán, akit az Üdvözítő is annyiszor
űzött ki megszállottakból. Ebben a regé
nyében is, mikor egy ístenhátamögötti kis
faluban a bűn - a mindig magános bűn,

mondja találóan Bernanos - végzetesen
elhatalmasodik, maga a sátán jelenik meg,
hogy egy gyilkossággal ezeket a magá
nos bűnoket kollektívvá tegye. Ouine ta
nár úr, az ördög, ezzel a gyilkossággal
ígyekszik művét betetőzni, <4J éppen ez
által vall kudarcot: az önmaga -szennyé
ben fulladozó. faluban felébred a bűntu

dat, a lelkiismeretfurdalás, az eddig ré
mült passzivitásba húzódott plébános IS

megszólal és az áldozat sírjánál mondott
beszédével mintegy közös gyónásban
igyekszik megkönnyebbiteni a falut bű

neitől. Ouine tanár úr pedig beleolvad az
abszolút semmibe, az örök tagadásba, mín
den érzelem örök hiányába, ahonnan jött.

Ennyi a mondanivaló lényege. De Ber
nanos ezen a kereten belül még sokkal
többet ad, valóságos sorsanalizisokat iro
dalmi köntösben. Alakjainak minden meg
nyilvánulása mögött valami transzcenden
tális időnkívüliségben ott kísértenek az
ösök bűnei és az utódok bűneiből a heted-'"
ízigleni nyomasztó örkség szelleme árad.

A regény tulajdonképeni főhőse egy'
férfivá érő kamaszfiú, Philippe ~ vagy
ahogy a nevelönö szólítja: Steeny - éle
tének abban a pillanatában, mikor a vele
született, illetve a keresztségben kapott

,kegyelmi. állapotból. kikerülve, körülnéz
az életben és immár szabadon, visszavon
hatatlanul va:lasztania k.ellIsten és a sé- '
tán, a tagadó okoskodás és a szeretet kö
zött. Tizenhatéves korunk körül.zníndnvá
jan átestünk ezen és így váltunk hivőkké,

kétkedőkké, tagadókká . vagy közömbö
sökké. Steeny helyzete annyibólnehezebb
az átlagnál, hogy voltaképen nem is áll.
válaszúton: nem kapott szeretetet és hitet,
magányos anyja beteges vágyaiban csak
a nevelőnővel törődik s így az igazi
vonzóerő számára a sátán, Ouíne-tanér úr,
kinek könyörtelenül a .karjaiba fut. A re
gény hőseinek nagyrészét is Steenyn ke
resztül ismerjük, meg ,~meglepő,hogya
szerző -. néhány mondattal, ,.mHyen ". félreért
hetetlenül, érezteti meg -velünk az ideg
roncs anya, a romlott nevelőnő, a kastély
démoni úrnőjének karakterét. Steeny és
környezete: a ráható erők mellett a köz
ség elöljárója a párhuzamos főhős. Míg
Steeny folytonosan alakuló, egyre ride
gebbé váló lelkületét szinte csak belülről

'ismerjük, a kicsapongásai miatt szaghal
Iucinációkban szenvedő polgármesternek
minden szánalmassága mellett is komikus
alakja zolai 'valószerűséggel álI előttünk.

A regény kétségtelen, szerkezeti hibája
a széteső kompozíció. Az olvasó emiatt
sokszor reménytelenül magárahagyatott
nak érzi magát a félidézettfortyogó 'fer
tőben. Nem a viziószerűen egymásmellé
dobott képek, hangulatok, élmények mű-.

vészí esetlegességére gondolunk; néhány
átvezető, némi mégiscsak szükséges logi
kai rendszert sejttető mondat hiányzik. A
regény túlzottan és kissé felelötlenül ho
mályos. Mintha Bernanos a szerkesztést
nem annyira tudatos célzatosságból, mint
inkább hanyagságból mellözné, A laza
kompozícióért azonban kárpótol Bernanos
egyre fejlődő stílusa. Minden szó, minden
hangulatkifejező árnyalat annyira helyén
van, . mint csak a legjobb versekben és
megdöbbenve érezzük, hogy a legbízza
rabbnak látszó hasonlattal leghétközna
pibb lelkiállapotunknak is újszerű értel
met adott. Bernanos a bűnös és kegyelmi
álIapot közötti árnyalatok mestere; félel
metesen tudja éreztetni, hogy a szenttől

a démonig sokszor csak egy lépés- leg
alábbis ami külsö megnyilvánulásukat il
leti. A külső világ hangulatainkon keresz
tül szűrődik le bennünkv . Nem tudjuk,
éreztük-e eddig valóban, vagy csak a

, megfogalmazás tökéletessége keltette ben-
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nünk az egyszer már átélt. élmény nangu
latát, hogy a hajnali országút a remény
ség megtestesülése. Ez pedig, ez a stílus
nemcsak az írónak - a fordító Füzesséry
Katalinnak is érdeme.

Nemeskürty Istvén

AZ ÉLET ELÉBE. A. J. Cronin regénye.
- (Dante-kiadás.]

Cronin bestseller-író - a javából. Rég
óta tudjuk róla, hogy igen jól értí az írás
techníkáj át, .meséí érdekesek, szórakozta
tóak, olvasmányosak, erkölcsi felfogása
tiszta és kifogástalan. Történeteiben azon
ban mindig volt valami romantikus érde
kesség-keltó halmozás, valami gyanus sza
bályosság és a közönségre kacsingató en
gedékenység, Az élet igazi, megrendítö
vagy elgyönyörködtetö látvánvét talán
épp ezért nem is tudta még eddig elénk
varázsolni egyetlenegy regényében sem.

Bevalljuk, gyanakodva kezdtük olvasni
új regényét is, - melynek eimét egyéb~

ként bosszantóan elrontotta a fordító. Az
életvidám, zöldelő, katolikus Irországból
a zordon Skóciába kerül egy alig kilenc- ,
éves árva kisfiú. Apja katolíkus volt,
anyja protestáns. A teljesen egyedül ma
radt gyereket az anya szülei veszik ma
gukhoz. Mi lesz vele, az egyetlen kato
likussal, ebben az idegen, rideg, szeretet
len' puritán környezetben? Magábahú
zódva, félénken és tehetetlenül teng-leng
a korlátolt szektás dédmama, a zsugori
nagyapa, a hallgatagon tűrő' .nagymama,
az ideges, rosszkedvű nagynéni kőzött.

Az ískolában katolikus volta miatt oSZ
tálytársaí kigúnyolják, megvetik s kíkö
zösítik maguk közül, s maga a tanító is
ellenséges szemmel néz rá. Egyetlen tá
masza és barátja a részeges, szoknyava
dász, hárijánoskodó s mégis elragadóan
bájos, örökifjú dédapa, aki hóna alá nyúl
a gyereknek. Ime, gyanúnk nem is volt
egészen alaptalan: az expozíció érdekes
és hatásos, az alakok jelegzetesek, a
probléma élre állított, csak éppen feltű

nően szabályos és rnenazséría-szerű

mindez: a kisfiú túlságosan mártír, a déd
mama túlságosan korlátolt, a nagyapa tú
lontúl zsugori, s a dédapa sokkal bájo
sabb és rokonszenvesebb. mint ahogy
megérdemelné. S a történetszabáJyosan
folyik tovább: a kisfiú egy esztelenül bá
tor verekedéssel tekintélyt szerez ugyan
magának az iskolában, otthon pedig me
nedéket talál a dédapó barátságában, kü-
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lőnleges természete azonban szinte szént
szántdékkal keresi - sokszor oktalanul
- a nehézségeket. Nehezen, de hősiesen

visélt vallásossága saját bevallása sze
rint (,a lóra emlékeztetett, mely hegynek
felfelé húzza a terhét". S bármily nehe
zére esik is, mindennap ministrál plébá
nosának, s a zárdakertben lobogó fáklyák
között ott lóbálja ő is a füstölőt il kör
meneteken, böjtök idején önmegtartózta
t~sa a csodával határos. Némileg érthető,

hogy később, a kamaszkor forrongásában
leveti magáról ezt a "rettenetes temet", s
az ellenkező végletbe esik: mig mikrosz
köpjával a véglények életét tanulmá
nyozza, s ateista filozófusok bölcselkedé
sei között botladozik, hatalmába ejti őt is
az értelem gőgje, s gúnyos mosolygással
rombolja szét magában az isteni kinyilat
koztatás egész rendszerét. Nem lesz bol
dogabb, szörnyen szenved a fiatalság e
"zöld betegségében". Már nem keresi Is
tent, de Isten keresni fogja őt, s meg is
találja majd - jelzi az író.

Igy. szokott ez történni a regényekben
s így az életben is: Cronin mindenben
eléggé a már jól ismert s nem is mindig
meggyőző receptek szerint dolgozik. Igaz,
komolyan s lelkiismeretesen fogja feL a
dolgát, s talán nem is az ő, szándékán,
hanem tehetségén múlott, hogy a kétség
telenül nagy és izgalmas témát mindössze
két helyen tudta elmélyíteni s hitelessé
tenni: a fiú és Roche kanonok karácsony-'
esti beszélgetésében s az epilógusszerü,
folytatást sejttető, vázlatos utolsó fejezet
ben, amikor hősünk búcsút véve eddigi
életétől, néhány percre betér a Szent An
gyalok templomába, hogy a hallgatag sö
tétségben kiöntse lelkének boldog mámo
rát az egyelőre megtagadott Létező előtt.

Ha gyanakvásunk talán túlmagasra
emelte is a mércét, s túlsok szabályossá
got vagy megalkuvást elemeztünk is ki
Cronin új regényéből, mégis el kell is
mernünk, hogy írásának van sodra, s he
lyenként atmoszférát is tud teremteni.
Szép és hangulatos leírásai, s egy tiszta
szerelem fakadásának megint csak nem új,
nem ötletes, de finom színekkel való fel
vázolása s alapjában nemes és tiszta er
kölcsi felfogása miatt bizonyára kedves
olvasmánya lesz mindazoknak, akik nem
gyötrő életproblémáik megválaszolását,
hanem néhány nyugodt óra tiszta szóra
kozását várják a regénytől.
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