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A NAGY KÜZDELEM ÉSZAK-AMEBIKÁI~HT

Részlet Arnold Toynbee történelmi munkájából.

Arnold Joseph Toynbee talán a legnagyobb tiatúsú inai törté
neii író. Toynbee a londoni egyetem tanára, főműve: A Study of
History (1934), az angolszász világ szellemi életében szinte páratlan
jelentőségre tett szert. Toynbee a civilizáciok fejlődésének és ha
nyatlásának okait kutatja, akárcsak nagy angol elődje, Gibbon, niin
dig a nagy összefűggéseket tartja szeni előtt, de sokkal nagyobiJ
anyagszerűséggel, finomabb differenciáló művészettel bontja ki az
események szövevényéből a lényegeset, a drámai magot, mint neve
zetes német kortársa, Spengler. Toynbee, Spenglerhez hasonlóan, mai
cívilizácíónkat hanyatlásra itéltnek látja, de hisz abban, hogya jö
vőben az emberiség magasabbra fejlődik. Eszmeileg annak a huma
nista realizmusnak az örököse, amely Morus/ól és Jungtól Bertrand
Russelig az angol gondolgodók szilárd szellemi hagyatéka, tekintet
nélkűl filozófiai álláspontjuk és világnézetük egyéb vonatkozásaira.
ToyniJee hisz az eszmék életében, és bizonyos megértést tanusít
Hegel dialektikus bö1cselete iránt. Ebből a szemelvényből, amelyet
nagy művéből koztiuin, kiviláglik, hogy egy nem katolikus törté
netíró milyen szerepet tulajdonít a katolikus Egyháznak, mint unté
nelemalakító tényezőnek.

Mi volt a kimenetele a mintegy féltucatnyi nyugati telepes-csoport küzdelmének
Észak-Amerika uralmáért? A nyugati történetiróknál ez a klasszikus megfogalmazása
témánknak. New-Hugland gyarmatosai győztek a küzdelemben.

A keresztény időszámitás XVII. századának a közepén, mikor mindezek a tele
pesek megvetették már a lábukat az északamerikai szárazföld szélén, könn yű lett
volna n.egmondani, hogy hamarosan -összeütközésre kerül a sor a belső részek birto
káért: de a legélesebben és legtávolabbra látó egykorú megfigyelö sem lett volna
kéjjes eltalúlni, ki .győz a végén? Eles elmével valószínűleg megállapitotta volna,
hogy nem él spanyolok lesznek a győzők, - két nagy előnyük ellenére sem. Az egyik
előnyük, hogy ök voltak Mexikó urai, az egyetlen területé Észak-Amerikában, illető

leg mcllette, ami már be volt tö-rve és gazdaságilag fejlett volt, egy bennszülött civili
záció hatására, már az európai gyarmatosok megérkezése előtt. Másik előnyük Spa
nyolország felsőbbrendű helyzete feltételezett megfigyelőnk napjaiban. Megfigyelőnk

talán nem vette volna számításba Mexikó magas fejlettségét különálló volta miatt,
hiszen Mexikót különálló területté tette Eszak-Amerika központi területeitől egy
lakhatatlan fensík és sivatag széles öve, Es talán már nem vette volna annyira számí
tásba Spanyolország politikai helyét sem, olvasván az idők jeleit, amint már meg
voltak írva a wesztíálíaí szerződés sorai közt.

"A spanyol birodalom" - jelentette volna ki - "máris halott, körülötte immár
gyülekeznek a keselyük. Spanyolország katpnaí hegemóniája Európában Francia
országru száll, Hollandia és Anglia örökli kereskedelmi és tengerészeti hatalmát.
Észak-Aruerikáért ez a három ország fog most versenyezni. Mérlegeljük eshetőségei

ket viléghelyzetük és amerikai befolyásuk szempontjából. Rövid távra Hollandiának
vannak legtöbbet igérő reményei, ő a tengerek ura (Anglia nem komoly versenytárs
ezen az elemen. és Franciaország nem kiván komolyan versenyezni); és Amerikában
remek vizi bejárat van a kontinens belsejébe: a Hudson völgye. Ha távolabbra né
zünk, akkor persze inkább Franciaország remélheti a győzelmet, minthogy a francia
Szent Lőrinc-folyó még jobb módot nyujt a behatolásra Eszak-Amerika belsejébe,
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rnínt a holland Hudson, ámde a franciák Jeszerelhetik és kimeríthetik a hollandokat,
olyan lehengerelő katonai fölényben vannak az európai kontinensen. Nem merek
dönteni a francia és holland között - mondaná -, de egyet nyugodtan előre merek
megmond-im: az angolok nem vesznek részt a versenyfutásban. A délebbi angol tele
pek viszonylag kiváló talajuk és éghajlatuk folytán továbbra is fenn fognak maradni,
de a legjobb esetben is el lesznek szigetelve északra a hudsonmenti hollandok, délen
" floridai spanyolok, hollandok és franciák között, és ezek közül bármelyik "elvághatja
összeköttetéseiket nyugat felé, amint biztosítja a Mississippi ellenőrzését. Egy dolog
azonban biztos: az olyan kis telepes csoport abban a puszta és kietlen országban,
mint amelyet a gyarmatosok New-England-nek kereszteltek, eltünésre van ítélve.
A Hudson völgyében élő hollandok el fogják őket vágni a többi angol telepektől.

míg a Szerit Lőrinc völgyében élő franciák az ellenkező szárnyról szorítják őket.

Ezeknek a new-eng landieknek a sorsa egyáltalán nem kétséges!"
Tegyük fel, hogy feltételezett megfigyelőnk megéli a' századfordulót. nOl-ben

gratulál saját éles eszének, hogy már ötven évvel ezelőtt többre becsülte a franciák
kítátásait, mint a hollandokét. az utolsó ötven év alatt u. i. a Szent Lőrinc legyőzte a
Hudsont. A francia kutatók felnyomultak a Szent Lőrincen egészen a nagy tavakig,
azután le a Missíssippi völgyébe és a nyugati részeken a nagy folyó deltájáig, ott
megalapították Louisianát, az új francia gyarmatot, amely versenytársává lett a
régebbi francia gyarmatnak, Kanadának, a transzkontinentális víziút túlsó végén. Ami
a hollandokat illeti, megfigyelőnknek be kell ismernie, hogy túlbecsülte őket. Ök is
uraivá lehettek volna a nagy tavaknak. mielőtt a franciák odaérkeztek. sőt a század
óceánjáro hajóinak szempontjából az Ontario-tó partjaitól az út célja közelebb volt
a Hudsonon, mint a Szent Lőrincen. Ám a hollandok léha módon átengedték a Hudson
völgyét a gyöngébb tengeri versenytársnak, az angoloknak. Hát igen, a hollandok
kies tek Észak-Amerika vezetéséből, ellenben a franciák és angolok ottmaradtak téte
il. téte. Csakhogy az angolokat nem igen vehetjük komoly versenytárs-számba. Az el
múlt félévszázad eseményei ebböl a szempontból bizonyára nem késztetnek arra, hogy
megváltoztassuk jövendölésünket - bármennyire számítottunk is az angolok Hudson
völgyi előretörésére. Ebből a váratlan fordulatból bizonyára a new-englandiek húzzák
a legnagyobb hasznot. Máris gyarmatosítják a holland tartomány hátországát és New
Englandet összekötik az Atlanti part többi telepeseivel. Lehetséges, hogy a new
englandiek megmenekültek a kihalástól. de ez csak annyit jelent, hogy ezentúl nekik
is meg kell osztaniok déli rokonaik szerény reményeit. Mert az angol győzelmet, 
mikor a Hudson-völgyet elvették az engedékeny hollandoktól - döntően felülmúlta
ugyanakkor a franciák győzelme, akik meghódították a szűz őserdőket a Quebec és
New-Orleans közt elterjedő nagyszerű vízíút egész terjedelmében. Az angol gyarma
tok csak megszilárdultak, a francia gyarmatok ellenben hatásosan körülkerítették
őket. A kontinens jövője eldőlt! A győztesek a franciák!

Ajándékozzunk megfigyelőnknek emberfelettien hosszú életet, hogy mégegyszer
áttekinthesse a helyzetet, 1803-ban. Ha addig él, kénytelen lesz megvallani, hogy a
tudománya nem ért meg ilyen hosszú életet. 1803 végén a francia lobogó teljesen el
túnt Észak-Amerika politikai térképéről. Az elmúlt negyven évben Kanada a brit
korona birtoka volt, Louisianát pedig - miután Franciaország átengedte Spanyol
országnak és ismét visszakapta - Napoleon egyszerűen eladta 1803 december 20-án
az Egyesült Államcknak, az új nagyhatalomnak, amelyik csodálatos metamorfózis
útján keletkezett a 13 angol gyarmatból.

Amerikai Egyesült Államok! Ki tudta volna ezt előre megmondani? De a büszke
cimet a tények igazolták. 1903-ban az Egyesült Államoknak zsebében van a kontinens.
Most már nemigen van mít jövendölni, most már csak az van hátra," hogy megmond
juk, hogy az Egyesült Államok melyik része lesz az ura ennek a nagy területnek 
egy kontinens szélességében! -, amely most közös birtokukká lett. Alig lehet félre
értés! Nyilvánvalóan a déli államok urai az Üniónak és örökösei Nagybritanniának
és Franciaországnak. Figyeljük meg, hogy a déliek hogyan vezetnek a mérkőzés utolsó
menetében - a nyugat elnyerésének amerika-közi mérkőzésében. Kentucky-t, az első

új államot nyugatra a hegyektől, a virginiai favágók alapították, akik olyan sokáig
tartották vissza a franciákkal együtt az Atlanti tengerpart angolul beszélö telepeseit
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a kontinens belsejétől. Figyeljük meg Kentucky kulcshel yzetét, hogy nyúlik le az
Ohio balpartjára arrafelé, ahol beleömlik a Mississippibe. A nyugat a déliek marká
ban van és szemmel láthatólag minden az ő javukra dolgozik. Az angol Chatham és
a pensvlvé niai Franklin és a korzikai Bonaparte államférfiúi ténykedése mérhetetlen
tr-rűletekkel ajándékozta meg őket, és amint az új földeket eke alá tudják fogni, a
távoli Laneashire új malmai egyre növekvő piacot kinálnak a déli talajon és déli ég
hajlat alatt oly remekül fejlődő gyapot számára. A néger adja a munkát és a Missis
sippi a közlekedést utat, hogy elszállithassák a termékeket New-Orleans rakodópart
jaira, ahol liverpooli hajók már várják, hogy továbbvigyék.

"A mi yankee unokatestvérünk - jegyzi meg a déli 1807-ben - most talált ki
egy "gőzcsónakot", amely árral szembe úszik a Mississippin és mostan találtak fel
egy igen praktíkus gépet a gyapot tisztitására. Ezek a kellemetlen, szerencsétlen pol
giirtársaink ott keleten, az ország félreeső sarkában! Az ö "yankee ravaszsága i" hasz
nosabbak nekünk, mint a szellemes feltalálóknak! Mit is remélhet New-England? Ma
sincs több reményük, mint száz évvel ezelőtt. Ma, amikor a távoli nyugat megnyilt
a déli vállalkozókedv számára, a new-englandi előtt még mindig le van zárva. New
England-et elzárja a kanadai határ, ami megmaradt akkor is idegen országnak, mikor
fi ancía kézből az angolokéba jutott. Igy a szegény rokon most is ott ül a félreeső

sarokban, mintegy ketrecbe zárva Town Hill rossz Iöldjein, s ez igy marad, egészen
a7. ítélet napjáig! "Sedet, aeternumque sedebít". (Verg. Aen. VI. 1. 617.)

Ha a mi szerencsétlen prófétánk a dél jövőjét a déliek értékelése szerint szá
mítja, akkor saját dőresége fogja megitélni, mert az északamerikai kontinens birtokáért
vivott mérközés utolsó menetében a déliekre még gyorsabb és megsemmisítőbb vereség
vár, mint eddíg a spanyolokra, hollandokra és Jranciákra. Nem is kell egy évszúvadot
várnunk, hogy ennek avereségnek szemtanui lehessünk. Egy élet leforgása alat! ViSSZd'

jára fordul Dél és Észak viszonylagos helyzete.
1865-ban a helyzet már átalakult, az 1807-es helyzetre vissza sem tudnánk kö

vetkeztetni. A 'nyugat elnyeréséért folyó küzdelemben a déli pionírt túlszárnyalta és
elhagyta az ő északi vetélytársa. Alighogy utat tárt a nagy Tavakhoz és kihozta cl leg
többet, amit lehetett a Missourí-ból, a déliek döntő vereséget szenvedtek Kansas-ban
és sohasem jutottak el a Csendes-óceánig. Az északiak a leszármazottai uraivá lettek
a Csendes-óceán partjának. Seattle-től Los Angeles-ig. A 'Mississippin való malom sem
használt sokat a délinek. Arra számított, hogy a nyugatí vízhálózat az egész nyugatot
odavonzza a déli gazdasági és politikai rendszerbe és mikor a yankee megajándékozta
öt agőzcsónakkal, hogy ott dolgozzon a nyugati vizeken, azt hitte, hogy a yankee
az ő kezébe adta az egész nyugatot. De a "yankee ravaszság" tovább dolgozott.
A gőzcsónak feltalálója feltalálta a gőzöst és a vaslit többet vett el a többiek
től, mint amit a gőzcsónak valaha is adott; mert a Hudson-völgye nagyjelentő

ségű az északamerikai emberföldrajzban s ez a fő útvonal az Atlanti-óceántól
nyugat felé, ezt a lehetőséget mulasztották el kihasználni a hollandok a franciákkal
való versengés közben, erre a lehetőségre csak a vasút korszakában került sor.
A vasútvonal, amely felmegy a' Hudson és a Mohawk völgyén, azut.án végig a t.ó mellett
és összeköti New-Yorkot Csikágóval, felülmúlta a Mississippin való folyami közlekedést.
New-Orleans és Szt-Luis között. Ezáltal az északamerikai kontinens belső közlekedési
útvonalat szögben elfordultak Észak-Déliből Kelet-Nyugatiba; és az Észak-Nyugat el
szakadt a Déltől, hogy mind érdekeiben, mind érzéseiben összeforrjon Észak-Kelettel.
Valóban, a keleti yankee, aki megajándékozta a délnyugatit a folyami gőzössel, kettős

ajándékkal nyerte meg az északnyugatiak szívét: eljött az északnyugati farmerhez,
egyik kezében a vasúttal, a másik kezében az aratógéppel és így megoldotta a nyugat
mindkét nagy problémáját. Az egész nyugatnak két dologra van szüksége, hogy kifejt
hesse gazdasági lehetőségeit: szállításra és munkára. Am a délnyugati ültetvényes,
azt hivén, hogy őrökre megoldotta a munka kérdését a néger rabszolgaintézménnyel,
csak a közlekedés kérdésére keresett megoldást, azt is a yankee mechanikai talál é
konyságbóJ. Az északnyugati farmer esete más. Nem áll rendelkezésére rabszolgaerö,
a szabad munkásszükségletét pedig az európai bevándorlás folyamata csak lassan látja
el munkaerővel a gyorsan fejlődő földön. Igy a keleti gyárak mezőgazdasági gépei szá
mára az északnyugati farmer éppen olyan nagy isteni ajándék, mint a keleti vasutak.
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Ez a két "yankee ravaszság" együtt döntő volt észak és nyugat szövetségesére nézve;
így a déliek előre elvesztették a polgárháborút, még rníelőtt megvívták volna. Mikor
dél fegyvert fogott abban a reményben, hogy katonai erővel szerez gazdasági erő

tartalékokat, ezzel csak siettette és befejezte az amúgy is elkerülhetetlen bukást.
A new-englandíeknek ez' a végső győzelme az Eszak-Amerika uralmáért folyó

küzdelemben, amelyben az ő spanyol, holland és francia vetélytársaikat egymásután
legyőzték, világot vet arra a kérdésre, amível pillanatnyilag foglalkozunk: a különböző

fokú nehézségek viszonylagos ösztönző hatására az emberi élet fizikai fejlődésében.

Mert bár ct new-englandiek fejlődése szokatlanul nehéz volt, nyilvánvaló dolog, hogy
vetélytársaiknak sem volt könnyű a fejlődés útja. Igy mindnyájan keresztülmentek
az első tüzpróbán: ki kellett szakadniuk az európai társadalmi gyökereikből, átkelni
az Atlanti-óceánon és új gyökeret ereszteni az új világ talajába. Amikor végre sikerült
megszilárdulniuk, nemcsak a new-englandiek találkoztak állandó nehézségekkel ame
rikai otthonukban. Kanada francia telepeseinek is meg kellett küzdeniők a sarki
hideggel és Louisiana francia telepeseinek meg kellett hóditaniuk egy nagy folyót:
a Mississippi úgyannyira változtatja a folyását és pusztítja árterületét, mint a Sárga
folyó, vagy a Nilus, vagy a Tigris, és a levéel, amivel a kreolok védték nehezen
elhódított falvaikat és földjeiket, nem épültek kisebb emberi erőfeszítéssel és nem
volt könnyebb őket fenntartani, mint az egyiptomi, szumír és k.naí civilizáció föld
gátjait .Valóban, Kanadában és Louisianában a fizikai fejlődés elé nieredő nehézségek
alig voltak kevésbbé félelmesek, mint amivel a new-englandiek a Town-Hillen meg
küzdöttek. Ez a leírás megerősíti azt a feltevést, hogy a nehézség és a fejlődés ősztökéi

egyenlő arányban nőnek.

Mehetünk-e tovább? Megkísérelhetjük-e megjövendölni 1933-ban, kiknek a kezé
ben lesz Észak-Amerika uralma egy évszázaddal ezután? Reméljük-e, hogy mi magunk
közelebb jutunk célunkhoz, mint képzeletbeli prófétánk 1650-ben és 1701-ben és 1803
ban? Tehetünk-e többet, mint hogy félre húzzuk a függönyt a mai jelenetről, melyben
new-englandi ivadákok játsszák a főszerepet? Bár nehéz dolog vátesznek lenni, bizonyos
jelek arra mutatnak, hogy a dráma még nem jutott túl a döntő ponton és a küzdelem
még nem dőlt el. Ennek egy apró jele a következőkép jutott e tanulmány szerzőjének
tudomására.

Néhány nappal il fenti említett esemény után - mikor a connecticutbeli Town
Bill elhagyott oldalán sétáltam - maradt egy fölösleges órám két vonat között New
England egyik kis ipari városában, a Connecticut-Massachusetts vonal egyik massachu
settsi elágazásán. Az 1914-18. pvi háború napjai óta New-England ipari kerületei
épolyan rossz napokra virradtak, mint az ország többi része. Rossz napokat éltek és il

jövő sem volt. bátorító. Ezen a napon azonban a városka levegöje nem volt sem
elhagyatott, sem élettelen. Unnep volt, és az egész lakosság az utcákon tolongott. Utat
törve a tömegen keresztül, észrevettem, hogy minden második ember valami külonös
jelvényt visel. Megkérdeztem, hogy mi az. Azt mondták, hogy a helyi Francia Kanadai
Klub jelvénye; első felületes benyomásomat a statisztika később megerősítette. 1925
ben ebben a new-englandi iparos városban a francia kanadatak voltak a helyi mun
kásság Jegszámottevőbb csoportja. A bennszülött new-englandiek elhagyták ezeket a
gyárakat, mint ahogy elhagyták Town-Hill földjeit, hogy nyugaton keressenek vagyont;
de ha a falu ki is ürült, a város egyáltalában nem ürült ki. Amilyen gyorsan a benn
szülött népesség elvándorolt, olyan gyorsan tódult be a kanadai francia bevándorlók
áradata. Az az élet és azok a munkalehetöségek, amelyek immár nem voltak vonzók
az Államokat megalapítá Zarándok Atyák leszármazottainak, ugyanezek varázsként
csillogtak ezek előtt a Quebec sarkköri vidékéről jött norman parasztgyerekek előtt.

Azt ís megtudtam, hogy a kanadaí francia bevándorlók a new-engJandi városokból
kiáradnak a földekre, ahol mint parasztok igazán otthon érzik magukat. Parasztigé
nyeikkel az amerikai ipari munkabérek fölöslegéből gyorsan összegyüjtenek annyit,
hogy meg tudnak venni egy-egy elhagyott new-englandi földet. A bevándorlók ismét be
népesítik az elhagyatott földművesvidéket. Legközelebbi látogatásunkkor talán Town
Hillt sem fogom elhagyottnak találni. Mégis, ha ezen a kietlen helyen az Ember má
sodszor is úrrá lesz a vadonon. előre meg lehet mondani, hogya történelem némi
különbséggel fog megismétlődni. A földek és kertek, sőt még a házak is 1950-ben
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hasonlóak lesznek a két évszázad előttiekhez, de a farmerek ereiben most már francia
és nem angol vér fog folyni, és azősí fatemplomban nem presbiteriánus lelkész, hanem
katolikus pap mutatja majd be az istentiszteletet!

Igy aztán lehetségesnek lát.szik, hogy az Eszak-Amerika uralmáért a kanadai
francia és newenglandi ,gyarmatosítók közt folyó küzdelem még egyáltalán nem zárult
le és a hétéves háború kimenetele sem döntötte el végleg a küzdelmet, mert mikor a
francia zászló letűnt., a francia paraszt egyáltalán nem tűnt. el a francia fönnhatóság
hivatalos jelvényével. A római katolikus Egyház védőszárnyai alatt ez a parasztság
is termékeny maradt és betöltötte a Földet, és most, az idők teljében, a kanadai francia,
a vetélytársa szülőföldjének szíve ellen intéz ellentámadást. Paraszt módra hóditja meg
New-Englandet, lassúbb, de biztosabb módszerekkel, mint amik kormányok rendelkezé
sére szoktak állani. A hódítás eszköze az eke, és nem a kard, és t.ulajdonjogát az
ország betelepítésének tényére alapítja és nem arra a megtévesztő módszerre, hogy
színeket festenek, vagy vonalakat. rajzolnak egy darab papirosra. Törvény, vallás és
fejlődés együtt segítenek neki. A földművelés kemény munkája állandóan ösztökéli, és
vetélytársát a távoli Nyugat városainak iágyabb atmoszférájában ez az erő már nem
biztatja. Vallása visszatartja attól, hogyaszületéskorlátozás módszereivel akadályozza
családja fejlődését. Es az Egyesült Államok törvényhozása, amely a t.engerentúli orszá
gokból korlátozza a bevándorlást, de az amerikai kontinens országaiból nem a kanadai
francia bevándorlót olyan kivételezett helyzetbe segíti. amelyben legfeljebb a mexíkóiak
osztoznak vele Még egy évszázadnyi békés beszivárgás, és meglehet, hogy az észak
amerikai történelem drámájának ez a felvonása azzal fog végződni, hogya két terjesz
kedő latin parasztság az Egyesült Államok fővárosának közelében találkozik egymással.
Ezt fogják megérni késői unokáink 2033-ban? Nagyobb és kűlönösebb fordulatai is vol
tak már a történelemnek Eszak-Amerikában.

FATHER FLANAGAN NEVELÉSI MÓDSZERE

"Boys Town felé - mondják apályaudvaron - igy is így megy az ember."
Éppen úgyelmagyarázzák az útirányt, míntha Chicagóba, vagy New-Yorkba keres
tem volna a vonatösszeköttetést. Az autobusz-társaság irodájában a hivatalnok egy
darabig lapoz a menetrendben, aztán számoszlopokon fut végig az ujja és végül meg
áll egy névnél: "Boys Town - mondta -, tíz mérföld nyugatra Ohamától, Nebraska
államban". S mikor végre az automobil-klubban előhúztam tagsági igazolványomat,
hogy megtudjam, nem lenne-e legjobb saját kocsimon menni Nebraskába, a tiszt
viselő egy polcról térképet vett elő, ceruzájával kis fekete pontra mutatott: "Itt van
Boys Town, Father Flanagan Boys Town-ja".

Ha valamilyen fővárosba olyasvalaki érkezik, akít a város meg akar tisztelni,
akkor az elöljáróság képviselője megjelenik, hogya vendéget üdvözölje. A Fiúk
Városában ís vár valakí, és így szól: "Welcome in Boys Town" (Isten hozta a Fiúk
Városában!). De ez él valaki alig tizennyolc éves, társaihoz hasonló legényke.

A Fíúk Városa Flanagan atyának, a papnak életté vált meggyőződése, hogy a
fiú, amint felkeltik benne a felelősségérzetet, önbizalmat nyer és képes lesz önmagát
irányítani. És ebben a városban Flanagan atyának valósággá vált az a kijelentése is,
hogy a felelősség alakítja a jellemet. Boys Town - község. hivatalosan bevezetve
az amerikai városok lajstromába - önmagukat kormányzó fiúk közössége, kis embe
rek városa.

Évente kétszer van választás a Fiúk Városában. Az alkalmas, egészséges gon
dolkodású, kifogástalan erkölcsű fiúkat társaik jelölik mint kadidátusokat. Polgármes
tert, négy városi tanácsost, tizenhét kerületi elöljárót, egy bírót és egy ügyvédet, meg
egy közvádlót választanak. Boys Town polgárai a város ügyeinek személyes íntézése
révén megtanulják a jó és rossz kormányzás közti különbséget, s le tudják vonni
ebből a következtetéseket. A városi funkciónáriusok hatásköre ugyanaz, mint a többi
amerikai városokban. A parkok felügyelője mellé pl. huszonöt fiú van beosztva a köz
kertek karbantartására. Minden háznak - átlag húsz fiúnak ad szállást egy lakóház
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-- van egy, a lakók által választott vezetője, aki felelős a csoportj ához tartozó összes
fiúk viselkedéséért. A választások természetesen títkosak, és csaknem ugyanolyan
jelenségek kísérik, mint New-Yorkban, vagy Washingtonban a felnőttek közt lefolyó
választásokat. Gyűléseket tartanak, beszédeket mondanak, kortes-felvonulásokat ren
deznek zenével és énekkel, saját nyomdájukban előállított röpcédulákat osztanak szét.
A választás napján minden polgár megjelenik az urnák előtt, mert tudják, hogy a jó
polgár kötelességeihez hozzátartozik a közügyekben való részvétel. Ezt a demokratikus
alkotmány alapján nekik biztosított választójogukkal való élés által gyakorolják.

A Fiúk Városában a város vezetőségének épületein és a lakóházakon kívül van
több iskola, postahivatal, bank, gondozó intézet, nyomda, könyvtár, laboratóriumok,
tornacsarnokok, műhelyek, stadion, uszoda, farm, tehenekkel és más háziállatokkal,
szántóföldek és zöldséges kertek, gőzmosó, egy szép templom és minden más beren
dezés, ami városokban lenni szokott. Mindenütt fiúk állnak a műhelyek padjai mel
lett, fiúk kezelik a nyomdában a szedőgépeket, fiúk fejik a teheneket. A postahivatal
ban fiúfej bukkan elő az üvegablak mögül, A kárpitosműhelyben egy fiú éppen pár
názott karosszék belsejét boncolja szét. A könyvtárban fiúk űlnek és hajolnak csönd
hen könyveik főlé. Fiúk osztják szét a kimosott ruhát az egyes lakóházak közt, ahol
az ifjú házvezetők veszik azt át. A konyhában fehér bóbitával a fejükön fiatal szaká
csok kavarják a levest, a földeken ifjúmunkások segédkeznek a vetésnél és az aratás
nál. Sőt még a borbélyműhely kirakatüvege mögött is a jövendő' fodrászmestert
látj nk, amint ollóval a kezében a közeledő tavasz tiszteletére rövidre nyirja társai
haját.

A vallást sehol sem hangsúlyozzák túl a Fiúk Városában. De jelen van mindenütt.
Gondolnak arra, hogy a katolikus fiúk hetenként háromszor szentmisére menjenek.
A protestánsoknak két hétköznapon és vasárnap van istentiszteletük. A zsidó fiúka t
minden pénteken elviszik a közeli Omahába, hogy szombaton résztvehessenek a Sabbat
ájtatosságon. Boys-Town szabad város. Nincs benne faji vagy vallási különbség. Szel
lemi vezére. alapítója, vezetője Monsignore Edward Joseph Flanagan atya, katolikus
papi 1866 július 13-án született Leaberg Houseban, Roscommon grófságában, Irország
han, mint szegény szülők gyermeke. Saját életében tapasztalta meg, hogy mí a nyomor.
Tizennyolc éves korában - mint honfitársai közül évente ezrek és ezrek- kiván
dorolt Amerikába és itt készült papi hivatására. 1909-1912 kőzt az innsbrucki "Jezsuita
Egyetem"-en tanult, és itt szentelték pappá 1912-ben. Segédkezve állanak mellette a
Christian Brothers szekta tagjai és a város magisztrátusa.

Monsignore Flanagan, vagy ahogy Amerikában nevezik, Flanagan atya, mint egy
hajléktalanok menhelyének vezetője kezdte működését. Itt enni is adtak az életben
hajótöröttként vergődő férfiaknak. Vendégei közt játékosok és iszákosok. csavargók,
kalandorok, börtönből szabadultak, züllöttek és kétségbeesettek voltak. Alig tudott
ezek közül valakit visszavezetni a rendes társadalmi élet keretei közé. Nagyon hamar
belátta, hogy az esetek legnagyobb részében egy elhibázott fiatalság következményei
veI áll szemben. Olyan teremtések voltak ezek, akik. sohasem ismerték az otthont,
akiket elhanyagoltak, akikkel senki sem törődött. Pedig ez a törődés éppen azokban
az. években, amikor az emberi jellem kialakul, döntő fontosságú. Ez a tapasztalat
indította az idealista Flanagan atyát arra, hogy feladja a megvénhedt és elkorhadt
fatörzsek meghajlitásának meddő kísérletét. 90 dollárt kért kölcsön, s ezzel kífízette
egy kétemeletes ház egyhavi bérét. Két fiút a fiatalkorúak bírósága bízott rá, három
másikat az utcán szedett fel. Két héttel később, 1917 karácsonyán már huszonöt fiú
volt az otthonában, s amikor végül a ház túlkicsi lett, 160 hold, kiterjedésű farmot
vásárolt. Ma az a terület, amelyen a Fiúk Városa fekszik, 900 holdra nőtt. Az elhagyott
fiúk ezrei találtak itt otthont, iskolát, szeretetet.

A Fiúk Városa Amerikában rendszer. Nevelési rendszer, amelyet Flanagan atya,
a nevelő eredményesen valósitott meg. Eredményei - sokszor olyan esetekben, ame
lyekben más kísérletek csődöt mondtak - nem csekély mértékben arra a bizalomra
vezethetők vissza, amit Flanagan atya a fiúkba helyez. Ezek a hontalan,' hajótörött
vagy más módon a sorstól mostohán kezelt fiúk oly soká hányódtak szanaszét és
annyira elhanyagolódtak, hogy elvesztették bizalmukat önmagukban. Onbizalomés ön-
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becsülés az előfeltételei annak, hogy valaki hasznos polgára lehessen a társadalomnak.
Es Flanagan atya egész programja, a Fiúk Városa egész berendezése ezt d kettőt

szolgélja.
Boys Town iskoláiban a növendékek tanulhatnak valamilyen mesterséget, készül

hetnek az egyetemre, vagy a művészetek valamelyikének szentelhetik magukat. A Fiúk
Városának van fiúkból álló zenekara, s a város fiúénekkara messzeföldön hires. 
A saját képességeinek felismerése fontos vitamin az önbizalom és jellem kifejlesz
tésében - mondja Flanagan atya. Ezt szolgálják a város sportfelszerelései is.

Miből tartják tenn a Fiúk Városát? Flanagan atya nem kapott semmiféle támoga
tást, sem magánosok csoportjaitól. sem egyháziaktól. Boys Town nem szerepel Nebraska
tartomány budgetjében, sem az államháztartásban. A Fiúk Városát az amerikai nép
minden rétegéből származó nagylelkű adakozók önkéntes hozzájárulásaiból tartják
fenn, akik a város alapítójához hasonlóan hisznek abban, hogy minden fiúnak joga
van egy kis helyre a nap alatt,

Flanagan atya szívesen mesélgette annak a nyolcéves fiúnak a történetet, aki
egy bankrablás után került Boys Townba. Ez a kis kölyök az elhagyatott ifjúság tra
gikus példája volt. Különös nehézségeket okozott,. s minden kisérlet, hogy őt a társa
dalom számára megmentsék, kudarcot vallott. Father Flanagannak sok és hosszú sétát
kellett tennie vele, mig ennek a kis bűnösnek - aki sorsában oly ártatlan volt 
lelkébe bele tudott hatolni. De végre felpattant a zár, hirtelen, minden átmenet nél
kül, Megragadta barátja kezét' és felnézett Flanagan atya jóságos szemébe: "Mi az
tulajdonkép: imádkozni?" Ebben a pillanatban tudta Flanagan atya, a nevelő, hogy
újra megmentett egy emberi lelket.

Miközben ezt a beszámolót irom a Fiúk Városáról, pillantásom a szemközti
falon lévő képre téved. Mély hóban tipor egy fiú. Hátán a kimerültségtől elaludt
kisfiút visz. A gyermek feje a havat taposó legényke vállán nyugszik. Elő terhével
a háttérben látszó hatalmas épület - a Boys Town központja - felé tart a legény.
Arcát pirosra csípte a hideg. Szemei csillognak. Arca mosolyog, és ezt mondja: "Nem
nehéz, Atyám. Egy csöppet sem nehéz. Hiszen a testvérem" .• - Es nem tehetek róla,
Boys Townban a Hitlerjugend jutt eszembe, és visszaemlékszem a katolikus, protestáns
és zsidó fiúkra, akiknek kis életébe belepíllanthattam, s akik azóta elestek a háború
ban, vagy meggyilkolták őket, vagy egy jobb Vezérre, új eszmére várnak. Es meleg
lesz a szívem körül. Boldog vagyok, hogy vannak Flanagan atyák. férfiak, akik azt
mondják: "Nem nehéz. Egy csöppet sem nehéz. Hiszen a testvérem". A testvérem!

***
1948 május 14-én Mgr. Flanagan szivszélhűdésben meghalt Berlinben. Douglas

Mac Arthur tábornok Japánba hivta a nagy nevelőt, hogy a japán nevelésűgy relormjá
nak előkészítésében résztvegyen. Ausztria városainak meglátogatása után FJanagan
atya Németországba utazott, s itt érte utól a halál, mielőtt útjának céljához jutott volna.

Fritz Popp

SZENT JOHANNA 1948-BAN
Maxwell Anderson új drámájáról

A szent

1429-ben történt, hogy a szazeves háborúnak addig csak viszonylagos szörnyű

ségei egész Franciaország létének szempontjából végzetessé kezdtek válni. A még csak
meg sem koronázott és a háború elől folytonosan menekülő fiatal trónörökös udvará
nak erkölcstelen, nyereséghajhász politikája' harmadik veszedelemként csatlakozott
Anglia és Burgundia örökös zaklatásaihoz. Franciaország közel állott ahhoz, hogy mint
állam, mint történelmi egység és hatóerő egyszerűen megszűnjék. Sehol egy segítő

kéz, sehol' egy felelősségtudó várkapitány, törvénytudó vagy lelkipásztor: még az égi
hatalmakhoz fohászkodó lélek örök típusa is hiányzott. A helyzetet többé-kevésbé mín
denki természetesnek kezdte tartani; az emberi test belseje kongani látszott az üres-
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ségtöl. Vajjon ki, vagy mi segithette volna Franciaországot ebben az állapotban?
Istenre szoktunk hivatkozni ilyenkor, egy rajtunk kívülálló, magasabb irányító belá
tásra. Ez a segítség valamilyen formában többnyire meg is érkezik - de előfordult-e

már a világ ugyancsak emberi történetében, hogy Isten kézzelfogható, kétségkívül
reális módon avatkozott bele egy ország sorsába, olyan közvetlenül, ahogyan még a
magasabb emberi diplomácia sem cselekszik soha? Kétségtelen, hogy Franciaországban
akkor ez történt.

Ennek a ténynek felismerésén - vagy fel nem ismerésén - alapul Szent
Johanna problémájának megértése. És ez avatja Szent Johanna csodálatos sorsát szem
melláthatóan minduntalan felbukkanó irodalmi problémává, Ha a kis domremyi paraszt
lány boszorkány volt, az emberi lélek szennyesét ügyes pszichológiával a maga hasz
nára kiaknázó teremtmények egyike, vagy akár meglepö politikai érzékű, lelkes hazafi,
aki zseniálitásával a kellő pillanatban menti meg szeretett szülőföldjét: élete csupán
történelmi kunozitás, kicsit pikáns novella-téma, melynek jelentősége nem terjed túl
a helyi viszonyokon s csak olyan érdekelt felet vonz, mint Shakespeare, aki király
drámáinak egyikében minden hazafiúi felháborodását kiöntötte az annyi kellemet
lenséget okozó vadóc .Pucelle't-re. Jeanne D'Arc azonban kútforrás volt, kin keresz
tül Isten kegyelme Franciaországra áradt; közvetítő a Teremtö változatlan tökéletes
sége és a teremtettek gyarló és sokszor rosszindulatú, kicsiben mindent újrateremteni
akaró erőlködései között, Ezt a meglehetősen váratlan és földi törvényeken kívüli köz
vetitest az akko: j Egyház, a hivatalos közvetítő érthető bizalmatlansággal fogadta;
mikor azonban csaknem pontosan öt évszázados latolgatás után végre elismerte Johanna
isteni kűldetését, szentté magasztalva Franciaország nemzeti hősét (1920), a ténnyé vált
valóság ellenállhatatlanul vonzó irodalmi téma lett. Olyan téma, mely már a mítosz
alkotó lehetöséggel egyenlő: Antigone lelki magasságában lebegő hősnő, szinte már
elvont eszmei tartalom, keresztény mitosz, mely a hít erejének istenközelségbe emelő

hatalmát hirdetve túlemelkedhet a görög sorstragédiák végzettől függő nagyszerű buká
sain. Csodálatos, hogy éppen az angolok, a boszorkányégető ősök nyelvén szólalt meg
a szenttéavatás óta legtöbbször Jeanne d'Arc dicsérete - még a közhelyig gúnyolódó
nak ismert Shaw is meghatottságot nem is leplező hangon írta róla legklasszikusabb
drámáját. Shaw olyan művészíen és egyúttal olyan közmegelégedésre elénk állított
Johannája, Carl Théodor Dreyernek a filmművészet csúcsain járó filmje és Sackville
West asszonynak Huizinga szellemében irott tanulmánya óta - hogy csak a legkivá
lóbbakat említsük - alig tudtunk hasonló felfogású és mégis újat mondó, élménytadó
művet elképzelni.

Az író

Ilyen előzmények után irta meg drámáját Maxwell Andersen, számtalan, dijat
nyert dráma költője, O'Nei ll mellett a legkiválóbb amerikai drámaíró, egy'prédikátor
család gyermeke, hogy többszörös átdolgozás után 1947-ben Ingrid Bergman főszerep

lésével az évad legnagyobb sikere legyen.
Maxwell Anderson nehéz feladat előtt állt. Az ő Szent Johannája is látszólag,

éppen olyan egyszerű és vallésos parasztlány, mint Shawé - nem is lehetett más.
Egyfelöl belső ihletettsége buzdította, a költőnek az a belső ösztöne, hogy mégis el
kell mondania mégegyszer valamit, mert még nem oldották meg igazán - ez az ösztön
teszi jogosulttá Michelangelo Dávidját Donatelloé mellett - másfelől a színházi, főleg

amerikai színházi viszonyok gátolták, utóvégre egy darabot elő is kell adni -, de ki
ad elö egy Szent Johannát Shaw után? Ami az ihletettséget illeti, Maxwell Andersen
jól tudta, hogy drámája, bár a történelmi lényeg egy, mennyivel több, illetve mennyi
ben más, mint Shaw Johannaja. ami pedig a módszerre vonatkozik, csak egy lehetőség

kinálkozott: a technika, a köntös, melyben a mű megjelenik. Andersonnak szerkezeti
leg döntöen el kellett térnie Shawtól. A "döntően" azt jelenti, hogy nem adhatta a
szokásos és önként kínálkozó, keresztmetszetet Johanna életéről, emeljen ki bármeny
nyire más motívumokat, mint elődje, A szerző tehát a Pirandello óta jólismert próba-
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szituációba állította be hőseit. A színpadon az előadás kezdetekor nagy jövés-menés
van, rendetlenség, vitatkozás a világosítóval: színészek gyülekeznek a próbára, hogy
egy új Szent Johanna-darab előadására készülődjenek, melyet a szerző még be sem
fejezett egészen. El-eljátszanak egy-egy jelenetet a darabból és közben megbeszélik
a darab hőseinek lelki Iejlődését. mindenki kifejti kedvezö vagy kedvezötlen vélemé
nyét a hősökről. főleg persze Johannáról; még arra is alkalom nyílik, hogy Masters,
az igazgató-rendező elkeseregje fájdalmait a Broadway-színház gazdasági viszonyairól
vagy arról, hogy bizony Sophokles és Shakespeare, de legföljebb Moliére óta nem igen
termett jó drámaíró. Mindez azonban csak keret, ürügy arra, hogy Anderson egyrészt
feltűnés nélkül mai ruhákban, mai problémák között mutathassa be hősnőjének sor
sát, közelebb hozva ezáltal azt az egyszersmind nagyon is mai és hozzánk szóló igaz
ságot, ami jelmezekben, korhű diszletek között előadva legfeljebb egy rég elfeledett
történelmi tragédia megható felújítása maradna csak és talán részvétünket. de nem
felelősségérzetünketkeltené fel; másrészt, hogy az események amúgyis jólismert követ
kezetes végigvezetésétöl megszabadulva, Szent Johanna drámájának csak azokat a
kristályosodási pontjait kelljen megmutatnia, melyek az ő egyéni, új és modern
Jeanneját igazolják. A szerző tehát míntegy csak a Szent hozzánk szóló tanitásának
kvintesszenciáját adja. Ezt kell szem előtt tartanunk, ha a "Joan of Lorraine"-t olvas
suk vagy figyeljük. Különben eleinte könnyen összetéveszthetjük a "Hat szerep keres
egy szerzőt.. logikai rejtvényeivel vagy Priestley visszafelé forgatott szimbolikájával.
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a próba-jelenetek csak üres vázai a darab
nak. A színésznő, Mary Grey jelleme szinte összeforrott Jeanne jellemével; gyermek
kora óta vele foglalkozik, erre a szerepre készült egész életében, sőt mikor a gyanús
körülményekről értesül, melyek között a színházat kibérelték, vagy megtudja. hogy a
szerzö más, az ő felfogásával: hitével ellenkező szellemben készül átdolgozni művét,

készebb karrierjét feláldozva a társulatot otthagyni, semhogy meggyőződését feladja.
Mindez azonban nem egy színésznek és az általa alakított jellemnek lélektani bonyo
dalmát akarja kihangsúlyozni, hanem ezzel is Jeanne örökké élő és örökké időszerű

tanítását hirdeti: annyira csak hitünkért és annyira csak hittel érdemes élni, hogy azért
akár meghalni nemcsak hogy nem áldozat, hanem az egyetlen lehetséges emberi maga
tartás. Anderson Johannája a hit hőse. Nem mártir. mert a vértanuk bizonyos maga
sabb célokért a pillanatnyilag rosszabbat választják - Jeanne azonban hős, kinek
nincs, nem is lehet más választása. Anderson ezáltal csak a legszükségesebbre szorít
kozik; ha ebből a szempontból látjuk - és ma másból nem is láthatjuk - Szent
Johanna hivatását, fölöslegessé válik a Freudon nevelkedett pletykára-éhes kiváncsi
ság, hogy vajjon igaz-e és mennyiben az, Jeanne titokzatos Hangjainak története,
melyekben ő Szent Mihályt vélte többnyire felismerni, valamint annak kiderítése, hogy
miért éppen nő volt Isten választottja ebben a férfimunkában? Egyúttal ez választja
el Shawnak ez örök félreértetteket gyámolitó meghatottságától is.

A hithez való ragaszkodásnak ebben az apotheozisában tehát csak csalafinta
keret a mondanivalónak egy próbába-ágyazása. A színészek vitatkozása voltaképen
szükséges tudnivalókról világosít fel bennünket; ősi és vérbelien drámai módszer ez,
amit a három klasszikus görögnél vagy Shakespearenél a kar jelent. A közjátéknak
nevezett próba-jelenetek ezt a kart helyettesítik. Hogy ez mennyire így van, azt az az
érdekes körülmény is bizonyítja, hogy Anderson az első, népszerű kiadás után még
kétszer dolgozta át darabját és míg az első a próba befejezésével végződik, az 1948-ban
kiadott változat már Johanna szavaival, tehát a lényeggel fejeződik be.

De Maxwell Anderson egyébként is Shakespeare méltó unokája. Drámái fény·
és hangulathatások, furfangos rendezői fogások és színészi összjáték bámulatos nüanszai
nélkül is igazi drámák; ezeknek a drámáknak az őszinteség az igazi alapjuk, az az
őszinteség, ami díszletek nélkül is, igazságával nyeri meg nem is annyira nézőit, mint
inkább hallgatóit. Schiller Stuart Máriájának minden belső feszültsége mellett is magasz
tos nyugalmára emlékeztet a régi klasszikusok e modern követőjének stílusa - arra
a Schillerre, aki éppen közös hősnőjük. Szent Johanna alakját mintázza meg talán
legromantikusabb drámájában olyan fellengzös és igazságtalan pátosszal.
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A dráma

Maxwell Anderson Jeanne d'Arc életének legfontosabb pillanatait tömörítette a
meglehetösen laza keretbe. Hogy egy jó drámaíró mílyen kevésből s főleg milyen kevés
költői hozzátétellel tud nagyot alkotni, s viszont Szentünk életének minden egyes
perce mennyire drámai volt a szónak még formai értelmében is, azt az bizonyítja, hogy
a szerző szinte kinos pontossággal a fennmaradt hiteles jegyzőkönyvek szövegéhez,
többnyire magának Jeannenak saját szavaihoz ragaszkodott. Mert valóban, mint Sack
ville-West könyve emliti, Jeanne d'Arc életéről az átlagos véleménytől eltérően .meg
lepően sokat tudunk, többet, mint a kor bármelyik más történelmi nevezetességéről és
nem is az a beavatatlan előtt izgatónak látszó feladat érdekes; hogy Johanna müködé
sét mai szemünkkel rekonstruáljuk, mint inkább a kimondatlannak kimondása: annak
tudatosítása, amil Johanna tett s amiért tette. Ezt mutatja meg nekünk Anderson. Már
a darab elején félreérthetetlenül közli velünk; hogy Jeanne isteni küldetése kétségte
len. Az ő problémája azt kifejezni, mint változtatta át lassan egy parasztlány lelkét
egy szent lelkévé ez a kívülről jövő és számára kellemetlen feladat. Johanna már évek
óta próbálkozik sikertelenül a Hangok utasításainak végrehajtásával: mivel józan,
emberi teljesitőképességét a feladat meghaladni látszik és mivel szülei aggódva intik
őt, engedelmes gyermekként, de sok megkönnyebbüléssél lemond hivatásáról: "Édes
jó Istenem, hiszen láthatod, hogy túl sokat kivántál tőlem, többet, mint amennyire
képes vagyok. Hiszen láthatod, hogy jobb így, édes jó Istenem, - hogy az enyéim
között maradok és békében élek itthon". Alázatos és félénk gyermek szavai még ezek;
mennyire mások azonban néhány perc mulva, miután az angyal és a két szent ismét
megjelentek neki és minden könyörgése ellenére is kitartottak kivánságuk mellett:
"Te csak egy szegény paraszt vagy, Durant Laxart, én pedig csak egy szegény lotha
ringiai leányzó, mégis mi kettőnknek adatott meg, hogy legelsőkként tudjuk, hogy
Orleans felszabadul, megsemmisül az angol hadsereg és Franciaország feltámad és
ismét szabad lesz. Nagyobb embereknek kell ezt az ujságot hírül vinnünk, mint ami
Iyeneket valaha is láttunk. Udvartartások elé kell állnunk és királyokkal beszélnünk.
Ha engedelmeskedsz, neved örökké élni fog. Ha vonakodsz, neved Franciaországéval
fog eltünni mindörökre. Nem niehetek egyedül. Isten szólít bennünket". - "Sohasem
beszéltél így azelőtt" - feleli rokona, Durant Laxart, ki a közeli várba van hivatva
kísérní Jeannet. "Isten megtanított beszélni." - "Azt akarod, hogy összevesszem apád
dal?" .Jnkébb Istennel akarsz összeveszni. Durant Laxart?" - "Istenem, segits meg,
te leány, van valami az arcodon, amit azelőtt sohasem láttam. Lehetséges volna, hogy
nem vagy bolond és az igazat látod?" - "Mondom neked, Durant, én Isten követe
vagyok. Amílyen biztos, hogy itt állok, olyan biztos, hogy az Ö küldötteivel beszél
teni." - "Isten őrizzen meg valami ostobaságtól. Kemény ember ám az apád." - Száz
apám és száz anyám legyen bár, akkor is mennem kell. Ha Franciaország szabad lesz,
mindkettőnknek megbocsátanak. Ebben biztos vagyok." _. "Hozd ki a házból, amire
szükséged van. Majd itt megvárlak." "Nincs szükségem semmire bentről. Úgy
megyek, ahogy vagyok,"

Ez az isteni kegyelem adta kezdeti nekibuzdulás lassan Jeanne állandó tulaj
donságává válik, Keményen és szuggesztiv fölénnyel száll szembe fölényes kétkedők

kel, kényelemszerető udvaroncokkal és rosszindulatú ellenfelekkel egyaránt. Elker
geti a trónörökös kényeztetett ágyasát, letorkolja a burgund-párti pénzarisztokratát és
szörnyü fenyegetéseket küld az ellenséges várkapitánynak, bár tudja, hogy ő maga is
meg fog sebesülni. Ez a sebesülése az első eset, amikor újra a régi kislánnyá válik.
Az előbb még kemény katona-szüz sírni kezd: "Hogy van a vállad?" kérdezi tőle

az orleansi herceg. "Nem tudom. Fáj." - Eléggé kivérzett? - "Igen." - "Akkor fölös
leges, hogy aggódj míatta." - "Nem aggódom." - "Hát akkor miért sírsz?" -- Mert
elpusztultak. Szörnyethaltak. A lángoló Tourellesben. A borzalom kellős közepén. És
én öltem meg őket." - "Kiket öltél meg?" - ...Az angolokat. Szörnyű dolog a tűzhalál,

Dunots!" - "Az angolok miatt keseregsz?" - "Igen. Azt hittem, hogy a halálukat aka
rom. Szörnyű dolgokat mondtam nekik, De látva, ahogyan égve zuhannak a lángoló
vizbe, akkor - láttam, mit tettem. Nem bírom tovább. Nem tudom folytatni. Glasdale
teljes fegyverzetében bukott alá." És miután a királyfi is kisajnálkozta magát - örök
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kislelkű - az angolok halálán, mivel igy váltságuk dijától esett el, a közjátékhan, a
próbán Mary Grey, a Szűz hasonló lelkialkatú alakítója, hosszas viták után elöször
mondja ki az igazságot höséről: "Azt jelképezi Ő, hogy anagy dolgok mindig d hiten
múlnak ezen a világon - hogy minden valamít érő kezdeményező álmodozó, látnok
fajta volt. Realista átlagemberek soha nem kezdeményeznek semmit. Azt tudják csak
tenni, amit a lát.nok eltervez ..."

A dicsőség csak rövid ideig tartott. Jeanne betöltötte hivatását. Az utolsó hete
ket már alig győzte kivárni. Alázatosan és öntudatosan ment sorsának beteljesülése
felé. ·Nem is nagyon csodálkozott, amikor eEogták. Csak az inkvizíció ravaszul meg
fogalmazott kérdései zavarták meg és a tűzhalállal való fenyegetés töltötték el féle
lemmel szivét. Anderson kihangsúlyozza, hogy halála önkéntes volt, nem pedig Isten
kivánságára történt mártir-áldozat. Isten nem is kivánhatott ilyent. A cellában, mikor
még szabadságában állott volna visszavonni kűldetéséről vallott hitét, még egyszer
ebben a földi életben megjelentek neki a várvavárt Hangok: "Jeanette." - "Igen." -
"Félsz, Franciaország leánya?" - "A tűztől félek. Csupán a tűztől." - "Ha túl nehéz,
ha-nem tudod elviselni, nem kell megtenned. Megtetted azt, ami rád volt szabva. Meg
védted Orleanst és megkoronáztad a trónörököst Rheirnsben. Letelt az esztendő, műved

hefejeződött, nem semmisíthetík már meg. Bekülj meg velük, ha szükséges , , ." - "Még
ha meg is tagadlak benneteket, még ha el is marad valami, akkor is helyesen csele
kedtem?" - "Még akkor is helyesen cselekedtél. Mindazt jól elvégezted, amít el
kellett végezned," - (A jelenés kezd eltűnni, mire Jeanne panaszosan mondja:) "Nem
bánsz jól velem," - "Hogyne bánnék jól veled, Jeanette? Egész Franciaországban,
annak mind az ezer évében nem élt még olyan lány, mint te."

Johanna tehát szabadon választja a halált. Istentől rendelt sorsában nem szere
pelt a máglyahalál. Mégis a halált választja, mert hit nélkül lehetetlen élni: "Milyen
élesen látok - milyen élesen különül el minden - az ablak - és a szűk cella 
és a fekete köntös, Mindig fekete ruhát akartam, mikor Domremyben éltem, de ezt
az öreg, vörösfoltosat kellett viselnem , . , az adókat eltörülték Domremyben. EI, örökre,
azt mondják", Nem tarthat sokáig, amig meghalok. Egy kis fájdalom, és aztán kész
is, Nem, a kin nem lesz csekély, de vége lesz, És ha örökké tartana is, újra igy ten
nék. Követném hítemet, követném a tüztg , , ,"

Nemeskürly ls/ván

!{ÖNYVEK
II, RÁKOCZI FERENC: EMLÉKIRATAI.

(Ford, Vas Js/ván, Révai kiad. 1948,)

Esztendőkkel ezelőtt, önismeretünk fej
lődésének során próbáltam megkeresni a
modern magyar próza összetevőit: azt a
talányos pillanatot, amikor a szőveg ki
bontakozik a századközép regényességé
ből s a lélekrajz foglalja el az átmeneti
kor erőltetett naturalizmusát. Igy jutottam
el Görgeyhez.. A "Mein Leben und Wir
ken" irójának fanyar önfelismerése, kimé
letlen kritikai érzéke, irtózása a korszerű

legendáriumoktól - mind arra a szerepre
predesztínálta, hogy védekező emlékira
tainak prózája -, ha történetesen magyar
nyelven írja meg - a modern elbeszélő

stílus egyik kiinduló állomása legyen.
Nyilván nem mi vagyunk egyetlenek,
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akik váratlan eszmetársitással Görgey ha
talmas történeti tablójára gondoltunk,
amikor szinte a felfedezés izgalmával ol
vastuk végig Rákqczi Ferencnek mai ma
gyar nyelvre átültetett emlékiratait.
Emigrációba vonult fejedelmek s Jélzsol
don élő, vert hadvezérek memoárjai kö
zött - persze - maga a sors von arialó
giát. Szokásuk - napjainkból is számtalan
példát idézhetnénk -, hogy korrigálva
eredeti naplójegyzeteiket - kimutatják
társaik silányságát, reájuk, a sorsra s az
egyetemes konstellációkra háritják a bal
siker okát s igy önmagukat tisztára mosva
igyekeznek végső harcukban kiküzdeni
- legalább ernléküknek - a megilletö
történeti helyet.

Mily messze fekszik e megszokott gyar
lóságoktól, az opportunitás apró cselfogá-


