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"Megszólal a lélek"

Apám kísért a fővárosba, ahol beiratkoztam a Tavaszmező-utcai állami gím
náziumba. Bátyám kedves kis lakásban lakott családjával. Beiratkozásom napján
délután kivitt bennünket a Ligetbe. Akkor még divatoztak a ligeti örömök. Hul
lámvasút, vásári kikiáltó, hajóhínta, lövölde, nyitott színpad, pofozóernber. A cir
kuszban egyik artista kezembe adott egy hosszú, vékony üvegesövet. melynek két
végén gömb volt. Mikor egyik gömböt megtogtam, a finom üvegcsőben levő piros
folyadék viharosan lobogott a másik gömb felé.

- Száz évig él a fiatalúr! - mondta az artista.
Ez az üveggömbös mutatvány lett a gyökere "Az óra egyet üt" cimű fantasz

tikus regényemnek, mely azt a kérdést feszegetí, meg lehet-é orvosi műszerrel ál
lapítani, hogy meddig élünk?

Akkor érte virágkorát Blaha Lujza a Népszínházban, Jászar Mari a Nemze
tíben, Küry Klára és Z. Bárdy Gabi voltak az operettcsillagok. Nagyot néztem,
mikor megtudtam. hogy Bárdy Gabi neve előtt a Z-betú azt jelenti, hogy ő gróf
Zay Kázmer felesége. A színházak műsorán megismertem az akkor divatos
operetteket, a "Cornevilli harangok't-at, a Rip van Winklé"-t, a "Madarász"-t.
De legjobban hatott rám Jászai Mari az "Elektrá"-ban. Szörnyű dübörgése velőkig

hatott. Színház után néhány barátomrnal még elcsavarogtunk a városban, egy
szer a Conti-utcába is eljutottunk.

De Pest általában untatott és sokszor magányosabbnak éreztem magam, mint
Hübinson a Senki szígetén.

Hová menjek?
Szemem megakadt a hítoktatórnon. Nem volt vonzó egyéniség. Nevére sem

emlékszem. Előadta a hittan anyagát, a következő órán feleltetett. Húsvétkor
gyóntunk. Ezen kívül semmi más kapcsolatban nem álltunk vele. Hírét se hallot
tuk a Mária-kongregációnak. Diákpasztorációról beszélni se lehetett. Csak fekete
reverendaja különböztette meg a többi tanártól. Egy napon mégis azt mondtam
magamban:

- Pap leszek!
Akkor még nem ismertem az Egyházat. Csak annyit tudtam, hogy a papoknak

nem szabad megnősülni. Hitbeli tudásomat a hittankönyvekből szereztem. Fogal
mam sem volt a földgömböt átfogó Egyház tündöklő szépségéről, erejéről es le
rombolhatatlan szerkezetéről. Nem ismertem a könyvek Könyvét, a Bibliát, Még
nem fogtam fel, mit jelentett Jézus megjelenése a világban. Nem voltam tisztá
ban a megváltás lényegével, az emberiség életében előidézett forradalmával. Csak
azt láttam, hogy szép és jó. Családom szígorú erkölcseinek alapja.

Arra nem gondoltam, hogy a papok is emberek. Azok maradnak akkor is, ha
pappá szentelték őket. Szörnyű küzdelmeket kell vívníok, És az elmaradt csalá
di örömök helyett talán sokan a vagyonban, hatalomban, hivságos külsőségek

ben keresnek kárpótlást. Hogy a pápa földi király és a székesegyházakban az
idejétmúlt trónusok abból az időből valók, mikor a püspökök még választófejedel
mek voltak. Hogy a papok túlságosan sokat politizálnak. Canossát járatnak a ki
rályokkal, a Szent Péter-templom résein pedig kínő a fú. Nem ismertem az Egy
ház szereplését a reneszánsz pogány világában. Nem tudtam, ki volt Savonarola.
Akkor még nem írta meg Bernanos az "Egy falusi plébános napló"-ját, melynek
egyik nyugtalan papja minden este elmond egy Miatyánkot Lutherért. akinek jö
vetelére szerinte szükség volt, mert bűzlött a fej és a test.
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Csak a fényt láttam, az árnyékokat nem.
A fiú. aki papnak készül, tizenöt éves fejjel tele van idealizmussal, hevülettel,

lángoló buzgósággal. Ha hallott is valamit az egyháziak több-kevesebb földhöz ta
padó gyarlóságairól, nem hiszi el, vagy túlzottaknak tartja őket, amint valóban
el is túlozta azokat a féktelen gyűlölet, irigység, rosszindulat és a rágalom. Hogy
nagyon túl lőttek a célon és a kevés jó mellett, rettenetes bajokat, szétszakított
ságokat, háborúkat zúdítottak a világra. Mindezekről nem tudtam semmit. Amit
itt-ott olvastam, vagy hallottam, rágalomnak tartottam. Én csak a szígorú és tisz
ta bábolnai plébánost láttam, akit mindenkí tisztelt. A bábolnai kis barokk temp
lomot láttam, melyre óriási hársfák borulnak és színes üvegablakjain forró nyár
ban szőke méhek zümmögnek.

- Ez kell nekem! - mondtam magamban.
Nem történt tehát velem semmi rendkívüli. Se személy, se esemény, se könyv,

se villámcsapás nem rendített meg. Egyszerűen megszélalt bennem a lélek, mely
természeténél fogva keresztény. A szebb és tisztább életet kerestem. Teljesen az
isteni kegyelemnek tulajdonitom. hogy a húsvéti szünidőben szüleim elé álltam
és bejelentettem nekik szándékomat. Bizony nagyot néztek elegáns és eddig bo
hém fiúk elhatározásán. Örömük nem ismert határt. Lélekben már az oltár előtt

láttak. Sem ők, sem én nem álmodoztunk arról, hogy püspök leszek, vagy a pá
pa prelátusa. Almaink álma az volt, hogy valamikor bábolnai plébános lehessek.

Bár az lettem volna, semmi más!
Az esztergomi papnevelőben egészen más világot találtam mint Pesten. Örül

tem a szemináriumi életnek, a fegyelemnek és a rendnek. Társaim hamar megsze
tettek. Én is őket. Az ottani bencés gimnázium azonos szellemet lehelt a győrivel,
hamar feltaláltam magam és a tanulás is könnyen ment.

Roppant hatást gyakorolt rám az első vasárnapi mise a Bazilikában. Fehér
karingben, párosan vonultunk fel a hegyoldalon és a szentélyben helyezkedtünk el.
Fontosan tíz órakor megjelent a sekrestyeajtóban egy díszruhás férfi. Kezében
hosszú bot volt, felső végén nagy ezüst gömb. Megkoppantotta vele a padlót. Csen
gettek és megdördült az orgona. Ebben a pillanatban kiindult a sekrestyeből és
ünnepélyes méltósággal végigvonult a templomon az esztergomi fökáptalan.

Elállt a lélegzetem. Soha se láttam még ilyen gyönyörű menetet.
Valami húsz főpap párosan vonult a szentély felé. Piros reverendában, piros

mantelettában, mellkereszttel, gyűrűsen. fehér hermelinnel a vállukon. Vörös us zá
lyukat karjukra csavarva hozták és úgy foglalták el helyüket a díszes kanonoki
székekben. Ekkor találkoztam először az Egyház pompájával és szertartásával,
mely egész életemre megigézett és gyökere lett szimbolista költészetemnek.

A Napkirály rokona

Két első kiforratlan, még ingadozó kötetem után összeállítottam harmadik
verseskötetem anyagát és az Élet-kiadóhoz vittem. Az Élet nagy zajt ütött mellet
te. Nagyon szép, színes címlapot rajzoltatott hozzá Jaschik Almossal. A kötetnek
a "Napkirály rokona" címet adtam.

A könyv robbanó sikert aratott.
Minden oldalról a legjobb kritikát kapta. Szinte irodalompolitikai eseményt

okozott. Tudvalevő, hogy az Ady által megindított új költői irányt a régi irány
zat nevében Rákosi Jenő támadta öles dorongokkal. Könnyen tehette. Övé volt a
Budapesti Hírlap, az ország legnagyobb napilapja, melyet az egész ország olva
sotto A lap állandóan gyilkolta a modern nyugatosokat, dekadenseknek, hazaáru
lóknak nevezte őket. Ezért okozott óriási meglepetést, míkor ' a Budapesti Hírlap
feltűnő, hosszú és dicsérő cikket közölt Sebestyén Károly, a kíváló és már koros
kritikus tollából a Napkirály rokonáról. A cikk megállapította, hogy én is ama
nagyhajúak közé tartozom, aki új Olympust akar építeni a magyar költészetben,
de az én új mondanivalóm súlyos és magasztos. Boncolta, mérlegre tette versei
met és cikke végén azt mondta: úgy látszik, mégis az új költőknek lesz igazuk.
Mi, öreg kritikusok -- irta - összetörhetjük régi esztétikánkat, a fiatalok meg
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fogják csinálni az új magyar költészetet. A többi lap is, bal- és jobboldali egy
aránt, hangosan dicsérte a Napkirály rokoná-t. Én boldogan olvastam a magasz
taló bírálntokat. Ömlött felém a sok jókívánság és az irigység. Sok új barátot és
ellenséget szereztem a Napkirály rokonával. Ezzel a kötettel lettem úgynevezett
"beérkezett író", akit már nemcsak a katolikus közönség, hanem az egész ország
művelt olvasója tudomásul vett és Kosztolányi, meg Juhász Gyula mellé állított.

Győri barátaim meghökkentek. Hangfcgót tettek eddigi ócsárlásaikra. A györi
Kisfaludy Irodalmi Kör nyomban tagjai közé választott. Mint érdekességet meg
említem az akkori győri püspök, Váradi Lipót Arpád magatartását. Mikor fölvit
tem neki a Napkirály rokona tíszteletpéldányát, figyelmesen átforgatta, itt-ott be
1colvasott, de aztán azt a kijelentést tette, hogy a költészet művelése magyar em
ber számára nem gyümölcsöző foglalkozás. Gyakorlatilag többet érne, ha alapí
tanék és szerkesztenék egy kitűnő, katolikus Kalendáriumot, gazdag tartalommal,
az akkori "Kincses Kalendárium" míntájára, Javaslatát udvariasan elhárítottam,
magamba pedig felbőszülve tiltakoztam a költészet ilyen megcsúfolasán.

Bizonyára a Napkirálynak köszönhetem, hogy egy szép napon meghívot kap
tam Beöthy Zsolttól, a magyar irodalomtudomány koronázatlan királyától. Beöthy
szeptember 4-én született, ezért születésnapját míndíg szeptember első vasárnap
ján szokta megtartani komáromi szigetí nyaralójában. Erre a születésnapra kap
tam meghívót. A komáromi állomáson egy karcsú fiatalember várt. Beöthy Lász
ló, a Magyar Színház igazgatója. Gépkocsijába ültetett és bevitt a szigeten levő

villába. A villa parkjában kerti székeken ültek a vendégek. Beöthy elém Jött, ba
rátságosan fogadott és bemutatott vendégeinek. Antal Gábor református püspök
nek, Herczeg Ferencnek, Gárdonyi Gézának, Ambrus Zoltánnak és a többieknek.
Igen meglepődtem, hogy a vendégek közt találtam a fiatal Molnár Ferencet is, az
"ördög" világhírű színpadi szerzőjét. Valami húszan voltunk; irodalomról nem
igen volt szó, Az urak inkább politizáltak. Mindenki Tisza István miniszterelnö
köt dicsérte, aki az osztrák-magyar monarchia szétesését akarja meggátolni' a
szűklátókörű magyar ellenzékkel szemben. Kissé furcsa volt hallanom az eléggé
protestáns társaság állásfoglalását a Habsburgok mellett. A parkban pedig ké
szült a halászvacsora, melyet nyílt tűzön, komáromi menyecskék főztek. A hal
paprikás igen ízlett. Magyar szokás szerint sok felköszöntő hangzott el. A cigá
nyok nem győzték húzni rájuk a tust. Az ezredévi millennium görögtüzében ültünk
a parkban. Már besötétedett és a nyurga fehér gyertyák üvegszélfogókban lobog
tak. A viharos jókedvben elköltött vacsora után még kikocsikáztunk a monosto
ri szőlőkbe és csak hajnal felé érkeztem meg a komáromi bencés szókházba,
ahová elszállásoltak.

Így ismerkedtem meg a magyar irodalom hivatásos képviselőivel. Utólag elég fo
náknak találom az akkori helyzetemet. Szívesen voltam a régi konzervatívokkal.
noha lélekben elmarasztaltam őket. Viszont nem kerestem a kapcsolatot a meder
nek felé, noha lelekben együtt éreztem velük. Ez az együttérzés azonban csak az
új hangra terjedt ki, a világnézetre nem. Sőt! Adynak arra a kijelentésére, hogy
ó a "halál rokona", én magamat egész kötet erejéig a Napkirály, vagyis Isten ro
konának vallottam.

Domonkos István

Régi paradoxon, hogy ha az ember vágyai nem teljesednek be, az tragédia.
Ha pedig beteljesednek, az - még nagyobb tragédia. Nem osztom egészen Les
sing bölcs Náthán-jának felfogását, de sokszor jó, ha az ember csalódik és nem
teljesül minden vágya. Persze hivőnek kell lennünk, hogy örök nyugtalanságunk
ra Szent Agostonként megtaláljuk a megnyugvást az isteni Gondviselés rendelke
zésében. . ..';!1fr!;~;'

Domonkos Istvárira gondolok, katolikus írógárdánk egyik legtehetségesebb és
legelhanyagoltabb tagjára. Pap volt. Előbb Dörben, később Győr mellett, Nyúl
községben plébános. Olyan szép, népies elbeszéléseket írt mint Tömörkény, vagy
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Móra. Egyik első úttörője volt a később divatossá vált népies iránynak, melyben
sokkal kisebb tehetségű írók országos hírnévre tettek szert, míg Domonkost alig
ismerte valaki a papokon kívül. Heti tárcaírója volt a katolikus Alkotmánynak.
Nem tanult se Mikszáthtól, se Gárdonyitól, mint a többi katolikus elbeszélő, An
dor József, Kincs István, vagy Tarczay György. Egészen eredeti tehetség volt, leg
feljebb a nagyorosz írók hatottak rá. Mindenki dicsérte műveit, de írói elismerte
téséért senki se mozdította még a kisújját sem. Jászai Marinak, a nagy színész
nőnek szőleje volt Nyúlon, Domonkos szőleje mellett. A nagy tragika rajongott
Domonkos irodalmi parasztjaiért, de eszébe se jutott, hogy a szerény papot leg
alább egyszer elvitte volna Pestre és bemutatta volna annak a hírnévben fürdő

írói csoportnak, mely Jászai Marit körülrajongta. Abban a csoportban szinte min
dennapos volt Fráter Lóránt, Feszty Arpád, Gárdonyi Géza, Herczeg Ferenc, sőt

a költők akkori fejedelme, Jókai Mór is. Hogy felröpíthették volna ezek Domon
kos hírnevét, ha csak pár művét is megismerik. De Domonkossal nem törődött sen
ki. Pedig szeretett volna bejutni Győrbe, újvárosi plébánosnak. De a plébános vá
lasztó városi közgyűlés mást választott meg. Domonkos vállat vont. Hát jól van,
maradok Nyúlori. Olyan gyámoltalan volt, hogy az emberek mindíg sarokba állit
hatták és ő oda állt, mint a jó gyerek. Néha kimentem hozzá Győrból. Plébániája
tele volt rábaközi csipkékkel, ódon kancsókkal, néprajzi műtárgyakkal. Fia
talabb voltam nála huszonnegy évvel, mégis félt tőlem, mint a tűztől. Mikor
méltatlankodtam előtte állandó mellőzése miatt, ijedten tiltakozott.

- Ne tessék szólni senkinek! Világért se! Jó nekem így is! Ahogya jó lsten
akarja!

Fiatal eszemmel sültgalamb-várónak tartottam őt, aki nem segít magán, mín
dent a Gondviseléstől vár.

Egyetlen komoly sikere volt, hogy az :f:let könyvkiadó egy nagyobb soroza
tába ~fölvette legszebb elbeszélései gyűjteménvét "Atyámfiai" címmel. Pedig a
Szerit István Társulat kiadhatta volna összes műveit. A Szent István Akadémián
Alszeghy Zsolt méltatta irodalmi érdemeit hatvanéves korában, de Domonkos
még az elől is elbujt. El sem ment az ülésre.

Halála váratlanul következett be. Utazás közben valami harapnivalót vett a
komáromi állomáson és húsmérgezést kapott tőle. Győri temetésén én búcsúztat
tam az Akadémiától és a nyúli parasztvirágoktól. Később javaslatot tettem a Szent
István Akadémiának, jelölje meg márványlappal a nyúli plébániaházat. Az Aka
démia bizottságót küldött ki és rám bízta az ünnepség megrendezését. A leleple
zésre eljött néhány akadémikus Nyúl í'aluba, többek közt Alszeghy Zsolt, Sík Sán
dor, Brisits Frigyes. Lejött az ünnepségre a pannonhalmi főapát is. A leleplezési
ünnepségerr Brisits méltatta Domonkos érdemeit. A fehér márványtáblán ez a há
rom sor aranylott:

Népét aki úgy szeresse,
Hű tollával szebben fesse,
Nem volt senki közöttünk.

Az emléktábla felállításának az volt az édes érdekessége, hogy a Szent István
Akadémia megfeledkezett a tábla felállításának költségeiről. Nekem kellett mindent
kifizetnem.

Egy beszélgetés emléke
A Duna karcsú hídjain szikráztak a villanygömbök gyöngyfűzéreí.A budai Duna

parton sétáltunk és sétánk a késő éjszakába nyúlt. Először társadalmi, politikai dol
gokról beszélgettünk, majd irodalmi problémákra tértünk át.

- Örülök kibontakozásának! - mondta Kosztolányi. - Hiszen én is katolikus
vagyole

- De nem vagy katolikus költő! - válaszoltam.
- Ez igaz! Pedig katolikus nevelést kaptam, de hitemet forrongó ifjúságomban

elveszítettern.
- Akkor miért szeretsz bennünket?
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- Nem titeket szeretlek, hanem a vallásotokat ! Olyan gyönyörű, tündökló vallás
egy sincs, mint a tiétek. Tiszta költészet!

- Nono! - szólalt meg bennem a pap.
- De igen! - vitatkozott Kosztolányi, - Ti négy jelzőt adtatok az egyháznak.

E,;y, szent, általános és apostoli. Bátran adhatnátok neki egy ötödiket is. Azt, hogy
- szép.

- Azt mi is tudjuk!
- De nem emlegetitek. Ti nem is sejtitek, milyen széppé és változatossá tet-

tétek az életet, mely egyébként halálosan unalmas. Ti ünnepeitekkel részekre bon
tottátok az évet, Szolgálatotokba állítottátok a művészeteket. A művészet minden
ágában ti állítottátok fel a csúcsokat. Építészetben, szobrászatban, festészetben, ze
nében, költészetben egyaránt. A francia Chateaubriand ezt már régen megállapította
világhírű könyvében.

- Mit csináltok?
- November elsején, mikor tetőpontjára ér az őszi vörös hervadás, ti kiviszitek

az embereket a temetőkbe és meggyújtjátok az emlékezés és a kegyelet ijedt gyer
tyáít és sárga mécslángjait. Úszi harmattól nedves virágokkal borítjátok ~l a síro
kat és figyelmeztetitek az embereket az elmúlásra. Mikor megjön a december, haj
nali míséket hírdettek. Köd van már és a köd olyan kék, mint a szilva hamva. És

• akkor csúcsos süvegű emberek, bibliás asszonyok vonulnak a kivilágított templomok
felé és teli torokkal éneklik az ,,0 felkelő piros hajnal" című ádventi éneket. A nap
pálok egyre rövidebbek és reménytelenül hosszúak és sötétek az éjszakák. Ekkor. ti
azt mondjátok: várni kell! Majd jön valaki, aki véget vet a sötétségnek és soha se
látott világosságot hoz a földnek. Vártok tehát és a várt boldogság reményében aján
dékokat vásároltok egymásnak. Mikor aztán megérkezik december 24-ike, a leghosz
szabb éjszakák rnélypontja, akkor ti éjféli misére hívjátok az embereket, hogy ün
nepeljétek a fényt hozó vendég születését és megrendezitek karácsonyestén azt a hal
latlan és páratlan tűzijátékot, melynek sziporkái New Yorktól 'I'okióig látszanak, mí
közben a londoni Bigbang toronyról szétsugárzík a kis tiroli káplán és a falusi iskola
mester szövege és zenéje:

"Stille Nacht, heilige Nacht .."
- Januárban táncra és farsangolásra engeditek az embereket. De csak néhány

hétre. Akkor ismét üstökön ragadjátok őket és viszitek újra a templomba. A temp
lomokban lila leplek takarják a képeket, kereszteket. Az emberek megriadnak és azt
kérdik:

- Mi baj van?
- Ti hamut hintetek a fejükre és figyelmeztetitek őket, hogy porból lettek és

porrá lesznek! A fájdalom szökőkútjait szökkentitek föl a szívekből és azt magya
rázzátok, hogy a földi élet nem báli éjszaka, hanem siralomvölgyi virrasztás és a
boldogság egyik alkatrésze a fájdalom. Fáj az aranynak is a tűz, mely asalakból ki
olvasztja. Az embernek is szenvednie kell, hogy a kín tüzéből főnixkéntfölrepülhes
sen. És hogy ez a gondolat kétségbe ne ejtsen, az Isten fiára hivatkoztok, a nagy
Szenvedőre, akit a halál keresztjére vontak.

Falun

Első telem rettenetes volt. Köd, sár borított mindent. A falu úri társadalmában
nem akadt hozzám illő ember, akivel üres óráimat eltölthettem volna. Az irodalom
nem érdekelte őket. Az egyszerű falusi élethez túlságosan nagy úrnak tartottak és
szentszéki bírói vörös övern miatt nagyságos urazni kezdtek. Ha meghívtam őket,

rosszúl érezték magukat nálam, és alig várták, hogy elmehessenek. A szomszédos
falvak elég távol estek és az ottani plébánosok se igen illettek hozzám. Az ő sze
mükben még most is "hercegi pap" voltam.

A nagy csend, az elhagyatottság, mely az első télen rám szakadt. elviselhetet
lennek látszott és egészen megbénította irodalmi kedvemet. Az a gondolat is kínzott,
hogya iáros Patona aa a rév, melyben kikötöttem. Innét nincs út tovább. Annrit már



tapasztaltam, hogy a sváb egyházkormányzat szívesen dug el egy-egy nagyratörő pa
pot - ha magyar - valami Isten háta megett! faluba, aztán ott felejti és nem siet
a sárból dombra segíteni.

A falut azonban két-három év alatt mégis rnegszerettem és egészséges Jégfürdö
je végül egészen talpra állított. Idegzetern rendbejött. munkakedvem visszatért és
nagy fába vágtam a fejszémet. Megírom a Hagia Sophia folytatását. A Hagia Sophia
az ember földi életéről szól és azt a problémát oldja meg, hogy a földi élet sorsfor
dulóinál, halálnál szüksége van az embernek Isten erős segítségére és ezt a hét szent
ség adja meg.

De mí lesz a halál után?
Hitünk azt tanítja, hogy alélek elválik a testtől. A test visszatér a földbe, á lé

lek pedig a túlvilágba tér. Milyen lehet ez a túlvilági út? Mi történik az úton, míg
lelkünk az ég, vagy a kárhozat küszöbére jut? .

Ezt a kérdést igyekszik költőileg megvilágítani a Hagia Sophia folytatása. Re
pülünk az űrben. Milyen ez a repülés? Nyugodt szárnyalással történik, vagy viharok
között? A szerkezettel hamar elkészültem. A formára nézve úgy döntöttem, hogy a
Hagia Sophiánál könnyebbet. a háromsoros terzina formáját választom. Virágos ker
temben künn állt kis asztalom. Egyházi munkám elvégzése után odaültem és két
hónap alatt elkészült a "De profundis".

Színjáték a világűrben.

Egy rekkenő nap ebédutánján zárt verandám mögött szunnyadtam hűvös szo
bámban, amikor éktelen dörömbölésre ébredek fel. Ajtót nyitok és ott áll előttem

porosan, fáradtan Sík Sándor, Alszeghy Zsolt és Vitnyédi Németh István. Gyalog po
roszkáltak be az állomásról. Táviratuk később jött meg, mint ök.

No, lett nagy öröm! Házam hangos lett a kérdésektól és válaszoktól.
- Mi van veled?
- Megölt a falu?
Előszedtük eddigi falusi verseimet és megállapodtunk, hogy új kötetet állítok

össze, "A boldog költő" cimet adom neki és a Pallasnak ajánlom fel kiadásra.
- Más nincs? - kérdezte Sík.
Fölmutattam a "De profundis" kéziratát. Jóformán az egészet felolvastam és ba

rátaim úgy találták, hoiY a mű méltó folytatása a Hagia Sophianak.

"Büntetett előélet"

A gazdasági válság tetőpontjára hágott. A világ termelése annyira felhalmozó
dott, hogy nagy részét meg kellett semmisíteni. Döntögették a tengerbe a brazil
kávét és százezerszámra fojtották a kismalacokat a holland tengerbe.

Rettentő nagy úr lett a pénz.
Nálunk a búza ára hét, a rozs ára három pengőre zuhant és az állami támoga

tás, az úgynevezett "boletta" nem sokat segített. Szörnyű helyzetbe került a termelő,

főleg a kis paraszt. Minden termelvénye potom áron kelt el, adója pedig a régi ma
radt, sőt emelkedett. Jól jártak a fix-fizetéses alkalmazottak. Akinek havi hétszáz
pengő volt a fizetése, vehetett havonként száz mázsa búzát.

Egyik "Falusi levelem"-ben azt írtam, hogy itt tenni kell valamit. A közterhek
egy részét le kell venni a meggyengült termelői vállakról és át kell tenni a megerő

södött fix-fizetéses vállakra. Világosan szólva le kell szállítani a magas fizetésű
tisztviselők, nagyurak fizetését, mert ha ez nem történik meg, a szegényparaszt
azt fogja mondani, hogy az urak magas fizetése az ő bőre - ára.

Azt hittem, nagy bölcsességet mondok.
Az ám!
Hamarosan értesítést kaptam, hogy a györi királyi ügyészség' osztályellenes iz-

gatás miatt vádat emelt ellenem és peremet a győri törvényszék fogja tárgyalni.
A vádlottak padjára kerültem ismét.
- Hát nincs igazam? - kérdeztem csodálkozva.
- Jó, jó! - mondta az elnök. - Nem erről van szó,
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- Hát miről?

A tárgyalás után hozott ítéletben a biróság elismerte szándékom nemességét, ál
lításaim igazságát, de elítélte - szavaimat. Szerinte oly szerencsétlen szavakat hasz
náltam a parasztság bőrének emlegetésével, hogy miattuk alkalmazni kell a bün
tetőtörvénykönyv vonatkozó szakaszát és osztályelleni izgatás miatt el kell ítélnlök
- egyheti fogházra. A büntetést pedig a szokásos három évre nem függesztik fel,
mert a cikkírónak az átlagosnál magasabb szellemi képessége súlyosbító körülmény
ként esik latba.

Igy lettem büntetett előéletű.

Másnap a Nemzeti Újság, "Falusi Leveleim" közlője, háromhasábos nagy cikk
ben ismerteti a pert és cikkét ezzel a címmel közölte: "Harsányi Lajost, az országos
hírű költőt, osztályelleni izgatás miatt egyheti börtönre ítélték!"

- Ne föllebbez! ma le a büntetést! Tedd csúffá az országot! - tanácsolta a
tárgyalás után újmisés kézvezetőm, Bedy Vince kanonok.

De én föllebbeztem, azonban hiába. A győri Királyi Tábla is, harmadfokon a
budapesti kir. Kúria is - noha a híres Hindy Zoltán volt az ügyvédem - jóváhagy
ta a törvényszék ítéletét, csupán a három évre szóló felfüggesztés kedvezrnényét
adta meg.

Törvényszéki ügyem lezárása után úgy fél év múlva Breyer püspök magához ké
retett. Mikor megjelentem nála, egy levelet nyújtott át, melyet Hóman Bálint kul
tuszminiszter írt neki. A levélben Hóman arról értesítette a püspököt. hogy kegyel
mi úton töröltetni akarja egyheti fogházbüntetésemet. Már meg is egyezett az igaz
ságügyminiszterrel, hogy tegyen ilyen előterjesztést az államfőhöz. Hóman arra kér
te a püspököt. tudassa velem az örvendetes tényt, de egyúttal figyelmeztessen, hogy
a jövőben óvatosabb legyek szavaim megválasztásában. mikor társadalmi kérdé
sekkel foglalkozem írásaimban.

Soha sem voltam nyers senkihez, de most szinte sértő udvariatlansággal dob
tam Hóman levelét az asztalra. Sértődötten mondtam, hogy a büntetés törlését ilyen
áron nem fogadom el. Én azt a cikket a szegények érdekében írtam, azt soha nem
tagadom meg és zöld babérlevélként büszkén hordom homlokomon.

A püspök meghökkent. Nyomatékosan kért, ne hozzam öt kínos helyzetbe.
Mindkét míníszter rossznéven venné a visszautasítást. Mivel továbbra is ellenkez
tem, bekérette Grősz József segédpüspököt és arra kérte, beszéljen rá a kegyelem
elfogadására. Azonban Grősz azt válaszolta, hogy az én helyemben ö se venné igény
be a kedvezményt. Breyer meghívott ebédre. Utána irodájába hívott és ott tovább
folytatta az ostromot. Oly szívhezszólóan beszélt, hogy végül engedtem, de egy kikö
tést tettem. Azt, hogy a Hóman miniszter levelére írandó válaszát én fogalmazhas
sam meg. Nyomban íróasztalához ültetett. Még a tollat is tintába mártotta. A vá
laszt megfogalmaztam. Megírtam, hogy a büntetés törlését köszönettel elfogadjuk,
de Breyer püspök arra nem vállalkozik, hogy Harsányit figyelmeztesse óvatosabb
és helyesebb magatartásra. Ö, a püspök csak helyeselni tudja, ha papjai a szegény
néposztály érdekében felemelik szavukat és az evangélium szellemében pártjukra
állnak. Ez volt a válasz lényege. A püspök elküldte és én megnyugodva mentem haza.

Pár hét múlva olvastam a lapokban, hogy a hivatalos lap közlése szerint a kor
mányzó törölte büntetésemet.

Lillafüred

Levelet kaptam Antal István propaganda minisztertől. Közölte velem, hogy a
kormány a legkiválóbb ötven magyar írót vendégül akarja látni három napra Li
lafüreden. Én is a meghívottak közt vagyok, menjek el. Nem akartam elmenni. Sok
volt a dolgom. Közeledett az ősz is. Kimentettem magam. De a miniszter újra írt
és kért, okvetlenül menjek el.

Akkor volt szó arról, hogy Horthy kormányzó kis unokáját közjogi vonatkozás
ba akarják hozni a szent Koronával. Arra gondoltam, hogya kormány talán ennek
a tervnek akarja megnyerni az írókat. Tanácsot kértem báró Apor Vilmostól, az

684



új győri püspöktől. Azt tanácsolta, hogy menjek el és ha sor kerül rá, fejtsem ki
nyíltan álláspontomat. Még Síkot és Mécset is megkérdeztem. Sík nem kapott meg
hívást, de Mécs jelezte, hogy elmegy.

Másnap megkezdődtek az előadások. A díszteremben mindegyikünknek ki volt
jelölve a helye. Én Zilahy Lajos és Szabó Lőrinc kőzé ucer'ültern. Szemközt Illyés
Gyula ült. Antal István megnyitotta az ülést és bemutatta Szombathelyi Ferenc
vezérkari főnököt.

Összenéztünk.
Mit keres köztünk a katona? Csak nem vágja le a fejünket ha a kis Horthy

unoka ellen berzenkednénk!
Az aggodalom felesleges volt.
A vezérkari főnök hosszú előadásban azt a kérdést feszegette, miért nem kell

ez a második világháború a magyar népnek, mikor az elsőt olyan kitörő lelkese
déssel fogadta. Pedig akkor csak Ausztria tartománya voltunk, most pedig Hitler
és Mussolini jóvoltából már visszakaptuk az elszakított országrészek javát és még
se akar harcolni senki. A kormány nem tudja, mi lehet ennek az oka. Az írókat
kérdezi meg, mert ők látnak legjobban a néplélek mélységeibe.

Az első hozzászóló Márai Sándor volt, az urbánus írók népszerű vezére. Azt
mondta, hogyahitújításkor Luther Márton is, a Vatikán is Rotterdami Erazmushoz
fordult, aki akkor Európa legnagyobb tudósa volt. Véleményt kértek tőle a VÍ

szályról, Erazmus mindkét félnek majdnem azonos szövegű választ küldött. Azt
írta, hogya Golf-áram felől az idén korán megindultak a felhők és Rotterdam
ban alighanem korán beköszönt a tél. Maradok tisztelettel és a többi. Vagyis Eraz
mus kitért a válasz elől. Én is kitérek, - mondta Márai. Az írók nem nevelők, ha
nem művészek. Ok a szépet akarják művészileg kifejezni. Műveikkel nem akarják
az olvasót se rontani, se javítani, noha ez a lehetőség fennáll. trója válogatja. Az
írók nem propagandtsták és nem vállalják a politikai szekértolásnak szerepét. Ha
a kormány tudni szeretné a nép harci kedve megváltozásának okát, kérdezze meg
a néptanítókat. vagy a lelkészeket, akik az ifjúságot nevelik.

Az írógyűlés második és harmadik napján a cenzúra és a társadalmi kérdés
került szőnyegre. Nagy csatározások folytak. Majdnem mindenki felszólalt. Erdé
lyi József pokoli gúnnyal adta elő, mít csinált a háborús cenzúra egyik versével.
Kodolányi János felpanaszolta, hogy regénytrilógiájának második kötetét nem engedi
a cenzúra piacra dobni, mert a kötetben a kalandozó pogány magyárok a németek
kel harcolnak. A cenzúra szerint olyan könyv nem jelenhet meg, melyben a magyar
szemben áll a némettel, mert most együtt harcolunk.

- Ezer év! - süvöltötte Kodolányi.
Csakúgy remegett a terem a tapstól.
Szomszédaím unszoltak. szóljak én is a kérdéshez. Felszólalásomban kifejtet

tem a katolíkus egyház álláspontját. Neki is van cenzúrája, Indexre tesz olyan köny
veket, melvek az egyház épületének tartóoszlopait dörigetik. De a kúszó folyandárt
nem bántja. Mostaní háborús cenzúránk kicsinyes szőrszálhasogatását nevetséges
nek tartom és elítélem. trótársaim nagyon ünnepeltek. Főleg Kodolányi, aki későbbi

cikkében valósággal fölfedezett közönsége számára és Tamási Aron szépprózájával
mérte össze költészetemet.

Illyés Gyulával is volt érdekes beszélgetésem. Öt még abból az időből ismertem,
mikor a Kisfaludy Társaságba megválasztottuk és Babits halála óta a "Nyugat"
utódát, a "Magyar csillagv-ot szerkesztette, Beszélgetésünk elején gratulált ízes du
nántúli nyelvemhez, én azonban szemrehányást tettem neki, hogy a "Magyar Csil
lag"-ban mostohán bánik a modern katolikus költőkkel. Köteteikről vagy nem ír,
vagy csak foghegyről.

Hevesen tiltakozott. Neki - moridta - nem a vallásos költészet lényege ellen
van kifogása, mert az a leghatalmasabb emberi érzések egyike. Azt kifogásolja, hogy
a magyar vallásos költészetben sok a szeplő és a rozsda. Nem alkotunk kellő mű

gonddal. Egyik-másik vallásos költő még azzal sincs tisztában, mi a ritmus és a
rím. Hogya vers megkövült zene. Hogy sokat politizálunk verseínkben, propagan-
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dára használjuk fel. Sokat szavalunk és tele vagyunk pátosszal. Még én vagyok az,
aki legjobban vigyázok a művészi követelményekre és nagy műgonddal dolgozöm.
Ezt méjtányolja is azzal, hogya "Magyar Csillag"-ban most készül nagyobb ismer
tetést közölni rólam, Thurzó Gábor tollából. Lapja hasábjait szívesen megnyitja szá
momra és a fiatalok közül Rónay György, Tűz Tamás és mindazok számára, akik
kellő műgonddal alkotnak.

Megköszöntem Illyésnek figyelmességét, de kijelentettem, hogy én már csak
megmaradok a katolikus folyóiratok és lapok mellett, de annak örülök, hogy fiatal
jainkat befogadja munkatársai közé.

Ezt a néhány apróságot emIítem meg a lilafüredi kongresszusról. A politikai
szenzácíó elmaradt, aminek szívből örültem. Sok haszna nem volt, legföljebb az, hogy
a különböző irodalmi irányzatok képviselői közelebb jutottak egymáshoz és kiseb
bedtek a súrlódási felületek. Soha se gondoltam, hogy visszautaztunkban órákon át
barátkozom Erdélyi Józseffel, a népies költők tüzes, kálvinista vezérével. Csúcsos,
fekete süvegjében olyan, volt mínt egy apró és villogó szemű tatár fejedelem.

PAPP GYULA VERSEI

FtLELEM NtLKOL

Nem ámít a vílág már engem
s nem gyámolíttatom magam
nem bolyongok többé halott
határban és üres mezőkön

házak és utcák karneválja föd be
az iszamos tengerek kihulltak agllamból
kezemre jámbor cselekvések
gyöngyszemeit égetem
szabadság: szétfeszit az ének!
absztraktív eszmék zárkáiból
derengő hajnalokba nyílok át
töretlen napokban növekszem lázz4
félelem nélkül, virágos hittel

SOSKASZEDŐK

A szoknya beleharmatozík
ahogy a nyirkos sóskát szedik
vén nénék. friss parai'ztassszonyok
talán térdükig ér a lucsok

A gyep föZött lilán áll a köd
de már látni, fénybe ütközött
térképezhető a kültelek
s amott e hajnal-kelő sereg

Hajolnak, görnyednek. fölállnak
szemétdombján a sívár tájnak
fmérek csendüléseinél
s kemény inuk hatalmas gyökér

Sóskaszedők. Hány év óta már?
pontosak, megszokta ezt a táj
szegények birtokává lenni
6rjás sóskamezőt teremni
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