
· Míndennek il megvalósitása reánk vár. Mindezt véghez kell vinnünk. Korunk ke
reszténységére nézve rendkívül megtisztelő, hogy ez a feladat jutott osztályrészül első

sorban a keresztényeknek, mert ez az ő feladatuk. A testvérek közöttí szakadás
kétszer hasította szét az Egyház varratlan köntösét, másodszor istentelen háború is
járult hozzá, éppen abban az időben, amikor a pogány Európa szívében ütött tanyát.
Ma a halál tanyázik az emberiség szívében. Itt az idő, hogy az összes keresztények
egyesüljenek a kölcsönös jóakaratban és a tevékeny békeszeretetben, az egész világ
üdvösségéért. -- mert csak ők tudják azt biztositani. Miután négy évszázadig egymás
ellen küzdöttek, most nem .azért fognak harcolni, hogy egymás életét elvegyék, ha
nem a halál ellen, amely az egész emberiséget fenyegeti. Ezért majd megbocsáttatik,
amit eddig egymás ellen vétettek. A. D. Toledano

SZINHÁZ
MÉLA TEMPEFŐI

Csokonai színjátéka aKamaraszínházban.
Mai színre alkalmazták: Schöpflin Gyula és Benedek András.

A húszéves poéta, aki a Tempefői írásakor színházat, színpadot nem is látott
még, a maga életének drámájából nem azt öntötte formába, amit már átélt: a zabo
látlan költőtermészet összeütközését az iskola szabályaival - hanem hátborzongató
pontossággal rajzolta meg ezután szerzendő tapasztalatait a költő sorsáról Magyar
országon.

Különös iróniája ennek a sorsnak: a gyermekifjú Csokonai keserű gúnnyal és
asztalfiók-adta bátorsággal ábrázolja a kártyára, kopóra, mulatságra, a világon min
denre pénzt dobáló magyar urakat, kulturálatlanságukat, nyers szórakozásaikat,par
lagi ízlésüket. Amikor aztán csakugyan megismerkedik velük, a Dorottya egyik 
adományokat nyugtázó - jegyzetében, s az alázatos levelek és ajánlások egész sorá
ban írja meg ismeretlenül heverő darabjának palinódiáját. Nem tudom, a Tempefői

szatirikus jelenetei szomorúbbak-e, vagy ezek a nyugtázó jegyzetek, köszönö és kö
nyörgő levelek ...

Egyéb változáson is ment keresztül Csokonai rövid élete folyamán. A Tempefőí

színrealkalmazói beledolgozzák a darabba ezeket a változásokat. A húszéves költő a
debreceni disznótoros-költészet vaskos ízléstelenségeitől megcsömörölve (bár egy kis
szókimondástól vagy huncut tréfától maga sem idegenkedik sem most, sem később) 
a poeta doctus méltóságával nézi le a népköltészet durvaságát. Aki az eredeti Tempefőit

csak a Kamaraszínház előadása után olvassa el, meglepetve láthatja, hogy a darab
ban nem Petőfin, Bartókon, Kodályon nevelődött népdal-kultuszt talál: ellenkezőleg,

egy igen gusztustalan népmesét mondanak el az úri világ pórias, műveletlen ízlésé
nek bizonyságául. Az áttlolgozók a húszéves Csokonaitól a harmincéveshez fellebbez
tek - ahhoz, aki nemcsák a Parasztdalt, a Szegény Zsuzsitírta meg, nemcsak az első

somogyi iskoláról és a huszadik szézadról álmodozott, hanem prózai írásaiban egyene
sen a népköltészet termékeinek felkutatására bíztatta kortársait. Igen helyesen tették,
hogy sok szép Csokonaí-vers mellett ilyen prózai megnyilatkozásokat is beleépitettek
a darabba.

Vitathatóbb (dramaturgiai szempontból is), hogy az egyébként igen friss és
mozgalmas harmadik felvonásba, amelyet a Csokonai által jelzett, de a töredékben meg
nem irt deus ex machina is terhel (a szegény poéta gróf-voltának kiderülése) a Mar
tinovics-összeesküvés leleplezését és az azt követő súlyos ítéleteket is belevitték. Iga
zuk van annyiban, hogy a magyar költő sorsához a nyomorúságon és élösdiségen
kívül a politikai üldöztetés is hozzátartozott. De a motívum túlságosan súlyos egy
dalokkal-tánccal fűszerezett happy end-del végződő darab utolsó felvonásához. Tempe-
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főlt sem teszi rokonszenvesebbé, hogy szerelmi "boldogságában és grófi btztonségéban
éppen csak részvéttel kiséri az üldözöttek sorsát. '
, Ilyen jelenetet Csokonai természetesen akkor-sem írhatott volna le, ha a darab

nem évekkel a Martínovícs-ügy előtt születík, Itt már nem lehet a későbbi Csokonai
hoz fellebbezni: Martinovicsékról soha nem emlékezett meg, s ha szocíálís és kultu
rális tekintetben voltak is Rousseau-ból táplálkozó forradalmi hajlandóságai, nem egy
versének tanusága szerint: a francia forradalmat (lásd pl. a Karnyóné-benl) ő is' olyan
rémülettel nézte, mint kortársai, s politikai loyalitását a Diétai Magyar Múzsa kantátéi
tól haláláIig megőrizte.

Mindent egybevetve, az újjáformált Csokonai-darab (amely tíz évvel ezelőtt a
kapzsi és kegyetlen német könyvárus alakjának előtérbetolásával bátor tüntetés volt
az akkori idők hatalmasságai ellen) -, ma kedves játékosságában is komoly szolgálat
a pártfogók helyett közönséget kereső magyar irodalomnak.

Benedek Marcell

I{ÉPZÖMÜVÉSZET
A SZÉPMűVÉSZETI MÚZEUM ÉS A

FÖVÁROSI KÉPTÁR KIÁLLITÁSAI. OLA
SZOK, FRANCIÁK, MAGYAROK.

A kishiján teljesen helyreáIlitott szép
művészeti múzeum a hazatért remekmű

vek legértékesebbjeiből, mintegy a vi
szontlátás örömére kiválogatott első ki
állitása ,után hosszabb szünet után egy
második', már rendszerező - a tájékoz
tató és emlékeztető muzeálís jelleget is
hangsúlyozó - tárlatot rendezett a 17. és
18. század olasz festészetéről. Ezzel egy
idejűleg az izlésesen átrendezett szebor
csarnok melletti oldalteremben francia
grafikai kiállitás is megnyilt; A fővárosi

képtár pedig "Magyar valóság" címmel,
tanulságos áttekintést nyujt a mult szá
zad és a jelenkor magyar festészetéről.

Olaszok, franciák, magyarok elevened
nek meg a néma vásznakon és leplezet
len nyiltsággal tárulnak ki, a sejtést, a
kételyt, a töprengő homályt is világos be
szédbe oldva fel, ahogyan csak remekmű

vek tudják üdítő feltisztulással a valót
láttatni. Az olaszokban a "rinasclmento"
a nagyegyéniséggel együtt az ókori ősök

maneszeit is felszabadította. Innen a rop
pant távlat, a monumentális iránti rend
kívüli érzékük. A franciákban egyetlen
nagy öntudat, az egységes nemzeti krí
tikai szellem -sugallatos fénye verődik

vissza. Még a legnagyobb, akár olasz,
.akár francia egyéníségben is, rajta kívül,
láthatatlanul egy óriás lépteít is halljuk
-s lehelletét érezzük, míntha irányított
ütemre moccanna benne minden életmeg
nyilvánulás. Egyiknél is, másiknál is,
.sohasem az árral szemben, inkább egy

szárnyaló lendület igézetében Jon' létre
az alkotás. A magyarban akaratlan fel
sír a magány vigasztalan egyedülvaló
sága. Tüzes, szép felhorkanás ok és seb
től vérző megtorpanások között bukdá
csol csattogó denevérszárnyakkal az
egyetemes emberi, meg a misztikus ér
zékfölötti hasztalanul ostromolt légköré
ben. A magasrepülésre egyedül késztető,

serkentő "közösségi, visszhang" hiányá
ban, egymaga küzd meg a témával és a
kifejezéssel. Egyénileg lehet bármilyen
kimaagsló, hatása helyi, sajátosan vidéki
marad.

A 17. és 18. század olasz festészete az
érett szépség őszi hervadására emlékez
tet. Méla báj, káprázatos fénypásztákba
szétomló, de többé már felnemforrósító
színpompa jellemzi. Elgyönyörködtet egy
egy részletkidolgozás tüneményes finom
sága, a mindig bőségesen kéznél lévő

téma választékos könnyedségű megraga
dása, a fölényes, szinte már játékos nagy
vonalúság. Csupa örökölt biztonság, meg
a meglepetéstelen gazdagság únt telített
sége, a tetszésszerint szabályozható ter
mékenység mértéke érzik meg minden
ecsetvonáson. Futó pillanatokig vonzó, de
állhatatosan nem nyűgöz le ez a művé

szet.
A nagy gonddal, odaadással, 'a stílus

iránt érzékeny és a' szomszédosításnál ta
pintatos szemmel rendezett gyüjtemény
nek, különösen velencei (18. század)
anyaga a leghiánytalanabb.. Akiállitás
legszebb darabjai: Domenico Fetti "Alvó
leány"-a, Annibale Carracci bib'liai képe:'
"Jézus és a samáriai asszony a kútnál",
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