
NAPLÓ
SZENT TAMAS APOSTOL űNNEPLÉEiID INDIABAN. Erna

kulum szep város, Iagunákkal, csatornákkal, nagyszerű kertekkol
és csak. nemrégen kiszéleaített és kövezett sugárútakkal, kókusz
ültetvények valóságos gyűrűjében. Malabár míndcn természeti
szepsége egybesűrűsodik ebben a mintegy százezer lakosú helység
ben. Középen tíz hektárnyi füves térség terül el; ezen építették
föl azt az alkalmi emelvényt és hatalmas, pavillont, a tizenkét
apostolnak s India' legnépszerűbb szentjeinek képeivel díszítve,
ahol a Szerit Tamás apostol Indiába érkezésének tizenkilencszáza
dos évfordulóján tartott ünnepségeket rendezték. Az egyházi szer
tartások céljaira fönntartott monumentális építmény egyik felén
Szent Tamás, másik felén Xavéri Szent Ferenc óriási szobra állt;
a hozzá vezető fasor mentén jobbra és balra egy"egy tízezer sze
mélyt befogadó csarnokot emeltek, egyet a férfiak s egyet a nők
számára, akik régi indiai szokás szer-int külöu-külön csoportban
vesznek részt az istentiszteleteken.

A pápai legátust, Gilroy sydneyi érsekei nagy lelkesedéssel
fogadták; vonatja az állomásról állomásra megújuló, virágeső

vel, tűzijátékkal kísért ünneplések miatt nagy késéssel érkezett
Ernákulumba, ahol félmilliós tömeg várta, élén harminc püspök
kel és sokszáz pappal. A lelkesedés, jellegzetesen indiai megnyil
vánulásaival és szmeivel, s az elmaradhatatlan tűzijátékkal és
zenekarokkal, egyik tetőpontját akkor érte el, amikor a legátus
érsek az ünnepségek szinhelyére vonult s a liturgikus fogadta
tás után megnyitotta az Oltáriszentség tiszteletéri a kongrész
szust, Az ernakulurai szir érsek a malabar-i kétmillió katolíkus
nevében, kik közt a szir ritusúak vannak többségben, szép aján
déket nyujtott át a pápai legátusnak: India Szent Tamás és Bzent
Ferenc míníatűr szobrával díszített elefántcsont dombormű tér-
képét. ,

A következő három nap a különböző bizottságok megbeszélé
seivel telt el; ezek középpontjában az Oltáriszentség tisztelete s
a keresztény felebaráti szerétet problémája állt. A tárgyalások az
angol mellett a két bennszülött - maláji és tamul - nyelven
folytak.

Közben a legátus-érsek végigjárta a malabari egyházme
gyéket. Trivandrumban meglátogatta a nagybeteg szir-malankár
~rseket, Mar Ivamost, az ..indus Newmant". Másnap sz.ir-malankár
(tiszta antiochiai szir) szertartású püspöki misét mutatott be Mar
Severios tiruvallai érsek. Ez a rítus rendkívül népszerű erősen
keletr és indiai jellege miatt is, meg azért is, mert az officiumok
tulnyomó része nemzeti nyelvű benne.

A legátus trichuri Iogadtatása, ha lehet, -még az ernákulumit
is fölülmulta, Igazi szir és malabár űn.iepség volt, sortüzekkel.
virágfűzérekkel. selyemlobogók ezreivel, zenével, énekekkel és ter
mészetesen pompás tűzijátékkal. Húszezer hívő, várta a legátust
abban a csarnokban, melyet erre az alkalomra emeltek a rövide
sen fölépítendő katedralis helyén. Itt jelentette be a legátus, hog'}'
a pápa Gracias bombayi érseket bíborossá nevezte ki. S itt, Tri-
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ehurbuu zajlott' le az üuuepségek egyik legszínesebb mozeanata
is, Egy környékbeli keresztény család tizenötezer szegényt látott
vendégü! a Szent Tamás kollégium rétjén, Az első adagokat m.aa-a
a pápai legátus osztotta ki, B egy arannyal éR bíborral díszített
elefánt "inaskodott" mellette. (ZI1I)

KELETI KERESZTeNY.I!;K. Mikor e ldfejezést halljuk, legtöbbünk a görög keleti
egyház hívelre, esetleg az 6kori nagy eretnek felekezetek, a nesztoriánusok 6s monofldták
fennmaradt. töredékeire gondol. Pedig Közel. és Kőzépkeleten megtehetösen nagy llZám·
mal élnek olyan népelemek is, malyeknek ősei mAr századokkal ezelőtt visszat6rtek II ka·
tolikus Egyházta s melyek a szerint, teljesjcgúkatolikusoknsk tekintendők. Anú Ikli
lőnbség elválasztja őket a nyugntlakt.öl, IIZ nem a hitelvekre. hanem csupán külsllaégekre:
li liturgiára, az istentisztelet nyelvére, a kovászos kenyér használatára, a böjtfegyelemre.
'IZ ünnepek rendjére s végül a papok egyszer! nősülésének megengedésére vonatkozik. Jel.
lemzi őket, hogy 6riási területon szétszórva élnek, sok nomzethez tartoznak és sok apró
egyházba vannak beszervezvo. Ezért átteklntésűk nem kőrmyű. MégtaInn legcéJravezet6bb
rítusok azorint való csoportosttűsuk. .

, 1. A b'iz<Íne;wUlIis görög li!urfl'iát haaználjá], " sztrlaí, iráki és törökországi melchí
,ák ..agy molekitúk, azokunk llZ igazhitf\ néptöredékeknek leszármazottai, melyek a mo
nofizita eretnek';ég!,c! szemben II chaleedoni asinat (451) mellé állottak, A' keleti nagy
egyház,"akndás idején szintén' szaka-Iárok lettek és sok 1<isérlctetés után csak 1724-ben
egyesültok ujbój a nyugatí Egyhűzaal, Parrinrchájuk az Autíoehia, Alexandria, Jeruzsá
lem. ts a z "gé" Kelet pa,triarehf,ja hanczatos cimet viseli. Számuk másfélszáz.ezer körül
jM. Istentiszteleti tryelvül 8Z arabot használják.

2. Az lJ/':wndriai dIH:)! követik az. egyiptomi és ah<lRözínia\ kopt katolikusok, aktk
II monofizita vallásbúl tértek át. kl előbbiek száma 30000-rc, az utőbbiaké pedig SOOO-re
tehető. D" o es"k(.J~' számhoz tömérdek hősl el'Meszlt~ és kiontott vér emléke fiböd.lk.

3. Az iirméwuek: megtérése mét: It II. és III. században végbe ment. Azóta a per
,.•ák, arabok és törökök minden üldib'se ellenére mindmáig kitartottak a kereszténység
mel'ett , de az V. században színtén monofizitizmusba tévedtek, Egy rk$Ük Péte r pat
riarcha vez.eH'"évI'1 -- azóta minden patriarcha. a Péter nevet viseli - 1742·ben egye
sült II nyugati Egyhlizzal. XIII. 1.e6 pűpa kilencedjk put.riarchájukat., Hassun Antal
Pétert btborosi l'lln~rflr ernelte. (1880) Ali egyosültvörmónyek f.7.t:ma talán megközcULi 8

két.s?:fz.pzret. Az istentlszteletnél lr ii ldn , örmény nyelvű rttust használnak. A XVII. szá;..
zad kőzepén ErNl~'1:e tflt iinr(n~"'k .jr á r itt fOj:adtiik el az nni 61..

4. Az arüiochiai ''Uflyis szir riiuet. elsősorbau HZ. egyesídI. sairek (Syri purl) követik,
akik eredetileg pzinttn monofiziták voltak. A Rflmáva! való egycz.ketlés eJs5 ktsérlet.ei
még a keresztes hadjáratok korára. nvúlnak vissza, de épP{lb'Y, mint a firenzei megégve
,-és csak ideiglenes el'cdmén,-re vezettok. A viRBz:lt.érffi nagyobb arlínyokat csak 1781·tI\l
kezdve öltött, rr ikor "~Iarrdan erőscl.b kihatásű tőrítés! koz pcnt támadt. 1I1lvN ezzel
<gyide.jillcg II nioxazuli és ku rdí..táni f:zirek eg~- része 'is elfogadta az uniót, a fejHldffi
rueneto gyorsabb iltornűvé lett. Ma az "g')'esiilt ..irek s,únm 60000-1'1' tehető.

Ugyancsak a szir szerturtűst valtinlc magukt'nnk a 8z i r-rn:\T'onit iil\:, .aklk el"ede~ilei a
ö1kságon laktak és csak a clruvck .11I",OÓ zaklatárai elől 1,1Iz6<'tak fel a Libanon or..
Autlltbanon lejl6ire. Nevükr-t án't61ll~ ft kolostor.. lapit.ó Szent Mar6téJ vették. A.. uni6t
tn~>: a keresztes hadjáratok korában, lIHl-ben elfogadták és azóta a fanatikus dmzok
"dd", megic;métlődli tfLmudú'ai, és u törők hat.ósűgok nyoruá .... ellenére mindmáig kitartot
tak mellotte. Az ;,:tclltizzte!e1nól a >zir liturgiát l,ar,7IlliljAk. ne IIZ evangéfíumot Mab
nyelven olvassák.

Vi'gül ido kell sorolJIunI, a, EJi);nr!iui J1~-ngati, úgYlleVezett malabári partjának déli
ISÜC8!<i'n lakó mnlankarAkat, ,akik az itt lak6 üibhi Tam,\,-kel'eszt(nnyel el1enMtben az
antiochiai ritu"t kö ..etik. XI. Pius pápa 1932-bel1 Tri\"f.llrlmmban külön püspökséget
..nItott sZ'limukra.

5. A kald dlus! mindenekelIItt azok a I<ald keresztényok követik, akiknek Ilseit all
n..1difején neszto"i~nizmllsuk miatt MezopotúmiáhlL, Kaldt.ába 6s Kurlliut.á.nba \'izték. EID
részük már a XIII. században felvette R6máva.! az érintkezést, de utána ujra meg
ujra vlf~zaefett té"eJygéEébe. Szilárdabb alapot cpak a XVIII. Iszár.ad ml!:sodlk felll!ben
nyert az uni6. 182(l-~an 120.000-r.e tettél, az egyesült kald keresztények számIIt. 1858·lg
a2001lban báboMik " ft knrdok mIatt. a kol~rR és ~hlT1'''1!' 1<iiv.tke7.t~ho,>Tl RO.OOO-re azAI.
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)ott ~ llIl 6 _mo Ma tlllll.n meghalad1& a M.ll~et. A !UlM keresztényeknek sa.)át Iitu!'
riájuk van seirkald nyelven. Patriarehájuk Bagdadban székel.

. A kalr'oknál [öval EtlirrcrsUak arralaLIiri rarten lAk(' szir-maJabárok: mintegy
'OO.OOO-ren. 'I'arnás-kereszténveknek nevezik magukat. mivel Szent Tamás apostolnak tu
l&jdonitjlik megtérésüket. Már 1599-ben egyesültek Rómával, de félszlizad mulva nagy
r6!ziik !1lIIl6t v!s.zatá"t a neaator-ianlzmushoz. U.iabb erőre csak a XVIII. században ka.
pott az uniós törekvés. A 'I'amás-keresztényeknok ma már külön hierarchláda van, élén
&z ernakulumi érsekkel.

Mint látjuk, a keleti keresztény egyházak inkább érdeke! sztnfoltok, semmint s"~mot.

tevő tényezők az 'egyetemes katollcizmus életóben , Hiczen iiSS7.CR ..ámuk jó. ha megha.
ladja !IZ egy milliöt, Mégis figyelmet érdemelnek, mert sok részletet öriznek a kereszténység
multjliból. Altalában jellemzi őket a túlméretezett hierarchia , öntudatos hitúlet, élénk
szellem! pezsgés és a mult hagvományaihoz való szívős ragaszkodás. b.

MEGHALT PAUL ÉLUARD. Nevét a magyar közönség csak az
utóbbi években ismerte meg; több verse jelent meg fordításban,
s 1949 bon (1 Viláqifj'í.wí'li 'I'nlállcoe/n: Láthattulc is: erre az alka
lomra írt "Né ,GY vers"-ét. (a negJlf'dik ,,'RmlékIJP8<'Pd Petiif! halá
lának századik évfordulójára"). Illyés Gyula kitűnő tolmácsolá
sában olvashatjuk. 1895 decemberében születeff ; céoioharcoita az
elsó világháborút, s mint akkor annyian, azzal a meggyőződéssel
ezereit le, horni az öldöklésnek véoeredménuben .~ermni célja nem
oolt, legföljebb csak a nyu.qati ci'/.'ilizáció c.~ődjét muiatia meg.
Miért ne siettetnők hát ennek a kudarco t vallott művelődésnek a
föls7ámolrísát? Ezt célozta az irodalomban a D a d a mozoalma,
melyhez Tzarával, Araconnal eauou Eluortl is csailakozo!», S
miért ne próbálnánk a hazug.qá züllesztett nyelv és a hitelüket
nesztett élmények helyett új kiiltői nyelvet teremteni, új élmény
világot föltárni? Erre törekedett a sz ü r r e fl l i z m u s; és en
npk a «ziirreoí.izmusmak volt a legnagyobb költője Eluard, Az irány
célkitűzései vitathatók, elméletei részllen cáiolluüók, n7kntrísai sok
szor erőszakoltak; de ma már nem lehet komolyan kétséabeoonni,
hOfTY ha naqy művekkel naas): számban nem is: néhán7/ értékes
alkof(Í.~sal és uien sok 'I)ivmánnyal gazdagította a világ irodal
mát. Em/re inkább «au látjuk azonban, hogy jobbára kovászként
hntott; és a seilrrealisrák (vagy volt seiirre-iliet ák) nkleor terem
tették meg java alkotásaikat -- (Araaon, Eiuard például) - ami
kor hí/jutottak n szürrealizmus romrnitilcálán ; és amikor oz ál
mok birodalmáhól, az álmok kincseivel gazdagodva, ismU viesza
fordultak n költészet me.gtaqadhatntlrrnőslwzája.az emberek vi
lága felé. IIogy a szűrrealieia költők kiizt a lc.qsponfónabb s eau
ben 'a legnamjobb műoész Éluard volt, azt m.n már töl)bé-';;evé~l)bé
nJtalAno.~n,...·eli.~rn{'rik: s az is "'aJrí~é11Ü, hnm, n ';;,51 "ríh~ .. ,í lc;)~/i

kor leaszebb szereimi. verseit ő irta (a "Capifale de ln. Douleur",
s a .Le« Yeux Fertiles" köle/ekben). A "köz1'etlcn élet" költőjé
nek világából azonban nem hiányzott az ember sem; mind na
.Qyobb seerepei kapott benne, s mind erőseT)IJ horutot az emberi
szotutoritá». Eiuard a szeoénuek, elnuomottak költőie lei! : .~ minp.l
inká'hb InrouJt test-néreiher. az emberekhez, annál mélyebb és
eouszerűbb lett a hangJa. Nemcsak eauik ferm.'1.qlloI,11 lelke.~itője

volt az Ellenállásnole, hanem. eauik leanaouobb költője is: ez a
képeeleiében, hanqjában, modorábon oly [elleüzetesen francia köl·

,tó ekkor, a kö;.ö's seencedésben és kockúeoiban, mint a: kö~;;s
szenoedés bátor énekese, lett a francia nemzet, trcncia nép köl-
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tfJje. f1 maradt attól fogva mtndviJ,qfg az emberi szabadsáa, test
vérisé,q és eljövendő boldogabb vilá,q harcos hirdetője. Mint mikor
egy arcot kivésnek az élmények: Éluard költészete a szűrrelizmu«
gyöngéd vonásái után fokozatosan lett mind fegyelmezettebb for
máiban s mind sziaorúbb erkölcsi mondanlooláiáb-m. Az 6 .Ilne
lecon morale" című köteténél altaha. van szebb példája a modern
kö!tészetben annak, hogyan válthatja át egyéni szenvedését, (a
felesége halála miatti fájdalmat), a költő "nyugodt kinccsé. örök
haszonná" az egész emberiség javára. Ahogy "A szerelem ere
jéről" írt szép versében a leaendás asszonimak, Nusch.nek s sze
relmüknek emléke az "ujraszülető tavaszt" é» az önzést legyőző

teremtő, életalakító erőt hirdeti:

Te ki húsom-velőm érző tudata voltál
(jrök szerelmesem te aki Icitaláltál
N em tűrtél elnyomást gyalázatot soha
S a földre örömet álmodva énekeltél

Azt álmodtad szabad vagy 8 én folytatlak tovább (r.gy.)

LISZT FERF;NC WEJjIARBAN. A szent-pétervári "Művé-
szet" című lapban jelent meg 1883-uan Borodin. a nagyorosz ze
neszep'ő beszámolála, vollakéPTJen felesé[Jéhczírf leoele. Liszt Fe
rencnél 1877-ben Weimárban tett lálogatá.wl'Óf. Ezt a Liszt-iro-ta
lomban edditt ismeretlen dokumentumot most Borodin Moszkvában
kiadott levelezésének negyed ile kötete közli ujra. A kép, amelyet
Lisz(ről ro.izot, (noha lényeges új vonásokat az eddi,q ism.ert arc
hoz nem ad hozzá), nemcsak szerzűje miatt érdemel figyelmet,
hanem azért is, mert eauike a legélményibbe1mek, legközvelleneb
beknek, leaembertbbeknek. Borodin urnjuni« avilá'1szerw csodált
műcészben meulátta és mea is mutatia a kiérett emberi jóságot, s
a tieenkilencedik század egyik legszebb, legtisztább [ellemét.

"Liszttel - iria - jénai és weimúrí tartózkodásom alkahná1,al
ismerkedtem mea 1877-ben; iolálkoeásunlc ürügye első szimfóniám
VO't. Lisztet rendkívül érdekli az új francia és orosz iskola; kitü
n6en ismeri főbb műveiket. I gen becsüli és szereti liibhek klizt
Balakirev "Islameu"-ját, meluet nagyszerűen adott elő honfitár
sunk: Tlmavooa kisoss'>rJnU, men Pried/willl. ez ntóbbi Arl1.erjk,í·
ban i.~. - (Mindkettő Liszt tanítványa volt). - Maga Liszt Csaj
kovszki több művét iria át zongorára és adta elő homoversemtein;

Ami iátéká! illeti. mealelleft teljesegyszerűségével.tolmácso
lása szigorúságával és mértélctartásáool; hiányzik belő?e minden
[é'e ker<>.oe't.ér,. nffe"'tri'tság és fölszw'tes lwlá$/uljhá.zás. Eliiadá
sa, kimért tempói ellenére is. csupa erő, eucroia, tűz és szenve
dély: kápráztatóan gazdag, világos és változatos, ..

Nagyon ritkán játszile nyilvánosan. Már réaáta nem ad hang
versenyt: nem hallani, csak időnkint egyik-másik kiváltságos sza·
Ionban. Híres maiinéi is abbamoradtak. Hogy zongorához illtes
sék, nem egyszer apró iortélnokho« kell folyamodni: valamelyik,,,,fl eouik uatn) ,násU,: réselei Ál kérrle7'f/i tőle, 170ml azt. hoauan
kell ezt a részletet játszani; föl kell kelteni rrdeklődését valami
ujdonsá.q iránt, vaqy egyszerűen rosszul adni eW valamit. Ilyen
kor haraoo« lesz, keményen m,egbírúlja a ross. játékot és Ő maga
szólaltatja meg a darabot"...
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Ir azután Borodin Liszt türe« zongoraórá.iról, meluekre álta
lában csak ázok juthatnak be, akiket a mesier személyesen meghívj
fr módszeréről, mellyel tanítványainak, ahelyett hogy rájuk erő·
szakolmá modorát, a legnagyobb seabadsáaot biztositia, s a szó
szak értelmében vett technikai problémákon túlhatolva, - [ellem
zően életének erre a mind jobban elmélyülő korszakára, - "fő'
~ént az ..interpretációm, a mq jeyem.ének vi.slizaadásám. s a kif~'
:Jezésre ugyel. Mester és t(Jmtt'anya-~ emben kaccsolatáimn. ped~g
Borodin megintcsak Liszt emberi nagyságút értékeli. "Viszonyuk
szit'élyes és családias - írja - nem annyira tanár viszonya ez
ta.nítrá'l'/Jfaihoz. wiint inh~ább ('oy .7'íindnlntlí W1.lI1/ftpáé unokáíhoz.
N övendékei, nők s férfiak em/formán, kezetceokolnak neki, ő hom
lokon csókolja őket s megsimogatja arcukat; sőt olykor erbtel.ie«
kís vállveregetéssel hívja föl figyelmilket C{)l/,egy fontos mozza
notre: Tanítványai tisztelettel, de szabadon teszik föl neki a leg
killönfélébb kérdéseket s jóízüen nevetnek szellemes, olykor min
den' jósága melleii is csípős megjetJyzésein. Amit mond, az mm
d'ig alapos és komoly, ha könnyed hangnemben beszél is. Modora
i.oen udvarias és tapintatos, és bár ninientlékci a legkülönbözőbb

rétegekből származnak, so/w semm'i. félreért/is nem zavarja kap
csolatukat.

Ordiért tiszteletdiiat, n.em fogad el. Nagyon nehezen vesz föl
új növendéket ... de ha egi/szer fölvette, törődik is »ele, magán
életével. anyagi és érzelmi dolgaival is. Mindig kész eeoiten; ta
nftvqnyait mind anyagilag, mind erkölcsileg. s ezt na,qy tJyön
gédseggel, emberiességgel, eg:/jszerüséggel és jóindulattal teszi. Ma
gam is tonúia ooltan« ill/en cseleknek, é." csak nocették meob«:
esidésemet Liszt, az ember iránt.

Sem a kor, sem a hosszú és Iázas munka, sem a szenvedé
lyekben és műoéss; élménuekben ga:i:dag pálya nem meritetie ki
azt a hallatlan életerát, mely e' hatalmas természetet eltölti. A szi
vélyes és valóban baráti fogadtatás, emelnben II vele !öllöltpúr
nap alatt részem 1)0 [t, mindiIJ élelem egyik lcyragyogúbb emléke
marad.

Weimart ellwgy'v(J Marburcon. uitiztani át - fejezi be beszá
molóját Borodin. - Itt élt és halt meg Szent Erzsébet, akinek
költői alakja Lisztet is meaihlette. ,,,'irja fölött a leosecbl) f/óliJws
székesegyházak e!lyike emelkedik. Már régebbről ismerem c dó
mot; de mostantól fogl)O. Seeni Erzsébet n,e1.'e eg,l/bekapcsolódik
emlékezetemben annak neuével, aki nicoénekelte", (r.)

HüMERüS ILIASA. Három évezred óta minden kor It saját
KPpére és hnsonlntossá-rár-a alakít.ia Achi lleu-t, lj"kto1't s Anhro
ditét, A történeti kor félderengésében még hittek II III ítoszokban,
ám az ezeréves eleuziszi misztériumok utolsó beavatottjai már
csak "bölcs mosollval'' tisztelték az {Hík ku ltu '-'\</d. H omcros J1lŰ

vét eltemették a középknr első századai, csak Bizune és az ir ko
lostorok őrizték az Iliae és Odusseia hagyományát. Dante nem
ismerte II homerosi époszokat, II renaissance számára Petrarca
nemzedéke fpde?:1p uir» fpl, A korni hllTYIUni"t4.k lJ'vaknlYl .,Ő,,;';\{

csacska meséinek" tartották, hiszen jobbára. csak latin, pedáns ki
vonatokból ismerték. A barokk udvari pompájának közepébe, ke-
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caes pásztorjátékai világába vonta Ilion és Arsros hőseit, hellén
világuk csodálatos derűje elenyészett az alexandrinusok hullámai
köttitt. .

A romantika előfutárai njból felszítják az érdeklődést a "ho
eierosi" probléma iránt: Vico, a XVIII. század nápolyi gondolko
dója s nyomában a német Wolf - a népköltészet egyre inkább
előretörő lendületétől sarkalva -- tagadni kezdték a Homeros-való
ságot: .,kisdalok" Bzájhag)'omány' segítségével összeforrott cik
liaus művet látták a homerosi alkotásokbau. s magát a költőt 
nevét elemezve - egyszerű összeállítóvá, kornpilátorrá igyekeztek
lefokozni. Erdekes Goethe szemleletének tükreben követni az ez
után végbement változást: nyilván Wolf hatása alatt ifjúkorában
tagadja Hameros létét, ám "Horner wieder JJOIll8r"" C1IIlU verse
végsorában "Als Ganzes freudig Ihn ampfinden't-nel ő is kiáll a
Homeros költői valóságáért kiálló "unitáriusok" mellett.

Az elmult évtizedek régészeti eredményei (Schriemann és
Dörpfeld munkája), de még inkább az irodalomtudomány kritikai
módszerei hozzásegítettek ahhoz.. hogyahomerosi művekben 
le~alábbis külön az Ilias-ban és külön az Odvsseiában - olyan
hatalmas, alkotóereje teljességében teremtő költő munkáj át lás
suk, aki a görög törzsek költői szájhagyományainak, a szerkezet
drámai kerekségével s a "munyelv" tökéletes pátoszával adott
esoszi foglalatot. Marót Károly Homerosról írt rnűvében ezt mond
ja: "Lehetetlennek tartjuk, hogy ma már beérjük akár az Iliast
kisdalokra bontó lytilw, akár az ennek mcreven elleneszegezett
(bár az u. n. népköltészetnek is kénvszerű engedményeket tevő)

pedánsul túlzó unitárius.:: sőt még egy olyan kétarcú elképze
lés elintézésmódiával is, amely bizonyos népi ősanyagnak egy
nagy költő által való utólagos feldolgozását... ajánlaná megol
dásnak" ... S úgy hisszük, ez II tudomány mai állúspontjáuak sum
mája. "K hatalmas épület nagyjából egyetlen agy konstrukciója'
- mcndja Babits s talán ezzel az áhítattal kell kezünkbe vennünk
most megjelent uj lliasunkaí, melvet közel tnásí'élszázados hagyo'
mányok nyomán ültetett át versezetébenis zártabb. görögösebb
bexameterekbeu az Odysseia már kipróbált művészetű fordítója
Devecseri Gábor. Az uj Ilias irodalmunk komoly gyarapodását je
lenti, s a magyar olvasó gyönyörködve idézi fel ujra a .Jiuma
nie ta" Homeros derűjének s haragjának, II szépségát Devecseri
Gábor kitűnő fordításából. (O. ,. u.)

EGY UJJASZOLETó [O;"ZMCVESIPAR. (Magyar fazekas
remekek kiállítása). A magyar kézmüvesipar egyik legősibb ágá·
,ól, a népi [aeekassáttrál rendezett "miniatíir" kiállítást az Orszá
gos Néprajzi Múzeurn. A kiállítás rendezői. nem törekedhettek a
magyar népi fazekasság kialakulását, fejlődését bemutató teiies
séare, mindössze arra a történelmi mozzanatra kívántak rámu
tatni, amikor az idegen formákban és ornamentikában való sok
százados bölyongás után ez a. kézműoesiuarunk: is visszatalált
ősi ú tjához.

Szándékosan használtuk a "miniatür" szút; meggyőződésünk
szerint a rende~ősé" is szándékosan méreiezie ilyen ldcsinyre
fl kiállítást. A kiállítá.~ok p,lsőran.Qú feladata a iiimeaek: nevelése.
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Egy áttekinthetetlen tárgy'1talmazból álló kiállitd, aligha kelth~t
érdekiédéet a tömegekben; bIég kevésbbé hauyhat maradandó nyo-
moka, - tanüá,t - a szemtétőben. '

Ezalkalommal amúgy sem teheteit volna teljes,égretörekednl,
hiuen a magyar népi fazekauágról ö,szefüuo6. héilagment., ké-
pet rajzolni aligha lehetne. .

A. tearéctbb történelmi korszakoknak - a Més bronzkoruak
nak - agyagm'ÍÍ,vességéről u/nJan hazánk területén is· igen sok
lelet keriui felszínre a felásott urnatemetők. feltárt régi sirok, őri
seáliások helyén. Az árpádkori sírokban ételtarto cserépedényeket
is tauittak. A magyarság első félezerévének agyagmuvessé/Jéről

mégis vajmi keveset tudunk. Alíg maradt emlékünk ebből a kor
ból. Annal több van a hazai fazekasság készítményeiből a tizen
hatodik század derekától kezdve. A tizenkilencedik századig vi
szont eza kézművesiparunk nyúlt talán leymohóbban az idegen
formák és díszítőelemek után, melyek között egyformán meata
láihcdiuk a XV. Lajos korabeli francia. a hollandi barokk, a né
met reneszánsz és a sajátságos habán hatásokat. A XIX. század
első évtizedeiben azonban már megjelennek paraszti készitésü
edényeinken azok a diszitések, amelyekhez hasonlót a sZű1'ökön,
subá~on és szűcsmesterek mustrakinunreiben találunk. Ebben a..
időben viszont a fémipar alkotmánuai kezdik kiszorítani haszna
lalból a cserépedényeket. Talán akkoriban szűlethetett meg a nép
aikána közmondás: "Fődfazék - fakanál: szegénység."

A magyar tazekass,flg sokáig csak a népmüvél;zeti érdekessé
gek kedvelői számára dolgozhatott és olyan használati eszközöket
gyártott, m~lyeknek előnyével a zománcedény és a p01'ce(láll nem
eehette fel li versenyt. (Például a vizet a legnagyobb f01'1'óság
ban is hűvösnek megőrző ivókorsót).

Napjainkban azonban valósággal ujjás:dUetett. A mindenfelé
múködő népművészeti boltokban a magyar háziipar kélizítményei
melleit igen nagy keresetnek örvendenek a I'ellendülő népi faze
kasság készítményei. Az ősi [azekaskultúrák dőtt megnyílik a
magyarság szive: Mezőtúr, 116dmező.vásárhely,.Püspökbogád, Sá
rospaiak, M6rágy, Tüskevár, Tata, Csákoár, Veszprém. Kalocsa,
Gyöngyös-Pásztó környéke, Mezőcsál, Tilizafüred, Nádudvar é.
Debrecen - mindegyik á maga "iskolájánuk" seellemében a ma
gyar lélek formavilágának, a magyar kéeművessé« páratlnr: ta
lálékonyságának remekeit kínálja ujb61 a nép műuészeiében. is
magukra talált mauuar tömegeknek. (mo' [-)

Felel!), kiadó: S í k S ef n lor
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