NAPLÓ
A KATOLIKUS EGYHÁZ ~S A KULTURA. A Régészeti, Történeti
és Müvészettörténetí Intézetek Nemzetközi Szövetsége, mely tizennégy különböző nemzet huszonegy íntézetét tömörítí, ez év márciusában fennállása tizedik évfordulója alkalmából Rómában nagygyűlést tartott. A gyűlés
résztvevői tisztelgő látogatást tettek a Vatikánban is. A Szeritatya fogadta az egybegyült tudósokat és beszédet intézett hozzájuk. Beszédében
néhány alapvető és fogalomtisztázó megállapítást tett a keresztény vallas és a kultura egymáshoz való viszonyával kapcsolatban. Néhány különösen érdekes részletét az alábbiakban közöljük.
- Meg kell állapítani, hogy a katolikus egyház nem azonosítja magát a kulturának semmiféle tipusával. Nyilvánvaló következménye ez annak az alapelvnek, hogy a vallás és a kultura fogalma teljesen független
egymástól. A kulturát, mint olyat, nem lehet teljesen egybevetni a tényleges vallási értékekkel. Gondoljunk csak rá, hogy a hellén kultura míntegy két évszázadig tartó aranykora különleges helyet foglal el az általános
történelemben - Palesztinában viszont Izrael népe nem tudott olyan
kulturális értékeket alkotni, melyeket azzal egyenértékűeknek lehetne
rninősítení. Ha ellenben áttérünk a vallási értékek és fogalmak területére:
évszázadokkal azelőtt, hogy a hellén kultura elérte volna legnagyobb virágzásának korát, Izrael népe már kifejezi zsoltáraiban, prófétáinak írásaiban, Mózes öt könyvében a maga Isten-eszméjét és megalkotja az emberi élet erkölcsi alapjait, olyan tökéletességgel, amilyent a hellenizmus
soha nem ért el, még legnagyobb szellemi képviselőinek műveiben sem.
Az egyháznak isteni alapítója, Jézus Krisztus nem adott semmiféle
felhatalmazást és nem tűzött ki elébe semmiféle célt a kultura területén.
A cél, melyet Krisztus az egyház számára kijelölt, szígorúan vallásos mindannak szintézise ez, amit az egyedül igaz vallás fogalma magában
foglal. Ezt a célt a következő szavakkal lehet körvonalazni: az egyház
kötelessége az embereket Istenhez vezetni, odahatni, hogy magukat teljesen adják Neki és megtalálják Benne tökéletes belső békéjüket.
Az egyház nem tévesztheti szem elől tisztán vallásos, természetfeletti
célját. Az egyház minden tevékenységének az a lényege, hogy közvetlen
vagy közvetett módon ennek eléréséhez járuljon hozzá. A XV. század
pápái, V. Miklóstól kezdve ilyen értelemben követték nagy érdeklődés
sei a reneszánsz kulturálís fejlődését. Igyekeztek (legalább is a kor kezdetén) gondoskodni róla, hogy a reneszánsz mozgalma ne csússzék a keresztény gondolattól idegen utakra. Idővel azonban az; enyháziakannyira
a reneszánsz szellemének hatása alá kerültek, hogy annak szentelték tulajdonképpeni hivatáskörük legnagyobb részét: és az 1500-as években
teljes erővel kellett figyelmeztetni az élet vallásos tartalmára és Krísztus keresztjére. A konfliktushoz, mely a történelemnek ezen a fontos fordulóján a vallás és a kultura között táraadt. nagy mértékben hozzájárult
annak kíhangsúlyozása, hogy az egyház teljesen független a kultura tevékenységétől és értékeitől.
Másrészről azonban az egyháznak abban a független álláspontjában
nem szabad a kultur-pesszímizmus gyümölcsét látni: az ilyen szemlélet
a XIX. században volt népszerű, és távolabbi következményében ez idézte elő a katolikus tudósok és publicisták körében azt a téves nézetet,
hogy nyomatékosabbá tenni az egyház rokonszenvét a kultura iránt. Ma
azonban - a mult és benne a két világháború tapasztalatai után - nehéz az egyháznak szemrehányást tenni, mert nem fogadta rokonszenvvel
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a kultura bizonyos jelenségeit. Az egyház a maga részéről megvan győ
arról, hogy az emberiség mindenek előtt a vallásos és morális segítség forrását látja benne. Es valójában ez határozza meg az egyház álláspontját a kulturával szemben.
A természet és kinyilatkoztatás, történelem és tapasztalat egyöntetű
en arról tanúskodnak, hogy a kulturális tevékenység azokból az ajándékokból táplálkozik, amelyeket a Teremtő adott az emberi természetbe és
hogy kifejezetten neki adott parancsot tölti be: " ... töltsétek be a földet s hajtsátok uralmatok alá ..." (Genezis l, 28.) Az elmult nagy civiIízácíókban, amelyeket a régészeti kutatások tártak fel a világ számára,
a kultura szervesen összeforrott a vallással. Nem lehetett egészséges kulturális fejlődés megtelelő-egyensúly nélkül az anyagi és az erkölcsiszellemi haladás között, A kulturális fejlődés minden elhajlása abban a
'különbözőségben találja meg a maga legmélyebb okát, amely idővel e
két tényező között kialakult.
A kereszténység és az egyház példát nyujtanak rá, milyen legyen az
a kapcsolat - mely kétségtelenül nem lehet valamiféle' tisztára elvonatkoztatott spiritualizmus. A tökéletes keresztény egyúttal tökéletes ember
is - nem volt még egyetlen személy se teljesebb ember, mint az istenember, Jézus Krisztus. A teljes önátadás Istennek, valóban, lelki aktus -azt azonban az emberi valóság óráinak, napjainak és éveinek tartalma
kell, hogy meghatározza. A kereszténység ugyanis nem ismer a mindenségben olyan részt, amelyet az Isten ne tudna áthatni; az egyház elvetette a manicheus dualizmus mínden formáját.
Ez az álláspont maga után vonja az ideiglenes, vagy merőben anyagi
tényezők által elhatárolt kultura elvetését. Tartózkodni kell attól, hogy
a történelmet valamiféleképpen túlbecsüljük és abszolút jogokkal .ruházzuk fel, amelyek szerint az ember csakis a körűlmények által meghatározott és végzetszerű pályán játszhatja szarepét és tehetetlen mindazzal
szemben, ami a míndenség szinpadán történik. Ez a felfogás természetes
következménye a kultura oly at én megfogalmazásának és megvalósításának, melynek nincs forrása Istenben és amely elveti az ember primátusátmás teremtmények fölött.
Az egyház élő és látható szervezet, és a munkák, melyeket küldetését teljesitve végzett, mindig létrehozták a maguk nagyértékű kulturális
értékeit. Az elmult évben például kiállítást rendeztek Fra Angelico festői munkásságából. Azok, akik megtekintették, egy magasrendű művész
életművével ismerkedhettek meg. Ennek semmiképpen sem volt ártalmára,
hogy Fra Angelico Isten dicsőségére alkotta műveit, azzal a szándékkal,
hogy segitse az embereket Isten felé törekedni.
Itt kell megemlékeznünk az egyházi tudományosságról. arról, amelyet az egyház magalkotott és tovább is fejleszt, hogy még inkább elmélyítse a keresztény hitet és elveket. Ne feledjük, hogy az elmult századok
teologiai erőfeszítéseinek és vitáigak eredményeként olyan kiváló művek
születtek, amelyeket a jelenségek mély és tökéletes elemzése, gondolataik és elmefuttatásaik sokoldalúsága által az emberi gondolkozás legkiválóbb alkotásai mellé lehet odaállítani. Ezekben nagy értékekkel gazdagította a kulturát - meggyőződésünk, hogy a történelem és a tudomány
megerősíti ezt az. értékelésünket.
Az egyház kezdettől fogva sugároz bizonyos alapelveket az emberiség
felé, amelyek - lassan, csöndesen, feltűnés nélkül, de annál állandóbban
- kihatottak a kulturális életre és belülről megváltoztatták azt. Hadd
idézzünk ezek közül az alapelvek közül néhányat, mint amilyen: az emződve
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beri lét odaállítása a személyes Isten oldalára, az egyén személyí rnéltóságának megbecsülése, az a meggyőződés, hogy az emberek közötti kapcsolatok és a társadalmi élet jogai nem csupán a tömegek vagy a kormányzást gyakorló egyesek nyomásának vagy ösztönzésének, hanem a
Megváltó működésének gyümölcsei.
Az egyház azáltal, hogy ezen alapelvek megszilárdításán munkálko.dott, befolyást gyakorolt a nyugati világ kulturájának jellegére. Igazat
kell adni a történettudománynak, mikor azt állítja, hogy a nyugati kultura a római kultura folytatása, melybe germán elemek is beolvadtak tehát az antik és a germán világ öröksége. Lelkét azonban a kereszténység alapelvei jelentik, amelyet az Egyház adott neki és amelyet most is
őriz. A nyugati kultura addig tart és olyan fokban lesz termékeny, amenynyire kész megőrizni a hűségét ezekhez.
Az "Evangelii praecones" kezdetű enciklika (1951. L 2.) leszögezi:
"Az egyház hajnalától napjainkig mindig amellett a helyes alapelv mellett szállt síkra, hogy az Evangélium a népek között, amelyek befogadták, sem meg nem semmisít, sem el nem nyom semmit abból, ami ezeknek nemzeti karakterében és géniuszában jó, hasznos és szép."
KÖNYVHET. Sok csemegével kedveskedett az idén a növekvő olvasótábornak a könyv hét. Már a sátratc körüli 'tömegek is mutattá k, hogy a
kiadványok általában érdeklődést keltettek. A tartalmas könyvek végre
megfelelően izléses kiállítás ban kerültek az olvasók kezébe.
A vásárlók figyelmét főként a verseskötetek kötötték le. A kétségkívül bő választékból 'l'óth Arpád és Juhász Gyula válogatott versei voltak a leqnépszeriibbek; Tavaly Kosztolányi, az idén Tóth Arpád és Juhász
Gyula . . . Önkéntelenül is fölvetődik a kérdés: vajon a Nyugat nemzedékének egyik legnagyobbja, Babits nem érdemelne meg legalább egy ilyen
"válogatott" kötetet ? Biztos vagyok benne, hogy ez legalább olyan népszerű lenne, mint az említett másik három.
Illyés Gyula és Szabó Lőrinc kötetét is élénken vásárolták. Szabó
Lőrincé válogatás élete eddigi terméséből, a régen hozzáiérhetetle-a
korai kötetektől a Tücsökzenén át legújabb, kötetben még meg nem
,jelent verseiig - ritkaszép kiállításban, két remek képpel: az egyik RipplRónaié a költőről 1924-ből, a másik Bernáth Aurél nagyszerű Szabó Lő
rinc-portréja 1955~ből. Illyés Gyula "Kézfogások" című gyüjteménye is
·öröm minden versolvasónak, hiszen a költőnek már évek óta nem jelent
meg kötete, s itt most együtt kapjuk azokat a lapokban, folyóiratokban
megjelent költeményeit, amelyek talán pályája legmagasabb pontján és legelmélyültebbnek mutatják.
Örvendetes volt a "Mai magyar költők" című kötet nagy kelendő
sége. A válogatás elég jó, eltekintve egy-két rikító hiánytól és néhány
caránytalanságtól. Van jelentős költőnk, akit hiába keresünk benne; vannak kevéssé jelentős versek, melyeket könnyű szívvel mellőznénk; dehát
végre is antológiát szerkeszteni nem könnyű és nem hálás dolog. Egy
nagy francia költő sosem járult hozzá ahhoz, hogy antológiák ban közöljék - véleménye szerint minden ilyen válogatás csonkít és szükségsze,űen torzít. Alighanem neki volt igaza.
Bő termése volt a prózairodalomnak is. Mikszáth összes műveinek
első kötete, Móricz kisregényei és Tömörkény "A tengerparti város"-a
voltak a legkeresettebbek. A most megindult Mikszáth-sorozat az évnek
talán legszebb és legnehezebb vállalkozása, s a magyar közönség talán
még sosern fogadott olyan osztatlan érdeklődéssel tudományos igényu
J~ritikai kiadást, mint ezt.
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Sokan vásárolták Szabolcsi Bence új könyvét Lisztr6l (Liszt Ferenc:
estéje), mely nagy zenészünk utolsó éveivel fogialkozik, azzal a korszakáva/" amikor már közvetlen környezete sem értette meg korát messze:
megelőző, Bartókra előremutató zenéjét; kelendő volt .Barabás Tibor Beethoven-életrajza, meg az új magyar Operakalauz. Mindez egyben azt is.
bizonyítja, hogy a jó zenei könyveknek mindig megvan a közönségük, ISilyen könyvekre komoly ígény van.
Az irodalomtörténetírásnak valóságos ünnepe volt ez a kőn1lvnap ..
elsősorban legnagyobb élő irodalomtörténészünk, Horváth János "Tanu~
mányai" miatt: végre hozzáférhetőkké váltak nagy tudósunknak ma már
csak nehezen, vagy egyáltalán nem hozzáférhető fólyóiratokban megjelent.
klasszikus tanulmányai. Nagyon érdekes Sőtér István "Romantíka és realizmus" című tanulmánykötete is, mely a XIX. század különböző prob-·
lémáival foglalkozik - Petőfivel, Madáchcsal, Arannyal többek között és.
voltaképpen előmunkálatként tekinthető egy nagyobbarányú, két kötetre.
tervezett műhöz.
A külföldi irodalom "sztárja" a kitűnő Hemmingway remekműve,.
"Az öreg halász és a tenger" volt. Sajnos ol'yan kevés példányban jelent
meg, hogy már vasárnap, az első napon délben - elfogyott. Bizony job~
lett volna, ha nemcsak "mutatóba" jelenik meg, hanem az érdeklődők
hozzá is tudnak jutni. - Sokan vásárolták Thomas Mann tanulmányait
is, ezeknek a valóban példás, remekbeszabott nagy humanista esszéknek.
a gyüjteményét; és szeretettet fogadta közönségünk a fiatalon elhalt ki-'
váló horvát költő, Ivan Goran Kovacsics "Tüzek és rózsák" cimmel megjelent válogatott verseit is.
A könyvnapok és könyvhetek egyik célja - s talán a legfontosab~
és legszebb - az olvasóközönség szélesítése és művészi látókörének tágítása. Az idei könyvhét ezen a téren sikeres volt. Minden könyvárús;
és szervező örömmel beszélt az ifjúság éber érdeklődéséről és lelkes;
könyvszeretetéről. A könyvek jelentős részét betűszomjas fiatalok vették.
meg. (R. L.)

"IME, HOGYAN HAL MEG AZ IGAZ." Nándorfehérvár felmentése:
(1456. július 21-22.) nemcsak Hunyadi János fényeshadipályájának, hanem egyben nemzeti történelmünknek is egyik legkíetnelkedőbb eseménye. Konstantinápoly büszke meghódítója, II. Mohamed szultán, aki az.
ősi császárváros megvétele után már Buda, sőt Bécs elfoglalásáról álmodozott és egyre fennebben kezdte hangoztatni jelszavát, hogy amiként
egy Isten van az égben, azonképen a földön is egy úrnak kell lennie, itt
és ekkor szenvedte életének legnagyobb vereségét.
De a világraszóló győzelem nyomán támadt általános örömet hamarosan mély szomorúság váltotta fel: Hunyadi alig másfél héttel a diadal]
kivívása után súlyosan megbetegedett. Betegségét nem szervi baj, hanem a kor vétkes gondatlansága idézte elő. Mivel ugyanis a harcban elesettek tetemeinek eltakarításáról nem gondoskodtak idejében, a teme-tetlen hullák a rekkenő nyári hőségben gyorsan oszlásnak indultak és:
megmételyezték az egész környék levegőjét. Augusztus 4-én a nagy hős:
is megkapta a fertőzést, és mivel az elmult hetek emberfölötti erőfeszí
tései teljesen kimerítették szervezetét, emberi számítás szerint alig maradt remény felgyógyulására. Az orvosok, hogy legalább Nándorfehérvár'
dögletes, elviselhetetlen bűzt árasztó légköréből kivonják, a tisztább levegőjű Zímonyba szállították át. 6-án barátja és a győzelem kívívásábars
osztályostársa, Kapisztránói Szent János, sőt Carvajal János pápai legátus;
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is követte őt ide. A környezetváltozás azonban mitsem segített, Nem
használtak az orvosszerek sem. A beteg láza állandóan emelkedett és
erőállapota rohamosan hanyatlott.
Kapisztrán hűségesen teljesítette mellette a jóbarát és a gondos
lelki atya tisztét. Úgyszólván minden idejét ágyánál töltötte, és amikor
állapota válságosra kezdett fordulni, szeretettel figyelmeztette őt a végső
kötelességek megtételére. A hős csodálkozással tekintett barátjára, hogy
szükségesnek tartja olyasmire figyelmeztetni őt, amit, ő egész életén átmindig magától értődő kötelességnek érzett. Ezért így szólt hozzája: ,,Ha
eddig nem tudtad, hát tudd meg most, hogy egész életemben mindíg bű-'
nös embernek tartottam magamat és míndíg gondoltam a halálra. Azért
régóta megtartottam. hogy bűneim megvallását nem halasztottam tovább
egy hónapnál. Tehát rnost sem vártam a halál píllanatára, hanem keresztény férfiú médjára mindent elrendeztem, ami lelkem üdvösségére, fiaim-ra, akiket magam után hagyok, családi dolgaimra és egész Magyarországra, melyet sok éven át kormányoztam. vonatkozik. Most már nincs'
is más hátra, mínt hogy magamhoz vegyem útravalóul az Oltáriszentsé-get és utána az utolsó kenetet ... Úgy illik ugyanis, hogy az a férfi, akf
míg élt, megvallotta és védelmezte a katolikus hitet, jól és jámborul is
távozzék ebből az életből. Legfőbb vágyam és óhajtásom, hogy keresztény
katolikus módon haljak meg." Majd így folytatta: "örökre hálás maradok
neked, Jánosom, Krisztusban legkedvesebb atyám, hogy szerzetes minő-o
ségedben ilyen nagy szeretettel voltál hozzám. Tarts meg jó emlékezeted-ben, ha visszatérsz hazádba, ahonnét kijöttél. Remélern. ott is azt fogodhallani: Hunyadi János keresztény módon halt meg." Utána magyarra
fordította a szót és hosszabb beszédben lelkükre kötötte a körülötte szorengő főuraknak, hogy ne szűnjenek meg kitartóan védeni a hazát és akeresztény hitet. Végül meghatott szavakban fiainak mondott utolsó Istenhozzádot szintén az Úr félelmét és a haza szent szerelmét ajánlva
figyelmükbe.
Miután így elbúcsúzott a világtól, a hátralévő rövid időt egészen lelkének szentelte. Példaadó buzgósággal elvégezte szent gyónását, utána
két bajtársára támaszkodva nagynehezen elvánszorgott a templomba és'
ott az Úr oltára elé borulva mély áhítattal és mondhatatlan bensőségge!
vette magához az Úr szent testét.
Közben a betegség mindjobban elhatalmasodott szervezetében. ltrezte,
hogy már csak órái vannak hátra. Megkérte tehát övéit, hogy vigyék őt
a maga által épített várkápolnába és ott alázatossága [eléül a földön
fekve vette fel szerit barátja kezéből az utolsókenet szentségét. Fejéhez
és lábaihoz, miként a halottaknál szokás, gyertyákat helyeztetett. A szertartás befejeztével négy ferences testvér zsoltárokat zengedezett, majd'
utána Kapisztrán János fennhangon belekezdett a haldoklók imádságába.
Ennek mondása közben szenderült át a nagy hős az örökkévalóság honába. A gyászos eseménynél, mely augusztus ll-én ment végbe, többek közt
Vitéz János váradi püspök és a megboldogult sógora, Szilágyi Mihály is
jelen volt. A halál beálltakor Kapisztrán így zokogott fel: "Isten veled,
égi csillag! Jaj, elesett a keresztények oltalmazója! Kialudt a keresztényvilág fénye, eltörött a tükör, melynek szemléletéból a keresztény harcosok erőt merítettek a győzelem kivívásához. Különben, drága Jánosom,
te jól jártál. A keresztény név ellenségének legyőzése után ugyanis győ
zelmi ünnepet ülsz az angyalokkal és uralkodol Krisztussal. Te valóban
boldog vagy, mi szerencsétlenek ellenben itt maradtunk a siralom völgyében. Jánosom, örökre Isten veled."
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A haláleset híre az egész keresztény világban mélységes megrendülést idézett elő. Legjobban Kalixtus pápa siratta a kereszténység hősének
váratlan elmúlását, A lelkes főpap ugyanis égő buzgalmaban csak bevezetésnek tekintette a nándortenérván diadalt egy mínden eddiginél na.gyobnszabású és átütöbb erejű támadó hadjárat megindításánoz, Alaine
biboroshoz intézett levelében azt irta, hogy életében fejedelmi címmel
készült felruházni Hunyadit, míg most, halála után, legszívesebben a
vértanúk sorában jelölné ki helyét. Sőt, ha hihetünk Turoczi János szavának, még legnagyobb ellensége, Mohamed szultán is megilletődéssel értesült haláláról. "Bár ellenségem volt, mégis sajnálom halálát" - mondotta Brankovics szerb fejedelemnek.
Hunyadi János tehát utolsó, valamennyinél nehezebb harcát is ugyanazzal a férfias elszántsággal és bátorsággal vívta meg, mely egész pályáján jellemezte. Mint életében a keresztény hős, azonképpen halálában a
keresztény férfi ragyogó példaképének mutatta magát és mindkét tnagatartásával kiérdemelte azt a lelkes tiszteletet és hűséges megbecsülést,
mellyel nemzete szivébe zárta emlékét. - bgy. EGRY JOZ8EF (1883-1951). öt évvel ezelőtt halt meg, ma 73 éves
lenne. Ha franciának születik, a viZághír dicsősége ragyog ta volna be az
embert még életében, s műveit haZála,után. Magyar volt s mint annyiszor
történt nagyjainkkal, aUg vettek róla tudomást. Kevésszámú tisztelőin
kívül nem sok megértőt talált művészete. Nagyobb elismerésben is csak
élete végén volt része: 1945-ben az állami nagyaranyéremmel s 1948-ban
az elsők között tüntették ki a Kossuth díjjal.
Aki csak egyszer is látta Egry Józsefet, nem felejti el soha keveset
mosotuao, ritkán nevető, ezernyi ránctól barázdált arcát, átható tekintetét,
sovány termetét, jellegzetes mozdulatait. Az élet még gyermekkorában
rótta arcára az első ráncokat. Nem ismerte a gyermekkor gondtalanságát, örökös napi kenyérgondokkal küzdő családban nőtt fel. Szikár testében heroikus lélek lakott: a koplalás, a fázás nem győzte le. Fiatalon
megmutatkozó tehetségének kibontakozását segítő kezek egyengették,
Münchenbe, Párizsba, Belgiumba utazott. A tanuZás évei voltak ezek s
ebből az időből való képei még nem árulnak el semmit későbbi nagy
műveiből.

a nagy modern mestereké, a legszigorúbb
ki. HA lényeget kifejező művészet - mondotta egyszer beszélgetés közben - csak biztos alapra, rajztudásra épülhet. Ha ez nincs meg, csak sémát, üres vázat ad a festő. Az ilyen vir:'
tuózkodó művészet csak szemfényvesztés." Későbbi képeit Meunier, MiHet
hatása nyomán, a nagy, összevont formák jellemzik. .Már ekkor feltűnik
egyik jellemző sajátsága, meiuet mindvégig megtcirt: a tiszta, vHágos szerkezet. De nemcsak a kifejezésmódot vette át nagy elődeitől. Mint azok,
ő is a szegény nép keserves életét ábrázolta, a munkások, a parasztok, a
munkanélküliek kilátástalan sorsát, mintegy saját nyomorát, szenvedését,
megbántottságát sűrítve alkotásaiba.
Az első vHághábor'Ú megakasztotta munkáját, de el is térítette addigi
témakörétől és kifejezésmódja is átalakult. O maga így beszélte el: "Allandóan kerestem valamit s csak később jöttem rá, hogy saját magamat
keresem. Amit addig festettem, többé nem elégített kí, tele voltamnyugtalansággal és sehogysem tudtam formát adni annak, amit ki szerettem
volna mondani. Aztán, mint beteg katona, a Balaton mellé kerültem. Életem egyik legnagyobb élménye volt az az éjszaka, amikor a halászokkal
Művészete, mint általában
természetmegfigyelésbőlindult
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kimentem a vízre. Semmi mást nem láttam, csak a gyönyörű csillagos eget és a ·tükröződő vizet, a ladik könnyen ringott velünk s valami
remegő pára összekötötte körülöttem az eget és a vizet s ekkor 'Úgy éreztem, hogy valahol a végtelenség közepében vagyok s ennek az éjszakának
az átélése ujra kezembe adta az ecsetet. Nem érdekeltek többé az impresszionisztikus természetmli!gfigyelések: Képeimből kimaradtak a záró
vonalak, a színeim lebegőkké lettek s arra törekedtem, hogya mindenséghez való viszonyomat fejezzem ki általuk." (Kassák Lajos: Vallomás tizenöt művészről.)
A művész önmagá~ kereste, nem mentesült tehát a kort tükröző izmusok harcától. A 20-as években készült képein még fellelhető a német
expresszionisták, Heckel és Feininger hatása, de egyéni módon alakítva.
1930-ban Olaszországban járt. Nervi, Capri, Taormina: utját már remekművek jelzik. Stílusa itt formálódott véglegessé, hogy majd a Balaton
mellett teljesedjék ki. Más mesterek képein is megfigyelhetjük a táj mű
vészetformáló .hatását. Mi lett volna Ferenczyből Nagybánya, Kosztából
az Alföld, Szőnyiből a Duna és Zebegény nélkül? S mivé vált volna Egry
a Balaton végtelen tükrén csillogó párás fények nélkül? Művészetére sorsdöntő volt a Balaton mellé költözése.
A Balaton nemcsak arra csábítja a festőt, hogy megörökítse folytOTt
változó, soha nem egyforma arcának valamelyikét. Sokat látták Egryt a
parton vagy a horgászpallón üldögélni, amint a vízbevetett zsinórt figyeli.
Szenvedélyes horgász volt, de talán nem is a horgászszerencse érdekelte.
Lehet, csak ürügy volt számára a horgászás, hogy a papír, a ceruza vagy
a festék színeinek izgaImát feledve, a zsinór rángását figyelő nyugalomban
magába szívja a csodálatos látványokat, amelyekkel a Balaton kápráztatja el azt, aki őt szemléli, s hogy titokzatos szépségét képpé formálja.
Iskolázatlan szem előtt rejtve marad Egry képeinek szépsége, de aki csak
egyszer is átélte a balatoni napfelkeltét, elhiszi,hogy a valóság olyan,
ahogyan ó festi.
Mert a Balatont nem 'Úgy ábrázolta, ahogyan bárki megismerheti egy
vasárnapi kiránduláson. Nem a valóság felszínét, a lényegét ábrázolta.
"En nem a tárgyakat [estem, - írja egyik .levelében Kiss Pálhoz - hanem azok világát. A Balaton azoknak a festőknek, akik nem a belső értékével foglalkoznak, csak a külső tetszetős banalitás t adja. A Balaton
szórja, pazarolja tetszetős romantikáját. Az igazi értékétazonban még
azoknak is ritkán mutatja meg, akiket ez az oldal is érdekel. A Balaton
párás fényében minden elveszti tárgyi valóját."
Képeit nem kint festette. F:lményeiről rajzokat készített, s a kis
vázlatok hossz'Ú során át érlelte a kompoziciót, a tömegek, a formák arányát a végső megoldásig. Vászon elé csak akkor állt, ha már mindent
megoldott önmagában. A természet titkait fürkészve művészete is tökéletesedik. Színei világosodnak, képein mindig . kevesebb lesz a fölösleges
elem, több lesz a levegő és a fény. A fákat, az alakokat, a házakat csak
jelzi képein, mintha délibábok lennének, feloldva a fény vibrálásában,
a levegő kékes-sárga tónusában. S hogy lerázza az anyq,gkényszerítette
nehézségeket, az olajfesték kemény tüzét egyesíti a pasztel lágy hamvasságával és ezzel 'Új technikát talált ki.
Bár minden képe látomás, a valóságtól nem szakadt el soha. Minden művében az ábrázolás igazságára törekedett. Ha képeit nézzük, az
optikai benyomás hajlandó Egryt bizonyos lazasággal vádolni, de a finomabb megközelítés azonnal észreveszi a színfoltok alatti ezerkezet le nem
tapogatható, de reális jelenvalóságát. Sokan Turnerrel hozzák kapcsolatba
múvészetét. Valóban, kész megoldásokat vehetett volna át tőle. Egry sen-
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1cit61 sem vett át semmit, TUTnertől legkevésbbé, mert egyetlen képét sem
:látta. Eredménye folytonos kutatás, vizsgálódás, kisérletezés g1/ümölcse .
Sokat töprengett, művészete mégsem mesterkélt, tudatos vag1/ számító,
.$ nem is elvont spekuláció összegezése, hanem a legtisztább költészet.
Művészete elválaszthatatlan Balassi, Ady, Bartók és Kodál1/ nemzetét6l. André Lhote, a francia festő és kritikus sokáig állt tétován EUr1/ képei elótt, nem tudván hovatartozandósáuáról, amíg végre megszólalt:
.,cela sen t le terrDir hongrois." Magyar. Nehéz feladat lenne meghatározni, mi tesz egy festményt magyarrá. A magyar művészetet keresztülkasul hatotta sok nemzet művészete. A német akQdémiákon tanult Munkácsyra legdönt6bb hatást a holland Hals, Rembrandt é8 a francia Courbet gyakorolta: művészete mégis saját8ágosan magyar. 28 nem is a téma
'-<iltal válik a kép magyarrá. A Paál Lá8zló festette barbizoni erdők menynyire különböznek a francia fest6k képeitől! Nagy István, Rudnay ké-peit sem [esthette más, csak magyar. A kép magyarsága, materiális való,3ágán túl nem kézzelfoghatóan, 'a festő lelkében gyökerezik. S az idegen
hatások is magyarrá válnak (vagy legalább is azzá kellene válniok) a mű
-eész szemén, kezén és lelkén keresztül s amint Egry mondja: "az nem
'lenne baj, hogy művészeink idegenMI vesznek át, hanem baj az, hogy
-amit átvesznek, idegen is marad."
Amilyen nagyvonalú és monumentális Egry művé8zete, kiált6 ellen1étként éppoly 8zerény'é! eDt/SZeTÚ oolt az ember maga. A [estészeten.
kívül má8 nem érdekelte, még8em volt egyoldalú, mindenr61 tudomása
'volt, ami a világban történik. Ha betegsége nem akadályozta, folyton
-dolgozott, képeivel foglalkozott. "A művészet, a munka mindig a leg"hálásabb, még akkor is, ha talán nem is találkozik kel16 méltányolással.
Persze, hogy 80katkell dolgozni, kinl6dni, hogy eredmény legyen. Azon"ban a legnagyobb áldozat, amit a művészetért hozunk, nem érhet föl azzal a kis örömmel, ami nyomában kél" - írja egyik hozzám intézett
:leveIében.
Nem volt törtettJ, tülekedtJ, nem nyilatkozott a rádióban, nem lár-mázott körülötte ujságír6had, a fényképészek sem üldözték, hogy megörökítsék érdekes arcát s a hivatalosak sem aggatták tele csörömpö16, talmi
kitüntetésekkel. Alig volt idő, amikor nem voltak anyagi gondjai, mert
·a művészet nem üzlet volt számára. Képet csak azoknak adott, akik
6szintén értékelték munkáit. "A művészet csak akkor hálás, ha nem boldogulni, hanem magasztosuIni akarnak általa" - írta levelében. A sovinizmus távol állt ttJle, de sohasem feledkezett meg magyarságáról, sem
4 magyar művész hivatásáról. "Ne feledkezzél meg egy percre sem nem,'zetünk er6sftéséről" - figyelmeztet egy másik levelében. Tudatában volt
jelent6ségének, de szerényen csak ezt válaszolta az 6t dicsérónek: "az
-is nagy dolog, ha valaki csak egy tyúklépéssel eltJbbre viszi a magyar
művészetet." Szerepét csak egy tyúklépésnek vélte, pedig valójában mérföldkövet jelent.
Egry József mfí,vészete egyedülálló az európai képzőművészetben. Hasonlót sem e16tte, de utána sem alkotott senki. Csak a Balaton világa
érdekelte, mégsem vádolható öncélúsággal. Hiszen a magyar haza egyedülálló természeti kincsének szépségét örökítette meg, s a "PARAS FÉNYEK", a "DELELO TEHENEK", a "VIRAGZO MANDULAFA K", a
"SZEGENY HALASZ", a "HAJORA VA ROK ", a "VERI AZ ÖRDÖG A
FELESEGÉT" és még sok képe képzóművészetünk legszebb gyöngyszeme
közé tartoznak.
öt évvel ezeltJtt, 1951. június 21-én, sirjánál Bernáth Aurél mondott
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l>tlc.~úztat6t. A halott mesterhez intézett utols6 szavak munkásságát is
-értékelték: "Ha fiatalságunk nem is tudná közvetlenül felhasználni a jövő
építésében Egry J6zsef művészetének eredményeit, annak hitelességét és
.szépségét nem fogja megtagadni, hanem besorozza azoknak a nagy eredményelcnek a sorába, amelyek a magyar kulturát teszik." (Szalai Zoltán)

AZ OLVASO NAPLOJA. Hadd kezdjem kivételesen egy személyes
időből, tizenkét esztendővel ezelőtt, amikor úgyszólván mindennaposak voltak Budapest fölött a légitámadások.
Megszélalt a szíréna, lementünk az óvóhelyre ... - mit mondjam to'vább, hiszen mindenki tudja, mindenki átélte. A mi óvóhelyünkön sok
gyerek volt, ovodás, elemista sorban; ezek nehezen túrték a hosszúri:asztásokat, rendetlenkedtek, idegesítették az amúgyis ideges felnőtteket,
-s maguk is Idegeskedtele. ha közel csapott be bomba vagy nagyon ugattak
a tőlünk vagy négy-ötszáz méternyire fölállított légvédelmi ágyúk. Mint'hogy az én fiam is a "tettesek" közt volt, mondl!atnám személyesen is
-érintett a dolog. Hogyan lehetne némi nyugalmat teremteni a pincében, lekötni a kicsinyek figyelmét, de el is vonni a kintről beszűrődő barátságra1an zajoktól ? Nemrégen jelent meg akkoriban az "Új Magyar Népköltési
Gyüjtemény" induló sorozatának néhány kötete, Ortutay Gyula sorozatindító "Fedics Mihály meséí" után Dégh Linda (Pandúr Péter meséi) és
Xovács Agnes (Kalotaszegi népmesék) gyűjteménye. Ezeknek ef!;y-egy
'kötetét vittem le aztán riasztásokkor; a gyerekek körém gyűltek, jobbra
"8 fiam, balra a szomszédunk kislánya, a többi elém, mögém, s kezdődött
'a "mesedélelőtt" vagy délután vagy éppen éjszaka - és tartott, mil( le
-nem fújták a riadót. Roúcsakirályfi, Oúdaliné, Vizi Sándor meg a többiek
-egy-kettőre kedves ismerősei lettek az egész óvóhelynek. Mert csakhamar fölnőttek is csatlakoztak hozzánk, előbb csak álcázott figyelemmel,
aztán később már nyiltan és lelkesen, s bizony nem egyszer meztörtént,
hogy a szomszéd kislány mamája rápisszegett egyik-másik társalgó cso-portra, amely hangosságával zavarta a mesehallgatást, Akkor a saját
'szememmel Játtam és saját magamon is tapasztaltam. amit Kovács Agnes
irt a Kalotaszegi népmesék kitűnő bevezetőjének a végén - többek kö-zött arról, hogy a jó magyar mese mennyire több örömet ad egy rossz
magyarsággal irt vagy fordított színes regénynél. "Még a nyomtatott me"Séből is kiérzik. mílyen élvezettel forgatja a mesemondó az elődök hosszú
-sorátöl kicsiszolt, szépen formált mondatokat. A hallgatóság arca is meg-pirul, szeme megfényesedik, mikor felbukkan egy-egy közísmert, de soha
-eleget nem hallott stílusfordulat, szóbeli kép, szólás", Valóban ,.mesmirultak az arcok", "megfényesedtek a szemek" - pesti emberek, ,.blazirt"
-pesti fölnőttek arca-szeme is; s aki hallgatta az "előadást", bizonvára megérezte rajta, hogy aki mondja, bár könyvből és fölolvasva mondía, maga
is nagyon-nagyon élvezi "a szépen formált mondatokat",
(Megvallom - közbevetőleg - hogy azzal a becsvággyal olvastam
föl ezeket a meséket: bár vés ném bele valamennyire ezeknek a gyerekeknek az emlékezetébe ezt az igazi jó mazvarságot, meséink ízes-zamatos -és természetesen ízes-zamatos! - stílusát .. ; valahogyan olyasformán,
ahogyan az én első emlékeim is a szép magyarságról ilyen mese-emlékek;
csak az a külőnbség, hogy nekem nem könyvbőlolvasták föl, hanem úgy
'mesélték, ahogyan Kovács Agnesnak. Dégh Lindának, s más gvüjtónpk a
maga "alanyai".;; tn még "elsőkézből", élőszóból kaptam ezt a stílust,
'így tanultam meg az "elemi iskoláját", s volt, hogy úgy mondiam. ,.alan";
amire aztán később rárakódhatott az, amit íróinktől. költóinktől tanultam
-emlékemmel. Abból az
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s igyekszem jó papként holtig tanulni (bár félreértés ne essék: nem vagyok pap). S hogy folytassam ezt a kitérőt: máig meggyőződésem - e
ha módom van rá, mint fordítónak, tőlem telhetőleg gyakorlatom is hogy a mese egyik elsőrendű hivatása, talán a gyerek szórakoztatásáénál
is nyomósabb: megtanítani a gyereket igazán, ízesen magyarul, belelopni a lelkébe azt a magyarságot, amit - sajnos! - mindenféle erőszakolt
és gyérérzésű ál-purizmus és ál-klasszicizmus gyomlál, irt és szorít háttérbe - napjainkban is ! De erről a magyar nyelvünkre. stílusunkra egyre pedánsabb botfülűséggel rátelepedő pszeudoklasszíkusságről. magyarnyelvünknek és stílusunknak erről a sajnálatos elszürkítéséről egyszer
külön kellene írni).
Nos, hogy folytassam ott, ahol voltaképpen kezdtem: mindez akkor
jutott eszembe, amikor kezembe vettem - s milyen örömmel, a magyar
mese barátjának mílyen várakozásával ! - az ujra megindult Új Magyar Népköltési Gyüjtemén11 most megjelent. új, első (s az egész sorozatnak nyolcadik) kötetét. Palkó Józsefné meséit, első kötetét a kettőre
tervezett "Kakasdi néprnesék't-nek. melyeket Pandur Péter meséinek lejegyzője, a kitűnő folklorista. Dégh Linda gyüjtött egybe.
Kakasd dunántúli község; a háború után itt találtak otthont akorábbi áttelepítési helyükről távozni kénvszerült bukovinai csángók. Ott, ahonnét jöttek, Bukovinából kis népsziget voltak és a fejlődésnek sokkal
korábbi, régebbi fokán éltek, rnínt akármelyik magyarországi falu. Mesekincsük is, bizonyos rétegeiben, régibb jellegű. Kakasdon azután a háboru
után szinte belepottyantak egy egészen új világba, mint Dégh Linda
mondja bevezetőjében: tíz esztendőre sűrítve szinte százados fejlődést kell
befutniuk. S milyen izgalmas élmény ez a folkloristának: a szeme előtt
látni, tapasztalni azt, amihez tulajdonképpen néprajzkutató nemzedékek
kellettek! Palkó Józsefné meséiben is rá-ráakad az olvasó - a gyüjtő
gondos és szakszerű jegyzeteinek vezetésével különősképpen - ennek a
rohamlépésben végbemenő átalakulásnak a nyomaira. Különösen az utolsó két mese érdekes ebből a szempontból. Az egyik arról szól, hogyan
lesz a szegény falusi legényből. akihez a gazdag ember nem adja hozzá
a lányát, modern mesebeli királyfi: gyáros, "gyárgazda", mesés vagyon
birtokosa. Iparmágnási karrier - népmesei eszközökkel, fordulatokkal,
szemlélettel is! A másik nem is mese, inkább történet: a szegény emberről, aki órát -lop az üzletben, hogy árán sok éhes gyermekének enni tudjon adni, s aztán lelkiismerete szavára visszajuttatja a lopott holmit gazdájának - nem személyesen, hanem a pap útján, akinek meggyónja
vétkét.
Éppen ennek az utolsó meaének a jegyzetével kapcsolatban szeretnék
egy kicsit ellentmondani Dégh Lindának. Azt írja: ez a bukovinai szegényparaszt nem lázad föl a társadalom igazságtalansága ellen, s csak
"az isteni büntetéstől fél" - s folytatja: "Ilyen erős az egyház hatalma
a legnyomorultabbak felett. Igy tartja őt kezében és arra készteti, hogy
megadja magát a társadalom .megváltóztathatatlan' rendjének, mely őt
pusztulásra itélte. Nem lázad fel ellene, hiszen ez Isten akarata".
Hát ez talán nem 'egészen így van. Az egyház emberi intézmény is;
mint minden emberi intézményben, az emberi síkon benne is folytonosan
közd az új a régivel, a haladó a maradival. Olyan közhelyek ezek, melyeket mindenki tud többé vagy kevésbbé. Az egyházban is vannak, mindig is voltak, mindig is lesznek (mint ahogyan voltak, vannak és lesznek rninden emberi intézményben) olyanok, akik szeretnék, ha az éppen
fennálló társadalmi viszonyok változhatatlanok lennének; s vannak, akik
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annál jobbat, ígazságosabbat, emberibbet (és istenibbet) kivánnak. Aki
valamennyire is ismeri az egyháztörténetet, nagyon jól tudja, rnennyíre
így van ez az egyházi és hitélet úgyszólván minden területén. a liturgiától
kezdve a vallásos élet belső formáiig. Az egyház azt tanítja az egyénnek:
türd békén a szenvedést, bajt, életed keresztjét. De azt soha, sehol nem
tanította, nem tanítja - s nyilván nem is fogja tanítani, mert nem is
taníthatja - hogy a társadalom kisemmizettjei és nyomorultjai kollektive
nyugodjanak bele nyomorúságukba s abba, hogy a világ olyan, amilyen
és hajtsanak békén fejét kollektív pusztulásra-itéltségük előtt. Sőt éppen
ellenkezőleg, tanítani ugyan nem tanítja, mert ez nem tartozik tanító hivatala "anyagába", de hirdeti és javallja, hogy a társadalom elnyomott
rétegei küzdjenek sorsuk jobbra váltásáért. azért, hogy ők is olyan körülrnények közé kerüljenek, amely minden embert ember-j.méltóságánál"
fogva megillet. Ennek a szóbanlévő mesének a "hős e" elvesz valamit, ami
a másé - s igazán nem lehet; semmiféle szempontból, különösebben helyeselni, hogy a társadalom egy-egy elnyomottja, kisemmizettje ilyen módon és egyéni úton szerezzen magának elégtételt az elnyomó társadalommal szemben. Az, hogy valaki valakitől valamit lop: bűn. A szegényember
tudja, hogy bűnt követett .el ; ezért bántja a lelkiismeret, nem pedig azért,
mert az egyház a saját hatalmának óvása érdekében belénevelte a meghunyászkodást, Erkölcsi érzéke ítéli el magát. Ennek az erkölcsi érzéknek a sürgetésére teszi jóvá vétkét: Istennel szemben azzal hogy meggyónik, s a károsulttal szemben azzal, hogy az eltulajdonított holmit viszszaadja. Ez a "dráma" az ő legszemélyesebb emberi ügye, s ebben valóban "a lélek tisztasága a fontos" - mindenképpen (még művészfleg is).
Az azután más kérdés, hogy a nyomorúság, melyet a mese fest, fölháborító, s abban tökéletesen igaza van Dégh Lindának, hogy az ilyen
társadalmi viszonyokat meg kell változtatni, mert embertelenek. De a
mese bukovinai szegényparasztja hogyan lázadhatott volna ez ellen a
társadalom ellen úgy, hogy lázadása eredményes, termékeny, akár egyénileg, akár szociálisan hasznos lett volna? Megvoltak ennek a társadalmi
előfeltételei? Nem A mesemondó meghamisította volna a valóságot, ha
hőséből valóban "hőst" csinál. Hiszen mi többek között - il mese?
éppen a lázadás társadalmi lehetetlenségének kompenzálása a fantázia, a
költészet súlytalanabb, ellenállástalanabb világában - . ahogy klasszikusan mutatja az említett karrier-rnese !
De még valamiben nem értek egyet Dégh Lindaval ezzel a mesével
kapcsolatban. A mesemondó, Palkóné állásfoglalását a szegényparaszt
megrendítő "ügyében" úgy veszem ki jegyzetéből - kissé túl paszszivnak tartja. Nos, érzésem szerint nem is annyira passzív. Csak - bármily furcsának hangzik talán egy paraszt-mcsélővel kapcsolatban, amit
mondok - Palkóné művész: ábrázol! S mílyen kitűnően, mílyen lélektani hitellel - és ebben az ábrázo1.ásban mennyíre benne van (vagy csak
én magyaráznám bele? - nem hiszem) az ó lírai részvétele, állásfoglalása! Mint az igazi művészek: Palkóné nem "beszél bele" a dologba;
úgy ábrázolja, hogy az minden szónál többet, mélyebbet, lényegesebbet
mond.
.
Megvallom, számomra (aki nem vagyok folklorista) ez volt a kötet
legnagyobb meglepetése: az alakító, lélekábrázoló, jellemet megmutato
tehetségnek ez az ereje és bíztossága, amilyennel népi elbeszélőnél. mesemondónál legalábbis jómagam még nem találkoztam.
Megjelent legújabban egy másik szép és érdekes népmese-gyüjtemény is, a "Felsőtiszai népmesék". A kötetet Kovács' Agnes rendezte
sajtó alá; a meséket Furicz János és Pályuk Anna mondta el s bizonyos
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Kocsisné Szirmai Fóris Mária jegyezte le, (akíről szívesebben olvasnánk
kisSé részletesekken az egyébként igen jó utószóban). A gyüjteményt az
teszi leülönösen értékessé, hogy a benne közölt hatvan meséből több mint
negyvennek eddig nincs lejegyzett magyar változata. Ez a táj, a Felső
Tisza vidéke "kevert" vidék: magyar, kárpátukrán és román parasztok
élnek rajta együtt századok óta, s ez - ahogyan Kovács Agnes rámutat
- nyomot hagyott mesekincsén is, malynek ez az első gyűjteménye.
Nem fejezhetem be ezt a "néprajzi" beszámolót anélkül, hogy föl ne
hivnám az olvasók figyeimét Morvay Judit "Asszonyok anagycsaládban"
című kitűnő könyvére, mely azt mondja el, hogyan éltek a mult század
második felében a mátraaljaí palóc asszonyok. Egyáltalán: hogyan éltek régen a jobbágyasszonyok. Hogyan élt a jobbágycsalád, az úgynevezett "nagycsalád", melyben nemzedékek laktak és dolgoztak együtt a
családfő uralma alatt. A magyar társadalomtörténet egy eddig többé. kevésbé ismeretlen fejezete tárul föl előttünk ebben a kis könyvben,
melynek külön érdeme, hogy kellő figyelmet szentel e hajdanvolt asszonyok érzelmi, lelki életének is. Adatai - a régi társadalmi rend még élő
tanúinak szószerínt lejegyzett, kétségtelen hitelű vallomásai - néha egyenesen megrendítően hatnak. Csak egy példát hozok föl a sok közül. Arra
vonatkozólag, volt-e az együttélő sok asszony között valami gyöngédség,
egy idős asszony szavait idézi Morvay Judit. Arra a kérdésre, szerette-e
az ángyát, az így felelt: "Hát szerettem, csúnya is lett volna, hogy aki
együtt lakik, nem szereti egymást. Mikor az ángyom haldoklott... azt
suttogta az unokájának, hogy ő engem megcsókolna. Én meg nem mertem
megcsókolni, no, hogy talán ő nem jó szívvel veszi. Huszonkét esztendeig
laktunk együtt. No, aztán én is megcsókoltam. Hát nem haragudtunk
mink" ... Valahogyan úgy érzi az ember, ködben, rab homályban éltek
ezek az asszonyok, kemény sorsuk szigorú ólombúráfa alatt, s ha egyszer
a gondtalan leányság elmult, míndhalálig reménytelenül immár, úgy, hogy
"a bánat gyötörte őket míndig" - s ha egy-egy bátortalan kis bimbó
nyiladozott szívükben az érzelmi élet melengető napja felé, azt nyomban
lefagyasztotta rab életük, örökös robotban-tengődésüle-ridegsége, S a jobbágy-sorsban talán ez volt az, ami mindennél nyomasztóbb: az érzelmi
életnek ez a félénk csenevészsége. De ugyanakkor van valami szíkár
nagyság is ezekben az asszonyokban - ahogy végtére is félig-meddig
emberalatti sorban élve életük néma áldozatában szinte emberfölöttiek. (*)
EGY OROSZ KERESZTÉNY GONDOLKODÖ. (Pjotr Jakovlevics
Csaadajev 1794-1856.) Az idei szovjet eseménynaptár április 26-i lapja
az orosz irodalomtörténet egyik nevezetes alakjának, Pjotr Jakovlevics
Csaadajevnak századik halálozási évfordulóját jelzi.
Az orosz filozófia történetében Csaadajevet fontos és sajátos hely
illeti meg.
A XVIII. század forradalmi mozgalmakat érlelt. Oroszországban a
Pugacsov-féle, levert parasztfelkelés (1773-1775) után egyes forradalmár
irók, elsősorban Novikov és Ragyiscsev, egyéni munkásságától eltekintve,
forradalmi hullám csak a napoleoni háborúk után ér el Oroszországba.
A változások követelésének sok árnyalata volt s ezekben egybeszövódtek
a politikai, irodalmi, stb. elemek. A dekabristák, akik fegyveres felkelést
szerveztek; a zapodnyikok (nyugatoso k), akik a nyugateurópai példával
akarták felfrissíteni az orosz politikai és szellemi életet és ellenfeletk, a
szlavjanofilek, akik a szláv mult felélesztésétól vártak orvosságot koruk
bajaira, az orosz irodalom és filozófia legnagyobbjait vonták táboraikba,
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S a legnagyobbak - Puskin, Lermontov, Herzen és mások ~ tiszteletével
övezetten a nagyok sorában látjuk Csaadajev nemes alakját.
Puskin több versét cím szerint is Csaadajevhez irta s ezek közül kiilönösen nevezetes az, amelyben közös ifjúi 8zabadság-álmaikra utal és
barátjának, hű társának nevezi Csaadajevet. Egyik epigrammájában pedig fanyarul állapítja meg:
Úgy hozta egy felsőbb erő,
Hogy sorsa cári szolga-grádics.
Hajdan - Perikles vagy Brutus lett volna 6.
De itt nálunk mi lett? Huszártiszt.
Lermontovnak egy cím nélkül ránkmaradt verse a szovjet irodalomtörténeti viták során kialakult legvalószínűbb nézet szerint ugyancsak
Csaadajevhoz szól (v. ö. Iraklij Andronyikov: Lermontov. Szovjetszkij
Piszatyel, 1951. 80-102. l.):
Nagy férfiú, oly' hála nincs, mely
Tettedhez itt méltó lehet.
Keresd az égbolton, tekints fel,
Mert emberek közt nem leled.
De hősi híred csorbitatlan
Megőrzi majd a hagyomány,
S fiadnak lelke forr, mint katlan,
Felcsendül neved nyomán.
Fényességes tort ül feletted
Majd egykor egy késő utód,
S könnyezve ejti ki a szót:
"Hazádat őszintén szeretted;"
Ennek a versnek rejtett polemikus jellegére, a "Hazádat őszintén
szeretted" sor különös nyomatékára Csaadajev pályájának, sorsának ismerete derít világosságot. Az 1821 előtti évekből Puskinnak róla írt eersein kívül kevés adat maradt fenn Csaadajevr61; tudjuk, hogya J6léti
Szövetség nevű titkos társaság tagja volt. 1821-ben a "huszártiszt" megcsömörlik a katonaságt61, lemond tiszti rangjáról. Ugyanekker visszavonul a nyilt felkelés felé haladó titkos társaságoktól is és orvosi tanácsra
nyugateurópai útra indul. Hazájában szerzett alapos műveltsége, a titkos
társaságok társadalmi kritikája, amelyet jól ismert, most egyesülve a
nyugaton tapasztaltakkal - kialakította Csaadajev írói arculatát. Ez az
igen markáns, egyéni arc egyelőre csak az íróasztalfiók részére írt mű
vekben tükröződött. Külföldről hazatérvén ugyanis Csaadajev visstavonult
a nagyvilági élettől s ekkor ..:.... feltehetően 1829 és 1831 között - irta
Filozófiai levél c. tanulmányát. Majd megint társaságbeli élet s újabb
külföldi utazás következik s ez után 1836-ban jelenik meg a Tyeleszkop
című lapban a korábban írt Filoz6fiai levél, Csaadajev körül kitör a vihar: a nacionali6ta érzelmű olvas6közönség és a kormányzat egyaránt
felháborodik amiatt a szkepticizmus miatt, amellyel Csaadajev az orosz
történelmet megítéli. Különösen ezek a soro k keltenek általános felháborodást: "A mi multunkban nincsenek lenyügöző emlékek, a mi népi hagyományainkban nincsenek tanulságos példák. Tekintsetek végig az évszázadokon, melyeket átéltünk, mindazon földeken, amelyeket elfoglaltunk, és egyetlen olyan emléket sem láttok, amelynél érdemes volna meg~
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állni, nincs olyan művünk, amely elevenen, erősen és szemléletesen szólna arról, ami elmult. Valahogy minden iránti közömbösségben élünk, látókörünk a lehető legszűkebb, nem nézünk sem a multba, sem a jövő
be . . ." A legtöbben, még közeli barátai, az orosz nép jobb jövőjéért vele·
küzdő társai is csak a mult, a haza gyalázását látták ezekben a sorokban, nem vették észre a gyógyító szándékú kritikát és elfordultak Csaadajevtól. A kormány egyszeruen őrültnek nyilvánította, a Tyeleszkop szerkesztőjét pedig száműzte.
Csaadajev ezután irta meg "Egy őrült védekezése" c. művét, melyet
zseniális módon fogalmazott meg: a kormányzat nem találhatott benne
kivetnivalót, mert mentegetőzést olvasott benne, az orosz szellemi élet
haladó tényezői pedig ugyanekkor világosan megértették, hogy Csaadajev
kritikáját nem a haza gyűlölte, hanem ellenkezőleg, lángoló szeretete sugallta. Ezt irta: "Mi később érkeztünk, mint a többiek, ez igaz. De azért
van így, hogy mi jobban csináljunk mindent, mint a többiek, és hogy
ne essünk a többiek tévedéseibe, mentesek legyünk az ő előitéleteiktől.
Csaadajev egészen haláláig szenvedélyesen résztvesz a második orosz
szellemi központ életében. Nem a cári Pétervárott, hanem az ősi Moszkvában.
Ezek Pjotr Jakovlevics Csaadajev életének körvonalai, ez volt pályafutásának politikai jellege.
A katolikus Csaadajev filozófiáját egy német tanulmány (Dr. Martin
Winkler: Peter Jakovlevic Caadaev. Ost-Europa Verlag. 1927.) recenziójaként ismertette Laziczius Gyula (Budapesti Szemle. 1828. 211. kötet. 157160. l.) Ebben a cikkbe~ olvassuk: "Csaadajev gondolatrendszere tiszta
deizmuson épül. Világképének központjában az istenfogalom megszemélyesítője áll, akinek aktiv akarata mutatja az irányt a mindenség életének. Ez az akarat vezeti az egyes emberi sorsokat és az egész emberiséget és bár hatását nem mindenkor érezzük világosan, -mindig érvényesül,
mindig megmutatja a helyes utat, amelyen haladni kell. A helyes út,
Csaada;jev szerint, a kereszténység, amely kiemelte az embert elkülönültségéből, a szeretet kötelékével közel hozta embertársához és megszabadította az állati erdekek béklyójától." Ismerteti a cikk Csaadajevnak az
oroszok történetéről és hivatásár6l vallott felfogását, s hogy miért és míképp került szembe Homjakov meg Akszakov szlavjanofil irányzatával.
Csaadajev nevét és emlékét hazájában nemcsak a mostani évforduló
idézi fel. A szovjet irodalomtörténészek jónéhány műve (Andronyikov
idézett könyve, Blagojnak Puskin alkotói pályájár6l irt vaskos műve, a
dekabristákról szóló tanulmányok stb.) gyakran foglalkoznak érdekes,
sajátos alakjával. (Radó György)

MUNKAV:f:DELMI KIALLITAs. "Hajnali három óra előtt fekete
pontok mozognak a fagyos havon, bányászok igyekeznek silány kabát jaikban munkahelyük felé. A bánya lejáratot sárgás fényű petróleumlámpa
világítja meg úgy, ahogy ... Védőöltözetről szó sincsen, saját ruhájukban
lépnek be a felvonóba, miután a falba vert szögekről leakasztották megszámozott lámpáikat. A felvonó ketrecszerű vas alkotmány hat egymásra
helyezett fülkéjében két-két ember férne el csupán, ha nem zsúfolnának
össze bennük ötöt, hogy a leszállás ütemét meggyorsítsák. A felvonó aknája oly szűk, högy ha valamelyikük vigyázatlanul kídugná a kezét a
vasketrec rácsain menthetetlenül szétzúzná a felvonót szinte súroló akna
falán. Megállnak' a legfelsőbb szinten, a bányászok kis része kiszáll, ez
a szint jelenti a kőnnyű munkát, viszonylag hűvös levegőáram járja az
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alagúthoz hasonlatos tárnákat. A következő megállónál a levegő érezhetően rnelegebb, a tárnák szűkebbek, alacsonyabbak. Merőlegesen álló, ingatag létrákori szállnak le vagy kapaszkodnak fel a párhuzamosan futó
szomszédos tárnákba, a létrák oly keskeny nyílásokon vezetnek keresztül,
.hogy az emberek válla a széntől fekete köveket súrolja. Láthatatlan lyukakból mindenfelől víz szívárog, a meleg levegőt gőzössé. a földet csú·szósan sárossá téve... A felvonó végállomásánál a forróság szinte elviselhetetlenné fokozódik, itt már nincsenek tárnák, a földbe vágott nyílások inkább róka vagy borzlyukakhoz hasonlatosak, a vájárok térdelve,
-egyes helyeken hasoncsúszva dolgoznak. Hajnali háromtól délután ötig.
Délelőtt tizenegy óra körül negyedórányi szünetet engedélyeznek, kiki
ott fogyasztja el fekete kenyérből, juhtúróból és poshadt ízű vízből álló
-ebédjét, ahol éppen guggol, kuporog vagy fekszik... Ahol a csillék számára némi helyet hagytak, tíz-tizenötéves gyermekek tolják. az erejüket
meghaladó szénrakományt, Tizenhat éves koruktól már vájárok és fejtő
munkát végeznek ... A víz, a bányalég, a kellő alátámasztás hiányában
gyakorta beomló föld állandó életveszélyt jelent s nem ritkán vész oda
-egymás mellett apa és kisfia ...
A Belga Szénbánya Társaság vezetője türelmesen végighallgatja a
fiatal prédikátor vádnak beillő panaszait. Tulajdonképpen mindenben
igaza van uram, - válaszolja megértő hangon - mégsem tehetünk semmit. Bányáink kifejtése a rossz talaj viszonyok miatt a legköltségesebb
Európában, szenünket viszont nem adhatjuk el világpiaci áron felül,
máskülönben senki nem vásárolná, már pedig minden centime béremelés
ernelné költségeinket. Haszonkulcsunk amúgyis rendkívül alacsony. Azt
Kívánja, szállítsuk le még jobban, ezzel szemben gondoskodjunk megfelelő biztonsági berendezésekről. hogy a balesetek és halálesetek számát
csökkentsüle ? Lehetetlen. Ha nem fizetjük részvényeseinknek befektetett
tökéjük után járó osztalékát, kiveszik pénzüket és kamatozóbb vállalkozásba helyezik el, mi pedig tőke nélkül nem dolgozhatunk. Bezárhatnánk
bányáinkat és a Borírtage szerencsétlen népe még ennyi munkához és
kenyérhez sem jutna ... Circulus vitiosus ez Uram, nem tudunk segíteni."
E sorokat a világhírű festőművész, Vincent Van Gogh levelezéséből
idézzük. Mint útját kereső fiatalember az 1870-es években hosszú időn át
evangélikus lelkipásztor-a volt e nyomorúságos bányavidéknek.
Önkéntelenül e trarrikus leírás jut eszünkbe, miközben végigjárjuk a
Szakszervezetek Orszános Tanácsa Munkavédelmi Tudományos Kutató
Intézetének k'álli.tását. Az idézett mult és az elénktáruló jelen közötti
különbség óriási.
A nem technikai szakember számára is világos, érthető mínden:
üvegszekrényekhen tökéletes másolathan kicsinyített rnűhelyek, gépekkel.
lámpákkal, targoncákkal. dolgozó figurákkal. Egyik szekrényben védőbe
rendezéseket nélkülöző gépekkel zsufolt. hiányosan világított, rendetlen,
elavult műhely. A másikban neonfénnyel világított, megfelelő közlekedési
utakkal ellátott, minden egyes gép hajtószerkezetét - forgókerekét, lán-cát stb. - védőkészülékkel ellátó. korszerű műhely,
Maketteken, képeken látjuk. hogvan kell a levegőbe jutó, az egész-ségre ártalmas gázokat semlegesíteni vagyelszívó berendezésekkel eltávolítani. Látunk a dolgozók kezét Védő, fedett szerszámú présgépet, a
hegesztök arcát. védő ellenzőket, a estszelők szemét óvó törhetetlen üveglappal felszerelt köszőrűgépet, zavar esetén önműködően fékező szállító
targoncákat, sokféle munkakönnyítési szerkeze1et az emberi erő kímélésére; legtöbbjük maguknak a dolgozóknak újítása.
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Hol vannak ma már Van Gogh szénbányászainak embertelen munkafeltételei? Bányászaink ellenálló védőöltözetben dolgoznak, a kézi
csákányt kiszorítja a villamos fejtő- és fúrógép, meg a sorozat-robbantásos fejtés. A kézzel tolt csilléket korszerű automatikus fékberendezésű szállító kocsik váltották fel. Melegvíz, fürdők, tussolók állnak az
üzemi dolgozók rendelkezésére, állandó orvosi ellenőrzés segíti őket egészségük és munkaképességük megóvásában.
Megtanít a kiállítás sokmindenre: a robbantás veszélyét magukban
rejtő anyagok helyes tárolására, tűz- és hőálló munkaruhák, sisakok,
szemellenzők, Iábbelík, kesztyűk alkalmazására. Megtudjuk. hogy
az.
egészségre ártalmas' munkakörben dolgozók veszélyességi pótlékot és évi
külön pótszabadságot élveznek. Felhívják figyelmünket arra a fontos
tényre, hogy a baleset elhárítási berendezések karbantartásáért és az
intézkedések megtartásáért a vállalatok vezetői felelősek és ezeket állandóan ellenőrizni és javítani tartoznak. Itt azonban meg kell állanunk
egy pillanatra. Hiába minden védőberendezés és észszerű intézkedés, ha.
maga a dolgozó nem használja feltétlenül őket. Feltétlenül, vagyis tekintet nélkül arra, hogy egyik-másik védőkészülék kikapcsolásával emelheti
termelését s így keresetét is. Ez a pillanatnyi és látszólagos haszon nem
ér fel azzal a veszteséggel, amit a gépnek a dolgozó kezére, lábára vagy
akárcsak egyetlen ujjára csapodása s ezzel teste egy darabjának elvesztése jelent.
Első pillanatra talán tanulságosan "műszakinak", sajátos ipari munkaterületre szorítkozó s csupán a szakemberek érdeklődésére számíthatógép, szerszám, fénykép, kimutatások gyűjteményének tűnhetik a kiállítás. De aki gondolkodó fővel járja Végig, annak rendkívül sokat mond;
ime, nem egészen száz év alatt a dolgozó ember egészsége féltve őrzött
értéke lett a társadalomnak.' Tudósok, műszaki szakemberek, szociológusok, orvosok foglalkoznak a dolgozókkal karöltve a munkavíszonyok
tökéletesítésén, a munka megkönnyítéséri és mindenekfelett magának 11'.
dolgozó embernek a védelmén. (h. a.)
BORNEMISSZA ELEKTRAJA ISMÉT ISKOLASZINPADON. 1558.
Harminckét évvel Mohács után a Bécsben összeverődött magyar tanuló-o
ifjak klasszikus drámát mutatnak be magyarul s ez a dráma nem kevésbé nemzeti alkotás, mint a XV. századbeli spanyol, francia vagy angol drámák. Hiszen a spanyolok ugyanígy vették át a görög és latin
klasszikusokat, a latin ból szervesen olaszba átszivárgott Plautus, Terentius
és Seneca-drámákból kialakult olasz drámák mellett, a francia Corneille
még egy századdal később is helyenkint majdnem szószerint fordítja spanyolból a francia drámairodalom legelső remekét, s még Shakespeare sem
nagyon finnyáskodik, honnan vegye témáit. Bornemissza Péter el.őtt is
ott állott a klasszikus minta: Szejoklész Elektrája. Ezt fordította le é:r
töltötte meg magyar tartalommal a későbbi reformátor, az Ördögi kisértetek szerzője, aki mellesleg Balassi Bálint nevelője is volt. Irodalmunk
első nagy szárbaszökkentője is tehát. Keze nyomán a magyar dráma,
majdnem jelentéktelen késéssel az európai óramutatóhoz képest s ugyanolyan esélye kkei indult, mint az irodalmunkban is szervesen fejlődött
török-tatármentes nemzetek drámairodalma. Ha az országban egy ki.~
béke van, ha BUda, Pécs, Szeged és a többi számbajöhető magyar város
nincs török hel6taságban, ebből a remekmívű magból pompás, terebély~s'
fa fejlődhetett volna. De a szerencsétlen magyar diákok Mohács óta nem'
élhettek nemzeti talajon és nagyvárosban egyszerre. Még akkor azt hi-
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hették lelkességükben: Bécsben is el lehet indítani valamit, ami magyar,
.$ megfeledkeztek róla, hogy a dráma a legkollektívabb műfaj, ahhoz
7lemzeti közösség kell, egy nép minden tagjának közös szívdobbanása a
-deszkákon történtekkel. Igy az 1858-as előadás elszigetelt maradt, s csak
a katolikus és protestáns iskoladráma tartotta fenn több mint két év-századoo át a laza folytonosságot világi szinjátszásunkhoz.
A gondos és lelkes Bornemissza azonban ki is nyomatta 'drámáját. De még a nyomtatott példányoknak is nyomuk veszett az örökössé
-vált vészben és fergetegben, ami ezen a tájon dult, s negyedfélszáz év
-multán is csak csodálatos módon került elő belőlük egyetlen példány, ami
Móricz Zsigmond átírásában azután színre is került a Nemzeti Szinházban. Móricz talán közérthetővé tette Bornemissza Elektráját, de nem tette
-magvasabbá. Olyan ősindulatúan viharzó nyelvű alkotás ez, hogy ma
már éppen a XVI. századian nyers, eredeti szöveg a legfőbb vonzóereje.
A kispesti diákok pedig éppen ezt hozták el nekünk Kossuth klub-beli
előadásukon: az érintetben, sok-sok ma már elavult szójárással ékes, de
.annál elementárisabb hatású első magyar világi drámát. Tették ezt maszk
és arcfestés nélkül, ifjonti pirral az arcukon, de pontos szövegmondással.
Deklamáltak, az igaz, de éppen a szavalásuk volt a helyénvaló ennél a
prédikátori erejű szövegnél, amely forró lávaként önti el a jelképes
-szinpadot. Helyénvaló volt ez a szavalás azért is, mert már ifjú koruknál
jogva sem kelhettek versenyre nemzetiszinházbeli elődeikkel. S mégis
Klitemnesztrájukban volt valami még csiszolatlan' és nyersen faragott
-nagyvonalúság, amit sokáig nem felejt el, aki látta és hallotta. Magyarul
is ő beszélt a legszebben, vagy legalábbis a leg-tizenhatodik-századibban.
A jugoszlávok most jártak külföldön nemzeti szinjátszócsoportjukkal s műsorukon egy 1552-beli szerb komédia is szerepelt. Ez lehet a
szerbek "Balassa Menyhért árultatása"-szerű első komédiája. Nekünk ez
a komédiánk is csak töredékben maradt fenn, de az Elektrát eljátszhatnánk mi is akár Párizsban, akár Moszkvában: nem vallanánk szégyent
vele, és a világszerte jólismert téma is meglazíthatná egy külfőldre való
kiszállás magyar nyelv szabta korlátait. (-i. -ó-)

TUDOK, HISZEK. Ez lesz általános címe annak a katolikus encíklopédiának, amelyet most indított az Artheme Fayard cég Párisban. A
sorozat foglalkozni kíván rnínden olyan problémával, amely a XX. században élő katolikus embert érdekli. A kiadás kezdeményezője és most
már szerkesztője Daniel-Rops, a nálunk is jól ismert katolikus író, aki a
vállalkozást így vezeti be: Ráébredtem. hogy tartozom ezzel a munkával
olvasóimnak, akik akár könyveim. akár a havonkint megjelenő Ecclesia
folyóiratom olvasása után kérdésekkel fordulnak hozzám. Látom, hogy
van igény mélyebb spirituális kultura iránt, meg kell tehát találnunk a
módját, hogy kíelégítsük ezt. Erre egy könyvsorozat indítása látszott alkalmas eszköznek. A sorozat 150 kis kötetből áll, kötetenkint 128 oldalnyi terjedelemmel. Havonkint két kötetecske jelenik meg, minden könyvet a tárgykörnek specialistája ír meg, Igy a szerkesztők is körülbelül
ugyanannyian vannak, ahány könyvecske lesz. A szerkesztőség tagjai
felerészben világiak (Daníel-Rops maga is az), felerészben papok, kik
között több püspök és sok szerzetes van.
A könyvecskék nemcsak a katolikusoknak szólnak, hanem minden
embernek, akit a ma problémái érdekelnek, - és le fogják szegezni, hogy
ebben vagy abban a kérdésben mi a katolikus álláspont, ahogyan az a
különböző Enciklikában és Brévékben le van fektetve. Lesznek tehát
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könyvek, amelyek egészen általános jellegűek, és lesznek, amelyekben
biológiával, pszichoanalizissel, különböző gazdasági rendszerekkel foglalkoznak a szaktudósok.
Mindenekelőtt az a szükséges, hogy összegyüjtsük azokat a problémákat, amelyek a mai kor emberét nyugtalanítják. Ezt a munkát egy széleskörű társaság elvégezte és ennek eredményeképen épülnek egymásra, de
a technikai megoldás nem követheti ezt a logikát, mert vannak szerzők,
akik akár e percben is kész anyaggal léphetnek elő, és vannak más tárgykörök, amelyeket még csak most kell tanulmányozni könyvírás céljaira.
Amikor a kiadás teljes lesz, akkor ezeket a köröket tartalmazza majd:
Mindennek alapjául szolgál majd a filozófia, amely az emberi gondolkodás alapjaival és határaival foglalkozik, továbbá a hit alapjaival: a
tradicióval és a kinyilatkoztatással, a nagy keresztény igazságokkal - a
csodákkal és a misztériumokkal, - foglalkozik azzal a kérdéssel, lehetséges-e keresztény filozófia, és egy utolsó kötetben leszegezí ennek lényegét, mibenlétét.
A második körben a dogmákkal foglalkoznak az írók és tudósok:
Szenthárornság, Megtestesülés. Megváltás. Feltámadás, stb. Lesz kötet,
amely a rossz problémával és olyan, amely a Sátánnal foglalkozik.
A harmadik kör az embernek van szentelve: eredete, lelke, szociális
minéműsége. Az evolució kérdéséről külön könyv szól.
A negyedik körben a misztikáról, mibenlétéről és történetéről lesz
szó, valamint a most divatozó spirituális áramlatokról.
A misztika után következik a gyakorlat, vagyis a szentségek és a
keresztény erkölcs és nagy szociális, internacionális, sőt gazdasági problémái, s helyet kap az idetartozó könyvek között, a pénzzel szemben való
keresztény magatartás is.
Ezek után rátérünk a szent szövegre: Ószövetségre és Uj szövetségre,
majd következik hat kötetben az Egyház története, azután az Egyház
szervezete: pápaság, egyházi rend, szerzetesség. Külön kötet foglalkozik
majd a világiakkal, mint az Egyház tagjaival. Ezekkel különösen a Katolíkus Akció különböző formáiról szólva fognak megemlékezni.
A kilencedik körben. azok a problémák kerülnek sorra, amelyekkel
az ember szembetalálja magát a közéletben.
A tizedik, tizenegyedik, és tizenkettedik körben a liturgia, az irodalom és a keresztény művészetek kapnak helyet, sőt a mozi és a televízió is.
A két utolsó kör azokkal foglalkozik, akiket távollevő testvéreinknek
nevezünk: zsidókkal, protestánsokkal, orthodoxokkal, anglikánokkal, külőnböző szektákkal és a nem keresztény vallások híveivel.
Az utolsó kötet zárószót és tárgymutatót tartalmaz majd ehhez a
hatalmas munkához amelyet körülbelül hat évre tervez a kiadó és amelynek első négy kötete már meg is jelent: Mi a Biblia? Daniele-Rops-tól,
a Keresztény zene története Alfred Codding-tól, A filozófusok és tudósok
Istene Jolivet-től és az eretnekségek rövid története Cristianitól.
. Franciaország irodalmi és lelkiéleti körei nagy érdeklődéasel néznek
a könyvsorozat elé. (- -)
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