szerétet erénye lesz, az hosszú és
sok nehézséggel járó folyamat,
amely csak egy másik érzelemnek.
illetve egy másik erénynek a segítségül hívásával, felébresztésével
és gyakorlásával érhető el. Ez az
érzelem és ez az erény a hűség.
A hűség, mint érzelem, adottság,
amely különböző fokban veleszületik az emberrel, és nem más, mint
egy tudatalatti tapadás, "ragaszkodás" valamely emberhez, embercsoporthoz, helyhez, szokáshoz, eszméhez, formához. Magában sem
nem rossz, sem nem jó: mind a
kettőnek forrásává lehet. Fakadhat
belőle testi-lelki tunyaság, gondolkodásbeli restség, a haladás megkötése, felelőtlenség, illetve a feleIősségnek másra való áthárítása,
stb.
A tradiciókhoz, emberekhez, néphez, eszméhez való ragaszkodás a hűség érzelme - akkor válik
erénnyé, ha a felÍsmert erkölcsi jó

irányában tudatosítjuk, gyakorlás
által erősítjük és igy állandó magatartássá fejlesztjük, akár a hősi
ességig, sőt szükség esetén "usque
ad sanguinem", a vértanúságig.
Nagyon is érthető, hogy Ön a hű
séget a legnemesebb és legszociálisabb erénynek érzi, hiszen barátság, szerelem, hazaszeretet, a társadalommal szemben való elkötelezettség, az Úr Istennel szemben
való elhelyeződésünk a hűség erényén alapul.
De ne feledje, hogy a hűség a
szereteten alapul. Amit nem szerettünk meg, az iránt nem indulunk
hűségre, és így a hűség a szerétet
gyermeke, megnyilatkozásaiban pedig ikertestvére a szeretetnek, ahogyan a nagy püspök mondotta.
Viszont amihez hőséggel ragaszkodunk, azt egyre jobban meg is
szeretjük s igy azt is mondhatjuk:
szeretetből lesz a hűség, hűségből
lesz a szeretet. Úgy legyen!
F.

SARKÖZY pAL pannonhalmi főapát élete (1884-1957. V. 10.) szép
élet volt, amelyre méltán illik a kifejezés, hogy "befejezett műalkotás",
Sárközy Pál életét egy eszme szolgálatába állította. Ezt az eszmét mű
vészi tökéletességgel formálta ki a lelkében. Hosszú élete során egyetlen
pillanatig sem lett hűtlen ehhez az eszméhez, hanem minden erejét latbavetve dolgozott ennek a megvalósításán. Az ó élete is több ágú láncnak látszott kívülről: tanár volt, tudós, lelkivezető, szerzetes előljáró,
főpap de ennek a gazdag életnek minden mozzanatát egyetlen alapgondolat fűzte szétbonthatatlan egységbe: a bencés szerzetesi életeszmény.
Kivételesen nagy tehetsége és annak kifejtésére irányuló egyéni hajlama fiatal diákkorától kezdve a matematika művelésére vonzotta még pedig nem egyszerűen a kész eredmények befogadására, hanem önálló kutató és alkotó munkára. Már' gimnazista korában feltünt a Matematikai Lapokban kifejtett munkásságával, egyetemi tanulmányai bebizonyították rátermettséget és doktori dolgozatá alapján (Az algebrai
számtestek alaprendszerének meghatározása 1914) mindenki joggal várhatta, hogy a magyar matematikai tudomány egy új, európai csengésű
névvel gazdagodik.
Az önálló kutató munkára vonatkozó álma, életének egyetlen nagy
szenvedélye azonban nem válhatott valóra, mert rendje érdekében erről
le kellett mondania. Ahelyett, hogy a matematika egy meghatározott ágának művelésére szentelhette volna egész munkásságát, arra kellett vállalkoznia, hogy a matematika nagy területein szerezzen általános tájékozódást.
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Azok számára, akik: nem foglalkoznak hivatásszerűen a matematika művelésével, ez talán kissé idegenszerűnek hangzik. Az avatatlanok
nem tudják, hogy "a matematika" nem egyetlen tudományág neve, hanem igazában gyüjtőnév, amely az önálló, vagy egymással csak részletekben összefüggő tudományágak egész csoportját jelenti. A középíakolát végzett ember talán arra még emlékszik, hogy más az aritmetika, az
algebra és a geometria - de azt már csak kevesen tudják, hogy ezeknek mindegyíke ősrégi tudományág, amely az évezredek fol~mán különböző irányban fejlődött és külön-külön is hatalmas tudomány-csoporttá
bővült. Amellett a legtöbb emberben középiskolaí tanulmányai alapj'án azaz érzés maradt meg, hogy a matematika valami végérvényes,
befejezett, lezárt tudomány, amelyben nincs további fejlődés, nincs felderítésre váró probléma, még kevésbé vitás terület. Pedig ez nem egészen így van. A matematika minden ágában vannak megoldásra váró
feladatok, eldöntetlen kérdések, sőt vannak vitás pontok. Éppen a legutóbbi évtizedekben derült ki, hogy a matematika logikai alapjai még
tisztázásra várnak. Könnyű megérteni, hogy mindez izgatja a vérbeli
matematíkust. Fiatal korában Sárközy Pál is úgy képzelte el élete munkáját, hogy megkísérli egy problémakör tisztázását. De mikor rendi elől
[árósága a pannonhalmi főiskolára rendelte tanárnak, erről le kellett
mondania. Ebben a rnínőségében nem jutott rá ideje, hogy a matematika
egyetlen ágára specializálja magát, hogy egyetlen részletben merülhessen el, hanem növendékei érdekében foglalkoznia kellett minden matematikai tárggyal, ami csak a tanárképzön szerepel. Az egyetemen ezt a
munkát 4-5 tanár látja el, így nekik médjukban van, hogy egyetlen
területen megmaradva önálló eredményeket érjenek el.
Sárközy Pál szerzetesi engedelmessége alapján lemondott tehát a
kutató munkáról, de helyette olyan általános matematikai kulturát fejlesztett ki magában, amely szinte ritkítja párját a tudomány történetében.
Kezdettől fogva érdeklődött a matematika legősibb ága, a konkrét,
numerikus számok tulajdonságaival foglalkozó számelmélet iránt. Főis
kolai jegyzetében világosan, áttekinthető formában foglalta össze ennek
az eredményeit, felderítendő problémáit: de maga is foglalkozott ezen
problémák megoldásával. Még életének utolsó heteiben is erre vonatkozó
feljegyzései között lapozgatott, ezen dolgozott. Ugyancsak míntaszerű
jegyzete foglalkozik az egyenletek elméletével (felsőbb algebra). Jellemző
Sárkőzy Pál széleskörű érdeklődésére, hogy itt nem tisztán a kész eredmények érdekelték, hanem dolgozott a tudomány-ág kialakulásának a
történetével is és különöse n a magyar tudósok idevágó eredeti rnunkáival
is sokat foglalkozott (Több előadáson és cikken kívül: Nagyszombati régi
matematikusok 1933). A differenciál-egyenletek tanának a 30--40-es években hazánkban kétségkívül ő volt a legkiválóbb ismerője: ebből a tárgykörből választotta első előadásainak a tárgyát kezdő egyetemi magántanár korában, az erről szóló tankönyve még ma is keresett segédkönyv
az egyetemen. A differenciál-egyenletekre vonatkozó hatalmas tudására
mi sem jellemző jobban, mint az a tény, hogy kiváló kutató tudósok
níra, meg ujra hozzá fordultak, ha a differenciál-egyenletek megoldása
során elháríthatatlan akadálvra bukkantak.
De talán legkedvesebb területe a geometria volt. A geometria különböző ágaiban egyformán otthon volt és nehéz volna eldönteni, melyiket szerette a legjobban. A metrikus és perspektivikus geometria, a sík és
tér analitikus geometríája és a differenciál-geometria problémái egyaránt foglalkoztatták. Ezirányú kitűnő felkészültségére és kiváló probléma-érző képességére egyaránt jellemző, hogy Magyarországon elsőnek
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figyelt fel arra az új módszerre, amellyel a modern tudomány a geometrtai elemzést tökéletesebbé tette: az u. n. vektor-analízísre, A vektoranalizis elemeit ismertető cikkei, amelyek a Pannonhalmi Főiskola l!:vkönyveiben jelentek meg, évtizedekkel megelőzték a többi magyar matematikus ilyirányú megnyilatkozásait. Egyébként ő volt az, aki ebből a
tárgykörből először hirdetett az egyetemen előadást, de pannonhalmi
növendékeit már jóval korábban megismertette ezzel az új tudományos
e1járással. A klasszikus geometríán kívül éveken keresztül foglalkozott
az újabb geometriai rendszerekkel is, amelyek a modern fizikai világkép'
geometriai alapját szolgáltatiák. Az ezekre vonatkozó problémák nem
tárgyai a tanárképzésnek. de Sárközy Pál felismerve ezek fontosságát,
felhivta rájuk hallgatói figyeimét és az érdeklődök számára külön szemináriumot is vezetett. Sőt még a Bólyai-féle geometria népszerű ismer4Jetésére is vállalkozott (Nagy József: Kiváló matematikusok és fizikusok
c. könyvében).
A matematikai munkásság azonban nála - attól a pillanattól kezdve, hogy átvette a pannonhalmi főiskola matematikai katedráját - soha
nem volt öncélú, hanem óriási munkájának eredményeivel a rendi tanárképzést akarta szolgální, a bencés tanár-jelölteknek akarta megkönynyíteni a matematikai tanulmányokban való elmélyülést. Ezáltal szolgálta a magyar Szent Benedek-rend elsőrendű hivatását, az ifjúság ne~ését.

De hogy munkásságával mennyire az ifjúság nevelésének ügyét akarta szolgálni, azt mí sem bizonyítja szebben, mint középiskolai tanköny-

vei. Rengeteg munkája közben talált rá időt, hogy hatalmas tudásából
átadjori valamit a legifjabb nemzedéknek is, és vállalkozott rá, hogy egy
szerzetes társával, Lovas Ambró cisztercita tanárral közösen átdolgozza
a régi Mérey-féle tankönyveket. A munka sikeréről eléggé meggyőzőerr
beszél az a tény, hogy több magyar kiadásán kívül lefordították román
nYelvre és így is több kiadást ért meg.
Amellett az óriási szellemi munka mellett, amelyet Sárközy Pál mint
tanár, majd mint rendi vezető végzett, senki sem hitte volna, hogy olyan
sok ideje maradt a lelki elmélyűlésre, mint az a valóságban történt.
Mindenki tudta róla, hogy mintaszerűen végzi papi kötelességeit, hogy
buzgón végzi szentmíséít, hogy szereti a közösség imádságait, hogy gyakren rnerül el az Oltáriszentség imádásában - de mégis meglepetés volt
halála után az a több száz kötetre menö elmélkedés, ami a hagyatékában
maradt. Szerzetes élete minden napján végzett elmélkedést, ezekről gondos feljegyzéseket vezetett. Jegyzetelt később ujra és ujra elővette, ujra
átgondolta és további jegyzetekkel bővítette. Ezen a módon tudta az életét állandóan formálni, állandóan tökéletesebbé tenni, de ez tette lehetővé számára azt is, hogy jó lelki vezető legyen. Ilyen irányú működése
élete delén kezdett kibontakozni. Egyre többször vezetett lelkigyakorlatot, egyre nagyobb levelezést folytatott azokkal, akiknek lelki vezetését
(j vette kezébe. l!:rdekes, hogy a legtöbb pap, szerzetes lelkipásztori munkájának a zöme papi életének első és középző részére esik. Sáeközy Pálnál más volt a helyzet: ó elóbb várt, hogy lelkileg megérten, beteljesedjék, hogy engedelmes eszközzé váljék az Isten kezében és csak: ezután
kezdett el másokkal foglalkozni. Ezért tudott igazában kegyelmet sugározni. mert nem önmagát akarta adni, hanem csak az Isten szavát akarta közvetíteni. l!:s ezt boldogan tette, ahányszor csak alkalma nyílott rl1'.
Az Istentisztelet végzése mindig kedves foglalkozása volt. Fiatal tanárkorában több évig volt a pannonhalmi székesegyház gondnoka. Szerette ezt a hivatalt: mindent megtett a templom szépítésére, felszerelésé-

nek tökéletesítésére és külön kitüntetésnek tekintette, hogy a hivatalos
istentiszteletek végzésének egy része az ő tiszte volt. Ebben az idő
ben egy imádságoskönyvet is összeállított a hívek használatára: ez az
imádságoskönyv több kiadásban megjelent és még ma is közkedveltségnek örvend a környező községele népénél.
A tanári működés azonban aránylag csak kevés teret engedett az
istentisztelet végzésének. De mikor apát, majd főapát lett, akkor már
főpapi tiszte hozta ezt magával. És ő boldog volt, valahányszor főpapi
funkelót végezhetett: még betegsége sem tartotta vissza a pontifikális
misétől, a bérmálástól. Környezete sokszor könyörgött neki, hogy ne vállalja a súlyos megerőltetéssel járó munkát: ilyenkor szeretettel és csendesen mosolyogva hárította el az aggodalrnaskodást.
Utolsó éveiben még a matematikával való foglalkozás is háttérbe
szorult: egyre jobban a rendkormányzás és az istentiszteletek végzése
töltötte ki minden idejét. Rendtársai még többször látták az Oltáriszentség előtt imádkozni, még többször találták elmélkedéseinek olvasgatása
közben. Most már az Isten tisztelete vált a főfoglalkozásá... a ...
Közben egyénisége is átalakult. Akik csak öreg korában ismerték,
sokszor megcsodálták hallatlan türelrnét, szinte emberfeletti nyugalmát.
Pedig nem ez volt az igazi egyénisége. Fiatal korában sokszor volt türelmetlen. Magasrendű intelltgenciája számára sokszor érthetetlen volt az
a lassúság, ahogy tanítványai magyarázatát felfogták. Ilyenkor gyakran
elveszítette tűrelmét és nyiltan kifejezte elégedetlenségét. Egyébként is
hallgatóitól sokat követelt. De az évek multával mindig megértöbb lett
mások gyengeségeivel szemben. Hosszú órákig nyúló rendi tárgyalásai
során soha nem vesztette el türelmét, míndenkít nyugodtan végig tudott
hallgatni és még akkor is tudott csendesen mosolyogva hallgatni, amikor
személyes érzékenységét érintették. Csodálatos életbölcsességgel tanult
meg tűrni és várni - haldoklásában félig, öntudatlanul sokszor ismételte: majd megoldódik .•. minden megoldódik ..•
Alapjában véve mindig a szív embere volt. Szerette a rendjét, szerette a rendtársaít, szerette a növendékeket. Akkor is szerette őket, amikor azok úgy érezték. hogy tulzottan szigorú hozzájuk, mert titokban
csendes megelégedéssel figyelte munkáiukat és bár nyilvánosság előtt
gyakran etnelt kifogást egyes növendékek hanyagsága miatt, bízalmasan.
a legfőbb előljáró előtt még ezeket is igyekezett menteaetní. És ami a
legszebb, ha türelmetlenségével. tulzott követeléseivel fájdalmat okozott
tanítványainak, utána férfias nyiltsággal, elísmerve tulzását, meg tudta
engesztelni őket.
Szívének melegségét egész életén keresztül férfias szeméremrnel
igyekezett mások előtt elrejteni, az öregkor gyengesége azonban egyre
inkább a felszínre hozta ezt. Utolsó éveiben már mínden cselekedetén
átsugárzott a szív melege. Rendfőnöki tisztéből folyó kötelessége volt
az évenként tartandó paterna visitatio, atyai látogatás mínden rendtársánál. Ezeken egészen nyiltan kitárta a szívét: elmondta háláját, köszönetét minden elvégzett munkáért, meghallgatott minden panaszt, megfogadott minden értékes tanácsot. Életének utolsó idejében feltűnő sok levelet írt. Búcsúzott mindenkitől és a reá jellemző szerénységgel mindenki
számára voltak köszönö szavai. Távol élő rendtársai, jó ismerősei, barátai mínd, mind kaptak ilyen köszönő és búcsúzó levelet. Ezekkel a levelekkel és a 10. kormányzati évének befejezése alkalmával rendtársaíhos
intézett beszédével búcsúzott egy gazdag. szén, befejezett szerzetes-élettől.
Ez volt a nyilvános búcsúzása. Az élettől való e~éni elválása azonban éppen olyan csendes, szinte alig észrevehető volt, mint minden, ami

közvetlenül a személyével volt kapcsolatban. Legszűkebb környezetén
kívül nem látta senki a haldoklását, mert még az utolsó óráiban is félt,
hogy valakinek terhére lehet... tíz napi .haldoklása csodálatos élmény
volt mindazok számára, akik körülállták halálos ágyát. Erről sokat lehetne írni és beszélni ... "... ecce, quomodo moritur iustus ..." ime,
hogyan hal meg az igaz ember.
Csendben, nyugodtan, mindennel és mindenkivel megbékélve távozott el a lelke sokat szenvedett testéből, - hogy hitünk szerint eljusson
Ahhoz, Akitől minden élő elindul, Akihez minden élő visszatér és Akinek a szolgálata volt Sárközy Pál élet-munkája.

A HITHIRDETES sohasem tartozott a könnyű feladatok közé.
Már maga az a körülmény, hogy a hithirdetőnek hosszú évekre, esetleg egész életére ki kell szakadnia megszokott környezetéből, hazájából és sajátjának érzett kulturájából, igen súlyos áldozatot jelent.
Pedig ez még csak negativ oldala a dolognak. Sokkal nehezebb feladat ennél az exotikus új környezet megszokása és a merőben idegen társadalmi rendbe és gondolatvilág ba való belehelyezkedés.
Azután nem szabad figyelmen kívül hagynunk az általános bizalmatlanságot, sőt határozott rosszakaratot sem, mellyel a hithirdetők
munkáját a legtöbb helyütt kísérik. Ezért bizony a misszionáriusnak állandóan számolnia kell a vértanúi korona elnyerésének lehetőségével.

De ez még nem minden. A missziós munka benső lényegéből
tehát immanens nehézségek mellett, legalább a multra
vonatkozólag, számításba kell vennünk azokat az óriási, sokszor alig
leküzdhető akadályokat is, melyeket a misszió előkészítése és még
inkább az irdatlan hosszú út megtétele torlasztott a hithirdetők elé.
Allításunk bizonyítására két XVIII. századeleji minisszonárius példájára hivatlcozunk, akiknek jóformán egész hittérítői tevékenysége
az utazás akadályainak elhárításában merült ki.
1704. szeptember havában két ferences atya: a belga Drion Ferenc és a magyarországi születésű Hartel Jakab azzal a szándékkal
lépte át az Örökváros kapuját, hogy egyenesen Kínába megy az ottani ferences missziók munkájának támogatására. A Propaganda
Fide bőven ellátta őket ajánló levelekkel és útiköltséggel. Mivel a
Távolkeletet abban az időben legegyszerűbben az angol Keletindiai
Társaság hajóin lehetett megközelíteni, misszionáriusaink Franciaországon és Belgiumon keresztül Hollandiának vették útjukat. Az
út nagy részét, a Genova-Marseille szakasz kivételével, gyalogszerrel tették meg. Nagyon kellett sietniök, mivel II Társaság hajói évenkint csak egyszer, rendszerint az őszi időszakban indultak. De bár·mennyire siettek, mégis elkéstek, mert Hollandiában több mint egy
hónapig kellett várniok a gróf Gallas londoni császári követ által
megígért útlevél megérkezésére. Igy csak 1705. januárjában érték el
a brit fővárost, mikor az indiai flotilla hajói már javában 'szelték az
Atlanti óceán hullámait. Nem maradt tehát számukra más választás, mint a legközelebbi konvoj indulásának bevárása, ami persze
egy egész esztendő kiesését jelentette. A hosszú kényszerszünet alatt
következő,
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misszionáriusa~nk

azzal igyekeztek hasznosítani magukat, hogy ~
szerint belekapcsolódtak a londoni katolikusok lelki életének gondozásába. Szükségét nem szenvedtek, mert Gallas gróf és
Giffard apostoli vikárius nagylelkűen gondoskodtak róluk.
Végre elérkezett a várva várt idő, az 1705. év ősze. Utasaink,
akikhez közben három francia jezsuita is csatlakozott, érthető türelmetlenséggel várták az indulás napját. De bizony karácsony is
elmult, mire hajójuk felszedte horgonyait. Utazásuk szerencsés, de
nagyon hosszú és fárasztó volt. Már jól benne jártak az 1706. esztendőben, mikor végre elérték a Bengáli öbölben épült Szentgyörgy
erődöt, a mostani Kalkutta ősét. Innét a legelső hajóval Batáviába,
Jáva sziget és egyúttal egész Holland-India fővárosába indultak azzal a szándékkal, hogy ott várják meg a kantoni hajó indulását.
Számításukban azonban alaposan csalódtak, mert a batáviai hatóságok nemcsak hogy barátságtalanul fogadták, hanem egyenesen
börtönbe vetették őket. Ebben a barátságtalan fogadtatásban bizonyára része volt a vallási türelmetlenségnek is, de a főok mégis
politikai motivum volt. Hollandia ugyanis akkor harcban állott
Franciaországgal. Ne felejtsük, hogy a spanyol örökösödési háború
.épp akkor dúlt leghevesebben az európai csatatereken és a világtengereken. A francia jezsuiták tehát holland szemmel nézve, ellenséges alattvalóknak számítottak. Csak az volt a baj, hogy a
derék batáviai urak nem tettek különbséget, s a belga Drion és a
magyar Hartel atyát is ellenség módjára kezelték: hosszabb ideig
tartó vizsgálati fogság után 1706 végén, illetve 1707 elején a három
jezsuitával együtt visszatoloncolták őket Hollandiába. Amsterdamban persze hamarosan kiderült a félreértés, de az elvesztett eszten.dőt már nem lehetett visszaadni.
A kellemetlen incidens közbejöttének legsúlyosabb következménye a kicsiny közösség felbomlása volt. A franciáknak egyszer~
mindenkorra elment a kedvük a missziós munkától. Legalább nincs
Tá adatunk, hogy még egyszer próbálkoztak volna vele. Hartel atya
.szintén visszakívánkozott hazájába. 1710-ben mint a morvaországi,
de a magyar szalvatoriánus provinciához tartozó hradistyei kolostor
.gvárdiánjával találkozunk vele. Igy egyedül Drion atya tartott ki
eredeti szándéka mellett. Megint elülről kezdte a keserves munkát:
Hollandiából ismét Angliába ment és ott addig tett-vett, sürgölő
<lött, míg 1708. június 5-én sikerült ujból hajóra szállania. Az akkori hajózási viszonyokra jellemző, hogy útja első szakaszának
(Portmouth. - Jó.reménységfok) megtételére három, második szakaszára pedig (Jóreménységfok - Bengáli öböl) három és fél hónap
kellett. Igy Drion atya csak 1709. február 4-én, tehát elindulása után
pontosan hét hónappal léphetett India földjére.
Megérkezése után első dolga a chandernagori francia gyarmat
meglátogatása volt. Majd utána egy örmény hajón a Fülöp szigeteknek vette útját. útközben azonban veszélyesen megbetegedett.
Ezért Malakkában kénytelen volt megszakítani útját és a tartomány
holland kormányzójának engedélyével egy faluban ápoltatnia magát.
hetőség
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Itt tartózkodásában hosszabb fontolgatás után arra az elhatározásra
jutott, hogy Malakkából a legközelebb érkező angol vagy portugál
hajóval egyenesen Kantonba indul. De megint gazda nélkül csinálta
meg számítását: a holland kormányzó felgyógyulása után egy percnyi haladékot sem adott nek!. Kénytelen volt tehát eredeti tervéhez visszatérni és a Fülöp szigetek felé folytatni útját. útközben
legalább megvolt az az öröme, hogy belekóstolhatott a hithirdetői
munkába: a hajón alkalma volt öt kis pogány gyermeket előkészí
teni és megkeresztelni. A Fülöp szigetek fővárosában, Manilában
tovább folytatta apostoli tevékenységét. December havában azonban megint hajóra szállott, mely Kínába volt őt szállítandó.
De mintha az elemek is összeesküdtek volna ellene: a tomboló
viharok messze eltérítették hajóját útjától és Kanton helyett ismét
Malakka kikötőjébe űzték. Angol hajóstisztek 'bíztatására, hogy Batáviában mindig talál Kínába induló hajót, ujból Jáva szigetének
vette útját. De megint szerencsétlenségére, mert a sziget kormányzója még mindig nem felejtette el a négy év előtti kalandot és kereken megtiltotta neki, hogy a szárazföldre tegye lábát. Jobb megoldás
híján vagy hat hónapon át a kikötőben állomásozó hajókon volt
kénytelen megvonni magát. Végre június 12-én a német Müllener
János lazarista atya társaságában a Loyal Coock nevű angol hajó
fedélzetére szállott, mely hat hét alatt a Kína közvetlen szomszédságában fekvő macani kikötőbe szállította őket. Innét már csak egy
ugrás volt Kína. Drion atya 1710. augusztus 6-án vagy 7-én érte el
álmai földjét. Hat évi hányattatás után végre révbe jutott.
Ezzel be is fejezhetnők előadásunkat, mert a hosszú bevezetésnek nagyon rövid folytatása lett. Drion, illetve most már Tung-TeLüeh atya megérkezésekor nagyon zilált állapotban találta a kínai
missziókat. A Propaganda, a portugál korona és Kang-hsi császár
(1662-1723) ellentétes rendelkezései teljesen összezavarták a viszonyokat és semmi kilátást sem nyujtottak eredményes munkára.
Drion atya, mivel a portugál király missziós monopóliumát nem
akarta elismerni, a pekingi udvartól követelt pátens megszerzésére
pedig nem volt reménye, egyelőre Kanton közelében egy félreeső
kunyhóban vonta meg magát. Itt Müllener barátjával különböző
kalandos terveket szőtt a missziós munkába való belekapcsolódásra.
Legszívesebben a zordon hegyi tájak független, félvad törzsei közé
ment volna. A nagy távolság és a dúló háborúk miatt azonban
kénytelen volt a merész tervet elejteni.
De közben múlt az idő, A kínai helyzet tisztázódására semmi kilátás nem volt. Drion atya a távoli Tonkingból érkező kedvező hírek hatása alatt elhatározta, hogy oda teszi át működésének szinhelyét. 1711. elején szerencsésen át is jutott a Tonking-kínai határon és egyidőre Kesatban szállott meg, ahol már működött a Propagandának egy ágostonos rendű misszionáriusa. De most sem volt
szerencséje. Alig, hogy kezdett meqbarátkozni a viszonyokkal és a
benszülöttek nyelvével, 1712-ben Tonkingban is keresztényüldözés
ütött ki. 1713. nyarán Drion súlyos lázba esett, mely még azon év
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3umus havában kioltotta életét. Mindössze 41 évet élt. Egyik miszszi6stársa ezt a jellemzést hagyta róla: "Drion Ferenc atya kitűnő
misszionárius lehetett volna. Nagy tehetségei voltak és Rómában
igen jó összeköttetésekkel rendelkezett." - bgy. ROMAIN ROLLAND ISMERETLEN LEVELE. Romain Rolland szellemi hagyatéka ma már az egész emberiség kincse. Minden szava, minden sora hozzájárulhat ahhoz, hogy róla alkotott képünket kíegészítse,
tökéletesítse. Ezért tartom kötelességemnek, hogy egy birtokomban levő
ismeretlen levelét a Vigilia hasábjain publikáljam.
A levelet Romain Rolland 1924-ben irta Neubauer Pálnak. Neubauer
Vágujhelyen született, jogot végzett író, ujságíró, a két háború közt a
Prágai Magyar Hirlap és a Pester Lloyd munkatársa volt. Irt német
nyelvű verseket, elbeszéléseket, regényeket (Skizzen aus dem Felde, Was
geht das mich an?, Maria, Das fehlende Kapitel, stb.). Tudtommal a
huszas években mcg ielent valamelyik német irodalmi folyóiratban egy
sor Ady-fordíbsa is, köz.cük Az ős Kaján. Irásaiban a két háború közti
korszak lázas világnézetí, filozófiai, irodalmi útkeresése, a meggyalázott és egyre jobban veszélyeztetett humanizmus megmentésére irányuló
törekvés tükröződik. A filozófiában Konstantin Brunner nálunk alig ismert filozófiai író tanítványa volt. Brunner főbb művei: Die Letire von
dem Geistigen und dem Volke, Liebe, Ehe, Mann und Weib, Unsel'
Christus, Juden und Judenhass, Aus meinem Tagebuch, stb. Ezekben

Platon és Spinoza örököseként arisztokratikus jellegű, mind a materialista, mind az idealista monizmussal szembenálló, mégis monista filozófiai kísérletet ad a világ megmagyarázására. Ennek a filozófiának sok
híve volt a weimari Németország vezető egyéniségei közül is, mint például Walther Ratenau.
Romain Rolland a levélben Brunner ember-értékelésével, az exkluzivarisztokratizmussal szemben a hindu felfogás mellett foglal állást.
(Ebben az időben irja Gandhiról szóló könyvét.) Utolsóelőtti, a filozófia
nyelvét illető megjegyzései is Brunner irásaira vonatkoznak, amelyek
áradó, csillogó szó- és .kifejezés-zuhatagokkal, a ragyogó ékesszólás varázserejével akarnak meggyőzni és elkábítani.
A levél egyébként úgy került birtokomba, hogy Neubauer 1944 nyarán könyvtárának Brunner-részlegét a hozzá kapcsolódó levelezéssel
együtt nekem adta át azzal a meghagyással, hogy ha ő nem érné meg a
háború végét, a könyveket és iratokat tartsam meg és legjobb belátásom
szerint gondoskodjam sorsukról. Részben ennek a meghagyásnak teszek
eleget, amikor most ezt a közérdekű Romain Rolland-levelet Rónay
György fordításában közreadom. (Rosta József)
Schoeneck, Beckenried mellett (Vierwaldstiitti tó)
Vasárnap, 1924 (a keltezés áthuzigálva, zavaros).
Kedves Neubauer Pál
Közel három hónapja, hogy elhagytam Párizst s ide-oda utazgatok
Franciaországban, majd Svájcban. Levelei utánam jöttek. - Könyveim
nincsenek már a kezemügyében, így nem bocsáthatom rendelkezésére
példányomat Kurtis (Kurten?) munkájából. De valamelyik régebbi levelemben keresse meg e könyv pontos könyvészett adatait (már nem emlékszem pontosan eimére és kiadójának nevére); küldje el ezt nekem:
meg fogom kérni a kötetet a svájci kiadótól és el fogom juttatni önnek.
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Köszönöm Skizze aus dem Felde-jét, örömmelolvastam - köszönöm zenéről szóló nagyon érdekes fejezetét is; őszinte hálámat fejezem
ki azért, hogy ezt nekem ajánlotta.
Engedjen meg néhány baráti megjegyzést.
Úgy látom, általában hajlamos rá (mind gondolatomat, mind a zenét
illetőleg), hogy a különböző dolgokat kategorikusabban válassza el egymástól, mintsem valóságosan különá1l6k.
Először is, mondtam önnek: óvakodom tőle, hogy szembeállítsam,
mint Konstantin Brunner teszi, a Geistigest és a VoUtot. - Sokkal hajlandóbb vagyok azt hinni, mint a hindu bölcselet is, hogy az, ami az
embereket elválasztja, a korok különbsége, Nem mindannyían értünk el
ugyanarra a fokra az üdvösség útján. Egyesek közülünk (akik nyilván
már régebben szenvednek) bele fognak olvadni a parttalan tengerbe,
míg az emberiség más millióinak még századokon át kell járniuk a nehéz utat, mely a léleknek a végtelenben való fölszabadulásához vezet. De köztük és köztünk nincs természeti különbség, Ok azok, amik mi voltunk. Mi azok vagyunk, akik ők lesznek. - Én nem küzdök ellenük.
Javallok. S várok. - Sem gyűlölet, sem megvetés nincs bennem irántuk. Érzem, hogy a rosszat, amit tesznek, magam is megtettem, amikor
az voltam, 'ami ma ők. S érzem, hogy a szenvedést, amit nekem okoznak, ők is át fogják szenvedni, ha azzá lesznek, ami én vagyok. Sajnálom őket.
Ami a zenét illeti, ma már nem hiszem (annakidején hittem), hogy
olyan kivételes előjogai vannak a szellem egyéb formái fölött, mint aminőket ön tulajdonít neki.
Wagner és Schopenhauer azért állították szembe úgy a többi művé
szettel, mert félreismerték a többi művészetet, Már Michelangelo joggal
megmondta, hogy "az igazi festészet zene", s a tizenkilencedik század
ama nagy áramlatának. mely Delacroix-tól Cézanne-ig s a legújabb
művészekíg halad, mély értelme ujra ráeszméltetni a festészetet arra,
hogy nem az utánzás, hanem a kifejezés és belső teremtés művészete,
Ugyanígy áll a dolog a szobrászattal és az építészettel is; igazi forrásuk
a szellem; és tudatosan vagy öntudatlanul, olyan szám-törvényeknek
engedelmeskednek, melyeket az új esztétíkusok igyekszenek kibogozni.
- Az írodalmat illetőleg, személyes tapasztalatom meggyőzött róla, hogy
semmi szép és élő nem épülhet a külső dolgok és lények utánzására:
csak az az igazi teremtés, mely a mélységekből fakad föl, és melyben
a lélek, melyet alkotunk, valahogyan annak a Létnek a mélyéből sarjad
elő, amelyet mindnyájan magunkban hordunk, de csak a teremtő szellemek találták meg a kulcsát. Annál inkább beszélhetek erről az állapotról, mert pillanatnyilag is ebben vagyok (mínt ahogyan ebben éltem a
BTeugnon idején is): mint anyja méhében az emberi gyümölcs, bensőm
ben kiformálódott egy nő, akit nem ismerek, soha életemben nem láttam, soha nem gondoltam rá; a homályos limbuszból fölbukkanva lassacskán kivált belőle, fölöltve saját alkatát, vonásait, ösztöneit, szenvedélyeit, gondolatait. A külső megfigyelésnek mindebben javarészt semmi
szerepe nincs. A lényeg ez a belültről kifelé sarjadás. - A nagy reveláció (ha tetszik: a "csoda") nem a zene, hanem az alkotás ténye. Mert a
szónak abban a mély értelmében, ahogy ön használja, minden alkotó
tett zene.
Még egy megjegyzés. (Ne haragudiék l) Föltétlenül szűkséges, hogy
az új filozófia józanabb, telítettebb, nyomonjáröbb és szebb nyelvet teremtsen magának. Ma már elviselhetetlen a hosszadalmas, homályos, érzelgős és széteső frazeológia, melyben az intuició villáma elvész a köd241

ben. Engem már Konstantin Brunnernál is feszélyezett ez az áradás,
akárcsak nagy esők után. Az intuitív értelem jellegzetesen művészí képesség. Nagy művésznek kell lennünk, hogy méltóképpen bánjunk vele.
Szeretném, ha egy Flaubert kovácsolna neki üllőjén szép érces nyelvet
- hajlékonyat, tisztát, romolhatatlant.
Ön költő, szánja rá magát erre a föladatra ! Azt hiszem, India nagy
bölcsessége ezen a téren is sok mindenre megtaníthatna. Mert ott a
Szépség nyilát az Igazság ija repíti el.
Igaz barátsággal Romain Rolland.

KtTEZER tVE jelentős eseménye játszódott le az európai történelemnek. A mai ember azonban inkább tartja számon a technika
vívmányait, mint multjának messzi eseményeit. A távoli történelmi
mult jóformán olyan, mint egy ködbevesző város, melynek csak
templomtornya emelkedik ki a szürke gomolygásból, hirdetve, hogy
a homályban azért emberi település van, emberi élet folyik ott is.
Igy vagyunk az ókor történetével: a ködből csak egy-egy nagy
alak emelkedik ki; a többi: emberek, események, lassacskán elenyésznek. Ki tartja számon manapság, hogy például kétezer évvel
ezelőtt élte talán legfeszültebb, legizgalmasabb napjait az ókori Róma? Együtt működött ott Cicero, Pompeius, Cato, Caesar és még
sokan mások. Az utcákan lármás fegyveresek cirkáltak, s ha Clodius vagy Milo emberei végigcsörtettek a tereken, a rabszolgák rettegve bújtak a házak sötét zugaiba, a ház ura pedig fegyvert kötött
s ment a szenátusba, mert nagy események érlelödtek. Még talán
visszaszólt embereinek, hogy ha délig nem érkeznék vissza, vigyék
utána az ennivalót; nem tudhatta, nem beszél-e Cato egészen naplementéig, hogy a szenátus határozatát egy nappal elodázza. Még
alig ültek el a Catilina-felkelés hullámai, máris új szövetségről suttogott a fáma, a nagy triumvirátusról, melyet Caesar, Pompeius és
Crassus kötöttek egymással. Pompeius volt a népszerű katona, Crassus a szövevényes üzletekből meggazdagodott szerencsefia, Caesar
pedig a szellemi irányító, a szövetség feje és végrehajtó ereje egy
személyben. Talán maga a nagy Sulla sem tudta, mennyire igazat
mondott mintegy húsz évvel ezelőtt, mikor Caesar könnyező, rimánkodó rokonait így fenyegette meg: "Ez a rosszul övezett ifjú
többet rejt magában, mint Marius".
Caesar hatalmas képességei egyre inkább érvényre jutottak.
59-re konzulnak jelölteti magát, s hatalmas választási hadjárat után
célt is ér - teljes anyagi romlás árán. Amikor 58-ban a számára
kijelölt provinciába, Galliába akart utazni, hitelezői csak Crassus
kezessége mellett bocsájtották útjára. Meg kellett valahogyan gazdagodnia, s mi volt erre alkalmasabb, mint egy zsákmányszerző háború? Megindította hát kis hadseregét a Rajnától nyugatra fekvő
terület, az úgynevezett Gallia Comata (üstökös Gallia) felé. A katonák mohó érdeklődéssel törtek be az exótikus, barbár vidékekre.
Caesar későbbi visszaemlékezéseit (Emlékiratok a galliai hadjáratról) szintén ilyen kíváncsiság, ilyen tapasztalni-akarás jellemzi.
Ez a rlivid munka a latin próza egyik kiváló terméke, és hist6242

riai szempontból páratlanul értékes forrás. Szinte hivalkodó egyszerűséggel, látszólag tárgyilagosan szól az eseményekről, ugyanakkor "derűs vidámság és egyszerű báj ömlik el felette" - mondja
Mommsen. Rendkívül érdekes és megkapóan naiv például az a részlet, amelyben az állatvilág ot jellemzi. "Van egy szarvasmarha-fajta,
melynek fülei között, homloka közepén szarva van, me ly magasabb
és egyenesebb az eddig ismerteknél, tetején pedig az ágak mint a
pálmalevelek oszlanak szét", Színesen írja le a germán vadászok
munkáját. "Vannak aztán jávorszarvasok is. Ezeknek nyugvóhelyül
többnyire a fák szolgálnak, kicsit hozzájuk dőlve szoktak éjjel szenderegni. Ha ezeket a helyeket a vadászok kilesik, a nyughely körüli
fákat vagy egytől-egyig kivagdalják, vagy úgy rovátkolják öket,
hogy azok látszólag maradjanak állva, s ha az állat szokása szerint valamelyikhez hozzádől, terhével eldönti az előre bevágott
fát s vele ő is elesik". Fölállni aztán nem képes többé, mert Caesar
tudomása szerint lábai merevek, nincsenek forgói.
Néhol már szinte népmesei túlzással jellemzi a vidéket. "A germánok között egyetlen egy sem mondhatja el magáról, hogy bár
hatvan napot utazott is Hercynia erdejében, annak elejére vagy
végére ért volna." A társadalmi viszonyokat egy-két szóval kitű
nően meg tudja fogni, és korához képest szokatlan éleslátással érzékeli az egyenetlenségeket. "Egész Galliában két csoportra lehet
osztani a tekintélyre számító embereket. A nép ugyanis csaknem
szolgasorban van, hiszen semmit sem merészel magától cselekedni,
s a tanácskozásokon nem vehet részt. A legtöbben, midőn az adósságot, vagy az adókat, vagy akár a hatalmasok jogtalanságait nem
állják tovább, önként vetig magukat szolgaságba."
Ez a páratlan éleslátás jellemzi Caesart egész életében. A nehéz, sokszor vesztésre álló csatákat olyan hadvezéri leleménnyel fordította meg, hogy némelyik még most is mintadarabja a hadászati
iskoláknak. A nerviusok támadása például majdnem a r6mai hadsereg pusztulását okozta; végül azonban a gall törzsek mégis mind
meghádoltak és a r6mai birodalom vazallusai lettek.
Ha az ember elnézi Caesar arcképét, végigfut rajta valami megfoghatatlan érzés: a nagyság sejtelme. Talán Nap6leonhoz lehet hasonlítani; emberileg azonban talán több volt nála. Kora züllött társadalmából sziklaként emelkedik ki. Páratlan energiáját mindenki
csodálja; azt mondják r6la, egyszerre tudott hallgatni valamire, olvasni és levelet diktálni; három ember szellemi készsége volt meg
benne. Szenvedélyesen kedvelte a fényűzést, hatalmas összegeket
költött villáira és képeire; de a gall hadjáratban katonáival együtt
viselt minden nélkülözést. Kortársait ámulatba ejtette páratlan
nagylelkűségével és ellenfelei iránt tanúsított kegyes bánásm6djával.
Bizonyos, hogy több volt, mint "nagy kalandor" és "balszerencsés zseni" - ahogy Ferraro vélte; inkább a világtörténet nagyjai
közé kell sorolni, ahogy Mommsen tette, aki azt mondja r6la:
."Egyedüláll6 mind az irodalomban, mind a világtörténelemben".
(R.

L.'
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AZ OLVASO NAPLOJA. Nem "muszájból" olvasok, s azt hiszem,
nem vagyok lusta olvasó; végre zavarban vagyok, zavarban lehetek!
Tornyokban állnak asztalomon a jó, az érdemes, az érdeket! könyvek,
nem ·az a problémám, hogy ha frissen megjelent könyvet akarok olvasni, ugyan mit is olvassak, hanern az: a sok jó közül mít válasszak. Itt
vannak oa Nyugat nemzedékének klasszikusai vagy elfeledettjei, akik
nem érdemlik meg a teljes feledést: Krudynak itt van három új kötete
is (illetve a tavalyiakkal együtt öt), itt vannak Szép Ernő írásai, Szomory Dezső híres Párizsi regénye, Kaffka Margit Allomásokja, Heltai
Jenő három kisregénye egy kötetben... és még mennyí minden! Ha
hosszú időn át zavarban volt a kritikus, mert nem volt miről írnia; most
zavarban van: miről, melyikről írjon. De hogy örül ennek az "embarras
de richesse"-nek: annak, hogy irodalmunk gazdagsága ejti zavarba !
Mít válasszak ? - tűnődtem; aztán a sok szívemnek kedves közül
a legkedvesebb mellett maradtam: Petőfinél. Két új könyv jelent meg
Petőfiről, helyesebben Petőfivel kapcsolatban. Ezekről fogok írni.

•••
Aki fIgyelemmel kíséri Petőfi "utóéletét", az jól ismeri Dienes András nevét. 1949-ben jelent meg "A Petőfi-titok" című kitűnő könyve,
melyben - remélhetőleg mindenki számára végérvényesen - tisztázta a
nagy költő tragikus halálának körülményeit. Megint elővettem ezt, rníkor új munkáját, "A legendák Petőfijé"-t befejeztem, s megint olyan izgalommal olvastam, mint annakidején. -Nerncsak a történet szívszorító:
a csata, a költő ide-oda kószálása az arcvonalak mögött (mert Bem, ha
meglátja, mérgesen visszaparancsolja), az összeomlás, a menekülés, s
hogy egyszercsak eltűnik és senki nem látja többé. .. (utoljára egy Lengyel nevű ember látja élve, aztán egy osztrák őrnagy, Heydte, holtan) ...
- maga a leírás is nagyon jó írói munka: pontos, friss, drámai, vílágoa;
öröm olvasni ilyen sallangtalan. élénk, természetes prózát.
"A legendák Petőfijé"-nek "összekötő szövegeire': is ez áll. Dienes
András évtizedek óta, mondhatní gyerekkora óta gyűjti a még élő Petőfi
hagyományokat. A könyvben elmondja, hogyan; mindez nagyon érdekes,.
különösen abban a személyes modorban, ahogyan előadja (bár jobb szeretnérn, ha kevesebbet tegezné olvasóját). Jó író jó írása ez, valami rokonszenves, garabonciás zamattal. Nemcsak a dolgokat tudja láttatni;
őt magát is látja az ember, ahogy kocsin, biciklin, gyalog, hóban-hőben
járja 'az országot, szinte a nagy gyaloglők egyenletes, kissé nyujtott-léptű
Petőfi-tempójában, vállán olyasféle felleghajtóval. aminőt Petőfi is hordott; összegyűjt mindent, ami még egyáltalán összegyüjthető: emlékeket
és emlékezéseket, jelentőst és jelentéktelent - valóban az utolsó pillanatban. Lelkesen, szeretettel, Petőfi nagy ismeretében, időnkint haragosan és méltatlankodva, amiért em is, azt is pusztulni hagyjuk.
Természetes ·a méltatlankodása is, de - legyünk őszinték - természetes a pusztulás is. Mi volna, ha minden házat örökre úgy hagynánk,
amilyen akkor volt, amikor ez vagy az a nagy költőnk járt benne? Ha
minden fát vaskerítéssel vennénk körül, amelynek árnyékában megpihent? Végtére is élő világban élünk, nem múzeumban vagy temetőben.
Magam is éltem a Kiskunságon; nem egyszer ültem egy kiszáradóban
lévő roppant nagy fa alatt, melynek tövében a néohagyornány szerínt
Rákóczi Ferenc pihent, ivott is a fa odvában meggyűlt kesernyés vízből. Persze Rákóczi sosem járt ezeken a homokbuckákon; ki tudja, honnét eredt ez a monda. De harminc esztendővel ezelőtt még élt, még meg-o
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volt; nekem nemcsak a nagyapám mesélte, mint kis gimnazístának, hanem később öreg sarlósári juhászok is. De erős a gyanúm, hogy az egész
legendának "úri" forrása volt: egy környékbeli birtokos család ősei Rákóczi seregében szolgáltak, itt lehetett valahol a kultusz forrása.
Dienes András nép ajkáról összegyüjtött Petőfí-Iegendáínak jelentős
részében is érezni a "fentebb", az irodalmi forrást; olykor maga Dienes
is utal erre. Ez természetesen mit sem von le értékükből, érdekességükből.
Mert végtére is, ebben a könyvben nem az az elsőrendűen fontos, amit
Petőfi életéhez, illetve életének ismeretéhez hozzáad. Sok minden elkallódott, sok kortárs tanút nem kérdeztek meg; de Petőfi életét mindenestül ismerjük. Ennek a térképnek már nemigen vannak ismeretlen fehér
foltjai. Aztán meg, ezek a kortársi tanúbízonyságok vajmi szígorú kritikára szorulnak. Iskolás közhely: ha szerenceétlenség történik az utcán, ahány ember látja, annyiféleképpen számol be róla, s mind esküszik
rá, hogy úgy igaz, ahogyan ő mondja. Olyan sokat nyertünk volna vele,
ha sorra kihallgatjuk Petőfi minden kortársát, ísmerősét, vallatóra fogunk mindenkit, aki látta, aki beszélt vele, vagy beszélt olyannal, aki a
vele beszélővel beszélt? Nem hiszem. Én a magam részéről nem is ilyen
"dokumentumokat·, kerestem Dienes András könyvében; de nem is vártam tőle ilyeneket. Valóban, mint a cím mondja, "a legendák Petőfijét"
akartam látni: azt, hogyan, mílyen alakban élt, vagy él még ma is a népben. Ezért éreztem a legszebbnek azokat a népi emlékezéseket. ahol a
képzelet föllibben a földről, s ahol Petőfi már valóban "legenda" - a
könyv utolsó szakaszában.
Persze a többi is rendkívül érdekes, különösen úgy, ahogyan Dienes
András csoportosítja az. anyagót. Az egész munkába belesugárzott valami
detektív-izgalmat, valamit a gyerekkori Indiánosdinak a feszültségéből ahogy irja is; ez egyik varázsa könyvének, s az olvasót is megejti. Megtalálni a kutat, melynél Petőfi nádparipáját itatta! Megtalálni a Szamosra kirúgó kocsmát - legalább az emlékezésben! Bevallom, Scott kapitány kalandjait nem követtem ilyen friss izgalommal kamaszkoromban.
Megvan a kút, a kocsma, mínden megvan. illetve megvolt ! Az olvasó fölkiálthatna: mícsoda meglepetés! Sietve megjegyzem: egyáltalán
nem meglepetés. Nagyon-nagyon hálásak lehetünk Dienes Andrásnak a
"fölfedezéseiért", ezért a megbecsülhetetlen "hitelesítő" rnunkájáórt. De
miért találta meg a betemetett kutat? Mert hitt Petőfinek. A verse nyomán indult el; mondhatnám: előre tudta, hogy a kútnak meg kell lennie - megvolt, mert Petőfi irt róla, és Petőfi nem hazudott. Valóban
a kis Petrovicsot látták nádparipán lovagolni a félegyháziak a köpolyakút környékén? Vagyemlékükbe már a "Cserebogár, sárga cserebogár"
is belejátszik? Mindegy: a tény 'az, hogy Petőfi nem hazudott; minden
szava színtíszta igazság. Dienes András utánajárt; tanú rá.
Csak a rossz költők, a dilettánsok, a fűzfapoéták, a líra szélhámosat
hazudnak. Jó költő nem hazudik. Tudtam, hogy minden úgy van, ahogy
Petőfi mondta. Tudtam, hogy ha utóbb tudákosok itt-ott ki akarták igazítani: ők jártak rossz úton. Ha egyszer Petőfi azt mondja valamire. hogy
ott van, ne keressék másutt. Köszönjük meg külön Dienes Andrásnak,
hogy minderre ilyen csattanós bízonvítékot adott.
Időnkint "odamond" a régi irodalomtörténészeknek; ebben azért nincs
egészen igaza. Hogy egy tudós csillagászati adatokkal sZámítja ki egy
esemény keletét. azon lehet mosolyogni. De ha mosolygunk is rajta: azért
a csillagászat még mindig megbízhatóbb, mint az egyéni emlékezések.
Ez persze egyáltalán nem jeIenti azt, hogy az egyéni emlékezéseket nem
kell utolsó morzsájukíg összegyüjtení, trzésem szerint azonban két te245,
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van szó. Az egyik az irodalomtörténet, az irodalomtörténeti életrajz: ennek nem árt, ha jobban bízik a cstllagászatban, mint a könnyen
eltolódó emlékezésben. A másik a folklór, vagy nem is egészen folklór,
hanem valami vele rokon külön dolog, az, amit Dienes András csinál ez megint más. Azt hiszem, jobb nem összekeverni a kettőt. Dienes
András mosolyog Ferenczin, s egy kicsit talán haragszik is rá a csillagászás miatt? Emlékeztetem rá: a segesvárt csatatéren ő is körzővel,
mértannal dolgozott! S jól tette!
Abban aztán föltétlenül egyetértek vele, hogy jobb lett volna, ha
a századfordulón kevesebbet föllengünk "a szabadság lánglelkű bajnokáról", viszont élőbb kultusszal ápoljuk emlékét, s fogékonyabb szívvel olvassuk Verseit.
De ez már átvezet a másik Petőfi-könyvhöz, amelyről be szeretnék
számolni.

**.

"Az üstökös csóvája": ez a címe a kiváló pécsi tudós, Várkonyi Nándor könyvének. Bizonyára azért kellett olyan sokáig várnia a kiadásra,
mert legenda-rombolást gyanítottak benne. Az is, hála Istennek. Beleszűr
egy fölfújt fantomba, hogy végre ne ezt, hanem az igazságot lássuk. Aprólékos lelkiismeretességgel sorra veszi Petőfi valamennyi ránk maradt
ábrázolását; valamennyit ,,megméri", többé-kevésbé könnyűnek találja
- és fölhivja figyelmünket az egyetlen valóban hiteles arcképre. arra a
Petőfi életében fölvett daguerrotípíára, amelyet egy kitűnő fényképész,
Escher Károly mentett meg a végenyészettől és újított meg. Ez a Petőfi
nem Barabás égrefordított szemű biedermeier hőse, nem is a századvégi
Petőfí-kultusz "lánglelkű dalnoka"; ez a valóban élt ember az a képmás, melynek alapján "véget lehet, tehát véget kell vetni minden hamis,
tulzó, érzelgős és 'eszményítő hagyománynak a költő ábrázolásában"; mert
"Petőfi arca, külseje nem szorul eszményítésre". Egyáltalán: Petőfi nem
szorul eszményitésre, szépítgetésre, retusálásra sem így, sem úgy, Nem
volt measzezengő szép orgánuma: "bes~e rekedtes, kissé orr- és torokhangú". Nem volt atléta, "hústorony", mínt szerencsétlen dunaparti
szobra mutatja; inkább "cingárnak" mondják. S nem bámult kifordult
szemmel a semmiségbe, mint Madarász szánalmas képén, amelyet oly
buzgón terjesztett olajnyomatokban az ízléstelenség és frázisos hazafiság
("Petőfi önerét mártja - ujjal a hon nevét - áldja", mint Babits
"Falusi csárdá"-jának falán); hanem "szemében lángolt forró lelke".
Idők folyamán mínél jobban idealizálták a testét, annál jobban igyekeztek semlegesítení a lelkét.
Március tizenötödikén sem szavalt a Múzeum lépcsőjéről. Az emléktábla egy később kialakuló tévedést örökít meg. Zászlóerdő sem lobogott
az épület előtt, nem is volt még elég nemzetiszínű zászló; kokárda is
csak estére készült el valamennyi. Petőfi a valóságban nem ért rá olyan
látványos pózokba helyezkedni, ahogyan utóbb látni szerették, mert a
forradalmat szervezte, lelkesítette, szinte csinálta az egészet egymaga,
néhány lelkes fiatal társával - talpraesetten és szakavatottan, pontosan
tudva, mít kell tennie, nem hiába olvasta állandóan a forradalmak történetét. F:rthető, hogy az a kor, amely éppen demokratikus forradalmát
sikkasztottael szívesen állította szemléletében teatrális pózokba: míg
karjait összefonva daliásan .szaval, legalább ártalmatlan.
Nem, egyáltalán nem volt daliás színész. Szívós, szikár, legföljebb
középtermetű, szűkvállú, cingár ember volt. De ez a cingár, villogó szemü kis ember, ez a lángelme, a világirodalom egyik legnagyobb költője,
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ez emelte ki, ezekkel a cingár vállaival az ország szekerét a kátyúból azokban a márciusi napokban.
S ez a valóság mégiscsak többet ér a történelmi legendáknál.
Mindezt részletesen megtudjuk Várkonyi Nándor könyvéből. Ad ebben
a könyvben egy "Verstérkép és versnaptárv című fejezetet is; a szerény
cím nem igér többet statisztikánál, holott valójában a mű legizgalmasabb,
legszebb fejezete; Petőfi ihletének olyan forrásvidékéig ás le, ameddig
- tudtommal - még senki. "A Petőfi-vers formai genezise" - mondja
Várkonyi Nándor, s amit így sommásan jelez, külön könyvet megérne, a
versben-gondolkodó, versben-fogalmazó Petőfiről, aki mondhatni gyalogolva írt (nem egyedül a világirodalomban: gondoljunk - mutatis mutandis - Rimbaudra, vagy modernebb fekvésben Apollinaire-re); mily
érdekes probléma ez, a költői jellem s alkat milyen mély titkaiig mutat,
s mennyí mondanivalója lehet még erről Várkonyi Nándornak !
Reméljük, rövidesen elmondja. (*)

SZINHAzI ORJARAT: IBSEN ÉS AZ OKISÉRTETEI. AmikoT
Ibsen a mult század dereka táján Grimstadban gyógyszerészsegédkedett, hire járt a parányi városban, hogy éjjelente nem alszik, hane,;" verseket költ és könyveit búvárolja. És a városka óvatos polgárainak gerincén végig futott a hideg: megtürhetnek-e városukban egy ilyen nem rendes életű patikussegédet, aki költeményektől
zsongó kósza aggyal könnyen összetévesztheti napközben az orvosszereket és kivédhetetlen bajt zúdíthat a közösségre.
Nos, Ibsen sem akkor, sem később, mikor már senki nem rótta
meg álmatlan éjszakai működéséért, nem tévesztette össze az adagolást, az orvosszereket, amiket már nem a parányi Grimstad lakósainak szánt, hanem az egész világ búját-baját akarta véle orvosolni. S bármily érdekes, hogy tszak óriása germán öntudattal fogott
neki az írásnak, hogy harcolt a hazájában akkor még divatos dán
szinjátszás ellen és hogy ifjúkori kritikáiban mindig a német és az
angol szinpadi művek mellett tört lándzsát a franciákkal szemben,
Shakespeare és Schiller hatásai alatt kelt ifjúkori műveit maga mögött hagyva, világhírét éppen a francia drámaszerkesztési minták
elsajátításával szerezte meg. Korának szinte ördöngősségig olajos
gépezetú dráma-mestere, vagy inkább mesterembere, Scribe volt
végeredményképen igazi tanítómestere. Csakhogy ami Seribe-nél
inkább csak rutinnak és egy kenyérkereseti szakmának ötvöződése
egy-egy elmaradhatatlan siker nevében, az Ibsennél vérre menő játék és irodalmi prófétai lényege máig is vitathatatlan.
Somerset Maugham, aki szívesen hangoztatja, hogy elég vékonynak vélt tehetségét hogyan ötvözte szorgalmas munkával világirodalmi mértékű művek alkotására alkalmassá, vallja, hogy drámát írni három mű ezerkezetének tanulmányozása árán tanult: Sheridan: "A botrány iskolája", Becque: "La parisienne" és Ibsen "Rosmersholm~'-ja ez a három mű. És hogya Rosmersholmot kézírással
többször egymásután lemásolta, hogyavérébe mehessen át annak
nagyszerű drámai helyzetfejlesztése. Jómagam inkább a Kísérteteket választottam volna ki erre a célra, amely a legtökéletesebb modern tragédia. Bár illik ismerni és mindenki előtt ismerős is, távírati
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stílusban rekapitulál om az Alving család végzetét: Alvingné egy
szegény luteránus papba szeret belé lánykorában, de rokonai rábeszélésének engedve a gazdag Alving kamarás felesége lesz. Alving
züllött életű ember és a züllés örvénye Osvald fiának megszületése
után sem enged nála vonzásából. Felesége a modern kor erősakaratú,
dolgozó asszonya. Egész nap henyélő, részegeskedő és parázna vágyakkal küzdő férje helyett először a gazdálkodásba menekül és
felvirágoztat ja a léha férfi birtokát. A látszat az, hogy 1.lving kamarás megjavult. Alving azonban saját otthonát sem kíméli s a
szolgáló leánytól is gyermeke születik. Az asszony egy gyenge pillanatában régi szerelméhez, a kiskaliberű paphoz menekül - mi lehetett volna azonban ebből a papból egy hozzávaló asszony mellett?
- ez azonban visszatéríti őt családjához, hisz az asszonynak az ura
mellett a helye. Alvingné visszatér otthonába, inlcább együtt dőzsöl
trágár szavakkal dobálózó férjével, csakhogy otthonában megtarthassa, de annál inkább lázad a fennálló erkölcsi és társadalmi törvények ellen. Kisfiát, mikor az ráeszmélhetne apja aljasságaira,
messzi nevelőintézetekbe küldi és inkább elviseli a ridegszívű anyaság ráháruló vádját, de ezt a gyermeket tisztának, erősnek, férfinak
akarja nevelni. Beléveti magát kora evoluciós, természettudományos
világszemléletébe, a pappal való ressentiment-ja alapján megtagad
minden tradicionális erkölcsöt és a szabad ember harcát akarja megvívni fián át a fennálló renddel szemben. Végre özvegy lesz, de
tovább dolgozik, amíg annyit össze nem gyüjt, amennyi Alving kamarás vagyona volt. S ezt az egész összeget egy menhely építésére
szánja, hogy a férjétől egy fÜlérnyi összegű örökség se terhelje az
ő modernnak, tisztának nevelt fiát. Ez a fiú Párizsban élt, tehetséges
festőnek indult s csak most tér haza, az apjáról elnevezett menhely
leleplezésére, amelynek gondnoka ugyanaz a Manders tiszteletes,
akibe anyja lánykorában szerelmes volt. Manders szűklátókörű maradi emberré csontosodott, vaskalapos protestánsággal értelmezi a
bibliát s az épülő menhelyt sem biztosíttatja tűz ellen, mert megróhatnák, hogy nem hisz a gondviselésben. Pedig a menhelyen az a
részeges Engstrand asztalos dolgozik, aki feleségül vette az Alving
kamarás gyermekét hordozó cselédlányt. A lány itt él Alvingné házában, nagyralátó, szerelmes Osvaldba, a hazatért fiúba, aki Párizsba akarja vinni. Osvald pedig, aki egy idő óta látási zavarokkal
küzd, habár nem pocsékolta el ifjúságát, féltestvérében az életörömöt véli fölfedezni, amely meggyógyíthatná őt. S ahogy Alvingné a
férjét rajtakapta a· szolgálóval, most rajtakapja a fiát is annak
féltestvérével. Már sejti, hogy a fia beteg és belémenne abba is, hogy
a fia elvegye féltestvérét, hisz ő felvilágosodott lény, de ekkor, a
leleplezés előestéjén kigyullad a javarészt fából épült menhely és
annak oltása közben Osvaldon végleg kitör az elmebaj. Az anya
végül is föltárja fia előtt, hogy apja bűnét keserüli, de hozzá akarja adni féltestvérét. Ez azonban, amikor megtudja, hogy nem az
asztalos leánya, hanem Alvingé és mégis cselédsorban nevelték,
visszautasítja féltestvére kezét, aki mellett betegápolónal<: kellene
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lennie és elindul, hogy Alving kamarástól és anyjától örökölt alig
vérét hozzávaló férfiak mellett élje ki. Osvald bevallja
anyjának, hogy főként azért ragaszkodik a lányhoz, mert az könynyelműségében beadta volna neki a mindig magánál hordott mérget,
ha egyszer nyilvánvalóvá válik, hogy őrá már csak az élőhalott
sorsa, a teljes elhülyülés vár. És Alvingné mégegyszer szembeszáll
minden írott erkölccsel: azzal veszi át fiától a mérget, hogy azt neki
beadja.
Itt csapódik függöny a minden görög végzettragédiánál borzongatóbb polgári drámára, amelyben rövid két és fél óra leforgása
alatt öt, a halottakkal együtt hét ember élete vetül elébünk, csodálatos plaszticitással, mondhatni egy nemzedékregény kitáruló táv;.,
lataival.
A hajdani kis grimstadti patikuslegény zsenialitása sohasem
tévesztette el alakjai jellemének kikavarásánál sem a helyes arányokat. Az orvostudomány túlfejlőrlhetett Osvald kórkép ének multszázadbeli megítélésén, mindegy, hogy Osvald betegsége mai tudásunk szerint nem örökölhető. Ibsen zsenije melléje is állította teljesen egészséges féltestvérét, az ugyanazon apától származó Reginát.
Ibsen az emberi élet, azaz egyes emberi életek megoldhatatlanságának viziójában volt egyetemes értékű megfigyelője az életnek. S bár
művét korának mer,csontosodott erkölcsi gátlásai ellen írta, sikerült
az erkölcsi gátlástalanság tragédiáját is megírnia.
A dráma előadása a legnagyobb színészi feladat. A rettenthetetlen erejű Alvingné szerepével egy Duse, egy Jászai Mari birkózott
s most Bulla Elma mutatkozott be benne a Magyar Néphadsereg
Szinházában. Jászai Mari, aki Dusetől is látta Alvingnét, fogadkozott, hogy majd megmutatja ő, hogyan kell ezt a mélyen problématikus szerepet játszani. Szokott zseniális buzgalmával alakja lelkének mélyére hatolt, s megállapította, hogy ez a mindennel dacoló
prometheuszi ,asszonylélek nem egy öreg asszony lelke, mint ahogy
Alvingnét játszani szokták. S habár ő már közeledett a hatvanhoz,
amikor a szerepet megkapta, fiatalnak igyekezett azt játszani. Sajnos Jászai ezidőben már akkor is öregnek hatott, ha ezt nem akarta
s szokott őszinteségével irta meg a- bemutató után néhány héttel
naplójában: megbuktam. Nem bukott meg, csak nem birta elviselni
szerepe ama buktatóját, hogy fia delirizálásától kezdve Alvingné
alakítása természetszerűen háttérbeszorul a néző k kíváncsiságának
mezején a slágermutatvánnyal, a nyilt színen való meghülyüléssel
szemben. S ezt bizony nehezen birta el az önzésében is zseniális
mére tű Jászai.
Bulla Elma Alvingnéja is aránylag fiatal, negyven-negyvenötéves asszony. Manders tiszteletessel vívott szóharcában tehát eleven
erővel él a szerelmében csalódott nő szemrehányó célzásainak vulkáni dinamikája. Ennek az asszonynak elhisszük, hogy egy terjedelmes birtok kormányzását úgy látja el, hogy a virágzást mindenki
férfikéznek tulajdonítja, elhisszük intellektuális fölényét egész környezete fölött, szembeszállását korával és környezetével, elhisszük,
fékezhető
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hogy össze tudná házasítani Alving kamarás fiát Alving kamarás
lányával és azt is, hogy minden lázadásában, minden tervében csalatkozva, a tragédia csúcspontján a függöny legördülte után igenis
beadja fiának a mérget és ezzel zárja le szerencsétlen életének egész
Alving-komplexumát. S miután a színészet elsősorban az elhitetés
művészete, elmondhatjuk, hogy a magyar szinművészet legmegrendítőbb alkotásában volt része azoknak, akik nem riadva el a "Kísértetek" zordságától, megfürödtek ennek a tragédiának kathorzisában és kiJnnyfolyamában. Bulla Elmát alakítása nagyvonalúságában a többi szereplő, (elsősorban az Engstrandot alakító Bánhidy
és az Oswaldot megszemélyesítő Benkő Gyula) valamint a rendezés
is megsegítette abban, hogy élete, de meg az egész világ Ibsen-játszásának nagy klasszikus alakítását megvalósítsa. És a mai technikai eszközök. birtokában talán nem lenne szerénytelen az a kérésünk, hogy az egész előadást, a maga szinpadi zárts:ígában hangosfilmtekercsen örökítsék meg, a magyar szinjátszás bizonyára hamarosan létrejövő beszélő szinházmúzeuma számára.
Possonyi László
DON VESUVIO. Ascalesi bíboros, Nápoly köztiszteletben álló érseke
megütközve nézett a fiatal papra; amit hallott, nagyonis különösnek
tünt előtte. - Ezt nem gondolhatja komolyan. - csóválta rosszaIóan a
fejét. - Hogy zsebtolvajok, koldusok közé keveredjék, ki hallott már
ilyet! Meg azután mindjárt felismernék, hogy nem közéjük való. Az előtte álló alacsonytermetű, fiatal pap komoly vonásai mosolyra
derültek. Mario Borelli hangja határozottan csengett: Pedig ez az egyetlen út, hogy megnyerjem bizalmukat és az egyetlen mód, hogy sokszáz
fiatalt megmenthessünk. Megtanultam sajátos nyelvüket, ismerem szokásaikat és... sajnálom, szeretem őket. Azért rosszak, mert szerencsétlenek. Engedje meg Eminenciád, hogy tervemet előadhassam.
Nápoly lak6sai és az ott megforduló idegenek évszázadok óta szenvednek a kikötő sikátoraiban megbúvó fiatalkorú bűnözők tömegétől.
Scugnizzi néven tartják számon őket, s közösségük egyike a világ legkülönösebb "munkaközösségének". Arva, házasságon kívül született és
elhagyott, rossz családi körűlmények miatt hazulról elbujdosott gyermekek és fiatalok társasága ez. Koldulással, zsebtolvajlással, nem ritkán
útonállással szerzik meg mindazt, amire életük fenntartásához szükségük van. Lakásuk nincs, pincékben, kapualjakban, üres telkeken alusznak, télen rongyokkal takaróznak, nyáron elnyúlnak a kövezeten vagy
a tengerparton. Senki nem törődik velük. A hatóságok néha haitövadászatot rendeznek utánuk, ilyenkor egy csom6t összefognak, a többi ügyesen meghúzza magát valahol. A rendőrség megkísérli, hogy nyomozókat
csempésszen közéjük, ezeket azonban hamarosan felismerik és kíméletlenül eltávolítják soraikbóI. A nápolyi öböl kék vizének hullámai nem
ritkán sodorják szerencsétlenül járt rendőrnyomozók holttestét a tenger
felé. Nápoly szenved a fiatalkorú bűnözöktől. de tehetetlen velük szemben. Pedig számuk a második világháborút követő években megsokszorozódott. Mintegy 3000 fiatal élt koldulásból, lopásból, zugkereskedésből,
kárt okoztak önmaguknak, másoknak, az államnak.
- Különleges utakon kell megközelíteni őket, - magyarázta Borelli
atya az érseknek. - Az egyetlen lehetőség, hogy látszólag közéjük álljak és így szerezzem meg bizalmukat. Most pedig döntsön Eminenciád ...
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Az érsek döntött és a merész, fiatal pap megkezdte különös kettős
életét, hogy sok-sok bűnöző fiatalt megmentsen a becsületes élet számára. Mario Borellit 1945-ben szentelték pappá, édesapja mint fémmunkás
dolgozott egyik nápolyi gyárban, így Borelli gyermekkora óta ismerte a
város szociális bajait, ismerte a népet, éppen ezért választotta pappászentelése után az ipari munkások lelki gondozását. Gyors észjárása, meleg szíve, közvetlen humora és a nép nyelvén adott érthető vallási tanítása rengeteg barátot szerzett neki s ugyanannyit vezetett vissza az
Egyházba.
A scugnizzik között új "munkatárs" tünt fel, valamivel idősebbnek
látszott a többieknél, alacsony, élénk tekintetű fiatalember, rongyos ruházata, fejébe vágott ócska sapkája mutatták, hogy szegény, mint ők.
Viszont rövidesen megtudták róla azt, hogy ügyesebben koldul bármelyiküknél és esténként több pénzt számlál össze a legéletrevalóbb utcai koldusgyereknél is. Ennek hamarosan kellemetlen következménye lett, egyik
erős, durvaságáról ismert csavargó-gyerek nekitámadt és követelte, oszsza meg vele napi keresetét. Berelll atya, - mert ő volt az ügyes koldus - előbb szépszóval igyekezett meggyőzni támadóját, mikor azonban az tettlegességre vetemedett, villámgyors ütéssel földre terítette.
Ezzel egyszeriben nagy tekintélyre tett szert és immár kétségbevonhatatlanul megalapozta scugnízzi hirnevét, tisztelték ügyességát és gyors
elhatározóképességét és féltek is erejétől. Igy jutott alvilági nevéhez is,
a fiúk, erőteljes; váratlan kítöréséért, Vesuvto-nak nevezték el és azután
csak ezen a néven említették.
Borelli atya közöttük élt, velük töltötte éjszakáit kapuk alatt, elhagyott odu kban, és életmódja látszólag semmiben sem különbözött amazokétól. Legfeljebb annyiban, hogy reggeltől kora délutánig soha senki
nem látta, de ezt a szokását nem firtatták, bíztak benne és feltételezték,
hogy ilyenkor "dolgozik" oly remek eredménnyel. Borelli atya valóban
dolgozott, vallásra oktatta az iskolásgyermekeket, reggelenként misézett
és gyóntatott. Ezt a rendkívül fárasztó és nem kevésbé veszélyes életmódot folytatta közel hat éven keresztül. Tudta, ha véletlenül rájönnek,
hogy nem az, akinek hitték, feltétlenül rendőrkémnek fogják tartani és
akkor élete veszélyben forog. De okossága és ügyessége megóvta. Mind
több barátot szerzett a szerencsétlen, züllött fiú k közül, akik bármilyen
zavaros fogalmakkal rendelkeztek is erkölcsi életüket illetően, szívük
mélyén mégiscsak vágytak szeretetre, otthonra, biztonságos életre. Vesuvio mind nagyobb gonddal s mind többet foglalkozott lelkiéletük észrevétlen irányításával.
Szokatlanul hideg téli estén azzal lepte meg a rongyaik alatt didergő fiúkat, hogy fontos felfedezést tett, talált valamelyik külvárosban egy
romokban heverő templomot, amelyet még a második világháború alatt
lőttek tönkre, amelynek azonban néhány része, így a sekrestyéje is érintetlen maradt. SenkInek, a rendőrségnek legkevésbé jutna eszébe templomban keresni őket, így a legjobb téli búvóhely, amit csak kívánhatnak. ,
A fiúk kíváncslan követték. Valóban, a romos templom megfelelt a leírásnak. Gyorsan munkához láttak, eltakarították a törmeléket, ideiglenesajt6kat kopácsoltak hulladék deszkákból és úgy-ahogy lakhatóvá
tettek néhány szűk helyiséget. De a fejük fölött fedél volt, négy szilárd
fal zárta ki a hideget, és hamarosan kályhájuk is akadt, természetesen
Vesuvlo szerezte valahonnan. Sőt, néhány nap mulva szalmázsákok fedték a kőpadlót és a fiú k elindultak a civilizált élet útján. Ezzel új szakasz kezdődött a scugnizzik életében; aki tehette' idejött, akinek nem
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jutott hely, bosszús irigységgel figyelte, hogyan lakályosodik az Otthon,
mert hamarosan ezt a nevet adták neki.
Az utcai élethez, a végletes nyomorhoz szokott fiatalok magaviseletében, egymáshoz való viszonyában lassú, de feltartozhatatlan változás
indult meg. Esténként körüIülték a vaskályhán fortyogó levest, mindenki igyekezett újabb felszerelési tárgyakkal gazdagítani az Otthont, s még
olyanok is felkeresték, akiknek már nem jutott lakás benne.
Borellí atya egy reménytkeltő tavaszi napon úgy gondolta, elérkezettannak az ideje, hogy felfedje kilétét. Magára öltötte egyházi ruháját és így jelent meg a fiúk között, Rábámultak. Sokan nevetni kezdtek, mert tréfának vették a dolgot. Akadtak azonban néhányan, akik
haragosan csóválták a fejüket és azt mondták, ők ugyan egyáltalában
nem vallásosak, de azért nem szeretik, ha szent dolgokkal tréfát űz
nek, a papi ruha pedig szent. Vesuvio nyugodtan szembenézett velük:
- Fiaim, nem tréfálok, nagyon is komolyan akarok beszélni veletek, én valóban pap vagyok! - Néma csönd követrte szavait. A bátor
pap hat esztendő után először félt, mit szélnak ehhez a fiúk ? Megnyeri-e
őket vagy egy csapásra elveszíti hat keserves év mínden eredményét?
, Egyik 15 éves fiú elébe állt: - Akkor hát Don Vesuvionak fogjuk
ezután szólítani. De ugye... közöttünk marad továbbra is? - A többiek 'köréje gyültek, Borelli csupa lelkes, bízó tekintetet látott maga
körül. A nehéz csatát megnyerte.
Pedig munkájának legnehezebb szakasza még csak most kezdődött.
Keserves feladat volt meggyőzni a fiúkat arról, hogy tanulniok és dolgozniok kell. Legtöbbjük persze hallani sem akart eleinte egyikről sem.
A másik oldalon ott állottak a rémülten tiltakozó iskola-igazgatók és
tanítók, féltették a maguk fehér bárányait a feketéktől, akik között talán még farkasok is akadhatnak ...
Borelli tántoríthatatlan akarattal és a Gondviselésbe vetett bizalommal küzdött tovább és egymásután győzte le a minden oldalról tornyosuló akadályokat. Mindíg úíabb válságok fenyegettek: a szülőí otthon
tiszta légkörében nevelkedett gyermekek elhúzódtak új társaiktól. akik
erre megalázottságukban "fellázadtak", kijelentették, hogy itt nem kellenek, visszamennek hát az utcára! "Don Vesuvio" ezt a harcot is végigharcolta és íme, itt is, ott is mutatkozni kezdtek kitartásának eredményeí. A fiúk keményen nekiláttak a tanulásnak és a munkának, mert
most már becsületbeli ügyüknek tekintették és most már ők nem akarták cserbenhagyni Borelli atyát. A tanárok dicsérőleg nyilatkoztak a
megtért fekete bárányokról. tanulótársaik tisztelni kezdték őket, munkaadóik kijelentették, hogy szorgalmasabbak és megbízhatóbbak sok rendes családi körben nevelkedett alkalmazottnál. Borellí atyának most
már nem volt mítől félnie.
Szép, tágas ház áll a hajdani templom-rom helyén, fehérfalú szobákban, tiszta ágyakban alusznak a fiatalok, épül az újabb otthon is,
hogy befogadia a jelentkezők tömegeit, Ma már csupán egyetlen gondja van "Don Vesuvio"-nak: kevés a pénze; nem kap elegendő segítséget,
hogy az összes rászoruló fiatalnak otthont adhasson.
- Nem állítom. hogy rnínden fiúnál sikerült eredményt elérnern. mondotta Borelli atya. egy u iságírónak, - De az bizonyos, hogy négy
közül három ma már becsületes, dolgos életet él. Higyje el, a legzüllöttebb lélekben is megmarad egy szikrája a felfelé törekvés vágyának. Ezt
a vágyat kell kiemelni a salak közül, óvni, rnelengetní, fényesíteni, hogy
végül is egészen betöltse az elesett ember lelkét ... Ha ez sikerűlt, minden síkerült ! - H. A.
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GADANYI JEN Ű egyik legkiválóbb ma élő festőművészünk.
Tudják ezt régóta róla pályatársai, a szakemberek, a hozzáértők és
a képzőművészet hétpróbás hívei. A nagy közönség alig ismeri. Nem
is csoda. Tíz évig nem szerepelt a nyilvánosság előtt. Még azok is,
akik homályosan emlékeztek a nevére, alighanem elfelejtették. Most,
az Ernstben rendezett kiállításon. (izléses, stílusos csoportosítását
Makris Agamemnon szobrászművész végezte, aki néhány évvel ezelőtt Medgyesy Ferenc sokat emlegetett szobrait is elhelyezte a Mű
csarnoknak) azonnal feltünt Gadányi festészete s megnőtt, legjelentősebb értékeink sorába emelkedett.
Gadányi modern, mai festő, nem zárkózik el az újabb stílustörekvések elól. Gondosan megtapasztalja s gyakorolja az absztraktnak nevezett irány módszereit és kifejezési eszközeit is, de nem ragaszkodik semmiféle festészeti modorhoz, szüntelenül kísérletezik,
tanul, keresi a legtökéletesebb megoldást, hogy minél hívebben
megközelítse a valóságot. Öszuue, komoly, merész festő, nem lehet
megtéveszteni, eltéríteni határozott, egyenes útjáról, célja, az eszményi valóság felé. Rendületlenül hisz a tiszta humánumban, a
szépség gyógyító üdvében, az élet egyesítő, a lelkes mindenséget átkaroló egyetemes hatásában. És következetesen azon munkálkodik,
ha kell, tűrve nélkülözést, közönyt, egyedüllétet, hogy leküzdve, elfelejtve, kiüresítve önmagát, csupán az eszményt lássa maga előtt,
azt a valóságot, amit folytonos fejlődéssel, egyre teljesebben és
egyre magasabb szinten sikerül megragadnia s megörökítenie.
Összegező, egybefoglaló alkotóművész, aki előbb mindig rendet teremt a káoszban, vagyis, szenvedélyeinek, vergődéseinek, kétségeinek, tapogatódzásainak homályában: hallatlan önfegyelemmel
és szívós akarattol mindig kivárja eszméléseinek kitisztulását és
csak akkor lép a nyilvánosság elé, csak akkor teremt, amikor már
higgadt nyugalommal számotadhat valóságlátásának bizonyságáról.
- Az ilyen művész sosem reked meg, hanem mindig megújuló kedvvel fejlődik, egyre tovább.
Mint minden igazi művész, Gadányi is folytonosan igyekszik
összhangba hozni belső látását az érzékelhető látvánnyal, a szemlélt
képpel. Minden kornak megvan a maga jellegzetes látási ingere s
igénye. Senki se vonhatja ki magát kora követelményei alól. Minél
nagyobb a művész, annál korszerűbb, annál hívebben tükrözi a
mát, de különösképen annál messzebbre mutat a jövőbe. Gadányi
nem habozik, nem kérdez tétován, nem lázong, nem türelmetlenkedik, hanem mindig állít, őszintén és meggyőződéssel vall.
Képei az igazság fénytükrözései. Nem véletlen, hogy nincsen
festőink közül senki, aki szikrázó, fénydús színeivel versenyezhetnék. Képei valóságos szin-szimfóniák, az élet dalát zengik. Ezért ellenállhatatlanok, ezért lelkesítők, derűsek, bizakodást, örömet hirdetők.

Első látásra nem tárul fel azonnal egy-egy kép értéke s jelentésének mélysége. De minél tovább és minél többször nézzük e ké-
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peket, annál tartalmasabbaknak és szebbeknek látjuk. Egyik-másik
képe első pillantásra talán nem tetszik, furcsának, megfejthetetlennek tűnik, de később már ránk mosolyog és mesél, bizalmasan kö;;:lékennyé válik.
Csendéletei részben tanulmányok, festőtechnikájának továbbfejlesztései, részben önismereti problémák tisztázásai. Rendkívül
fontos szerepet játszanak munkásságának kiteljesedésében, fejlődé
sének leghitelesebb fokmérői. Bizonyos értelemben a csendélet gerince Gadányi festészetének. Lélfl,yeges mondanivalóját elsősorban
itt foglalja össze.
Alakos kompoziciói belső képmást vetítenek ki. Tettreingerlő
gondolatot, irányító érzést, jellegzetes magatartást, sűrített, jelképes értelmet sugallanak. "Vörösruhás nő"-jének megkövült méltóságot jelző arca görög szoborról elevenedik meg. Az élénkpiros ruha
és a sárga-szürkészöld csíkozású háttér kontrapunktikája a kacér
külső hidegségét szembeállítja a leplezett vágy gyöngéd símulékonyságával. - A "Figura zöld háttérben" szinharmóniájának hibátlan
szépségével úgy hat, mint látomás az örök nőről. - "Női akt"-ja
'T'ingató habok csillámló fehérségében, antik márványoszlop mögül,
a személytelen, időtlen. szépség jelenvalósága. Villanás, mely csak
addig szép, amíg megmásíthatatlan, határozott alakot nem ölt.
A nő, kezében a kakassal, három változatban szerepel. Merőben'
jelképes téma: az érzékiség problémája. Három állásfoglalás a szerelemmel szemben. Az ártatlanság útja a megismerés felé: még
igérhet hősies áldozatot, lemondást, megváltást, még lehet angyal is,
ördög is. - A másik, a hetéra, a démon, aki csak hódít, és lealjasít.
- A harmadik: az anya, a termékenység, földies biztonságával, féltékeny, birtokoló szeretetével.
Tájképei: a belső látás, a befelé szemlélődés, az átszellemített
érzékelés, a legnemesebb meditáció remeklései. Gadányi itt a legmélyebb. Költő, aki teljesen átengedi magát az ihlet szédületének.
Mindannyiunkban benneszunnyadó élményeket ébreszt, olyan igaz3ágokra döbbent, amiknek szépségénél csak az elfogulatlanságuk, az
egyszerűségük megkapóbb. Hitvallás, erkölcsi tett, példaadó magatartás az ilyen tájkép.
A kiállított nyolcvanegynéhány művet az elmult tíz év terméséből válogatta ki Gadányi, nem tárva a nyilvánosság elé, szerényen a műtermében hagyva olyan kimagasló alkotásokat is, mint II
"Megfeszített"-je, melyennek az örök témának megrázóan mély,
időszerű, keresetlenül egyszerű s
monumentális megfogalmazása.
Kétezer év elvetemültsége, kínszenvedése s bűnbánó vezeklése jelenti magát a szeretet fájdalmától felmagasztosult arcvonásokon,
csüggedés és eltörpülés helyett vigaszt, felemelkedést, tiszta örömet
sugallva. (Hayts Géza)
CSAJAGHY LAURA. Két évvel ezelőtt halálozása 100 éves fordulója
alkalmából az egész magyar nemzet kegyelettel hódolt Vörösmarty Mihály emlékének. Most pár sorban hadd emlékezzünk meg a nagy költő
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hűséges

élettársáról is, aki pedig éppen 75 éve - 1882. február 13-án követte férjét a halhatatlanságba. Haláláról egy egykorú folyóirat a következőképpen emlékezett meg:
"Vörösmarty özvegye, szül, Csajághy Eleonóra meghalt e hó l3-án
hajnalban Budapesten, 56 éves korában. A koszorús költő hitveséről
Gyulai Pál a költő életrajzában tüzetes tanulmányt irt. 1855. nov. 19-én
lett özvegy; férjét akkor vesztette el a haza. Nemes, fenkölt gondolkodású
hölgy volt, ki férje egész költészetére mély benyomást gyakorolt. Vörösmarty l84l-ben ismerte meg Csajághy Laurát, ki testvére, Bajzáné látogatására jött Pestre... Vörösmartyt az első pillanattól kezdve elbájolta. Élénk, elmés, szép leány volt, kacérság és modorosság nélkül, ki
csakhamar erős érzést keltett a költőben. Ez sokat és szívesen időzött
körében, s ez időbeli versei ébredő szerelrnének tanúi. De Vörösmarty,
kit egy régibb kudarca a szerelemben nagyon tartózkodóvá tett, csak
l842-ben merte szerelmét bevallani, akkor sem a leánynak, hanem kö.zös barátjuknak, Bajzának. Ettől tudta meg Laura a titkot. Nem adott
egyenes választ, s a kétség és remény e napjaiban irta hozzá Vörösmarty egyik legszebb versét, a Merengőhöz címmel. Esküvőjük 1843.
május 9-én volt Pesten. Boldogan éltek 12 esztendőt l855-ig, midőn a
nő özvegyen maradt három gyermekével. A költő utolsó éveit szegénységben tölté, hirnevénél egyebet nem hagyott árváinak, kikről azonban
csakhamar Deák Ferenc, az elhunyt költő igaz barátja, árváinak gondviselője, gondoskodott, nemzeti aláírást nyitva, mely 100.000 forintot
eredményezett. Azóta az özvegy gyermekeinek élt. Egyik leányát. már
régebben eltemette, de annál több örömet ért másik két gyermekével.
Fia, Béla, jelenleg kir. táblaí bíró, leánya, Ilonka, Széll Kálmán volt
pénzügyminiszter neje. - A temetés e hó 14-én ment végbe. Az érckoporsót a család tagjai és az elhunyt tisztelői koszorúkkal borították
el. A vágtísztességen ott volt az elhunyt nővére, Bajza József özvegye
leányával, Beniczkyné-Bajza Lenkével, továbbá Trefort, Szende, b. Bedekovich miniszterek, számos képviselő, főurak, irók, Földváry Mihály
alispán, s az értelmiség osztályaiból számosan. Halotti beszédet és imát
Török Pál szuperintendens mondott. A koporsót hatfogatú gyászkocsi
vitte ki a temetőbe a nagy költő hamvai mellé. ce
Amint ebből a nekrológból is kitűnik, Csajághy Laura evangélikus
vallású volt. De van egy kedves, megható adatunk arra, hogy gyermekeit férje vallásának megfelelően katolikus szellemben nevelte. Mikor
kisfia, Béla, 1855. szeptemberében első áldozására készült, az erre az
alkalomra csináltatott új ruhát a következő levél kíséretében küldte el
Kápolnásnyékről Agárdra: "Szeretett kis fiam! itt küldöm a holnapi
ünnepre készült öltözetedet, a fodros ing és egyéb fehérneműddel, mellye':
ket rád vedd kívánatom szerint; nyakkendót ne tégy; az útra sálodat
fölteheted, de mikor a templomban leendesz, köpenyeddel együtt a kocsin hagyd; az ünnepen légy csinos és tiszta. A cselédeknek megköszönd szivességeiket, és add át nekik e2lt az ajándékot. Isten veled,
kedves gyermekem, holnap látlak a templomban, addig is csókol ezerszer anyád, Vörösmartyné."
Nemes, nagy lelket sugároztatnak vissza ezek az egyszerű sorok,
Tömören, összefoglalóan talán így jellemezhetnők Csajághy Laura egyéníségét: minden tekintetben méltó élettársa volt nagynevű férjének.
K. Gy.
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"A TOKAJI BOR DICSERETE". '.Több mint két esztendeje a Vigilia
hasábjain részletesen bemutattuk Bacsányi Jánosnak és feleségének Baumberg Gabriellcinak, a híres osztrák költőnőnek, egymásra vonatkozó szerelmi költeményeit. - Most hadd emlékpzzünk meg arról, hogy Bacsányiné férje iránti szeretetét annak szűkebb hazájára is kivetítette. Ennek
beszédes dokumentuma a "Lob des Tokayers" című, még menyasszony
korában irt lelkes hangú bordala, melyet maga Scttubert érdemesitett
megzenésítésre; s mely megérdemli, hogy - a szüreti időszak alkalmából - a magyar olvasó-közönséggel is megismertessük.
Királyi bor, mit termett
A szép Tokaj-vidék 1
Hevíted testünk dermedt
Vérét, agyát, szívét.
A lángod általhatja
",1 csontot és velőt,
S a nektárfürt zamatja
Ad eltető erőt;
Hevíted testünk dermedt
Vérét, agyát, szívét,
Királyi bor, mit termett
.4. szép Tokaj-vidék!

Királyi bor, mit termett
A szép Tokaj-vidék!
A lantom régen ernyedt,
S te dalra zendítéd;
Régvárt gyönyörrel engem
Új életkedore szUsz,
S a félig holt szivemben
Meleg napfényt derítsz;
A lantom régen ernyedt,
S te dalra zendítéd,
Királyi bor, mit termett
A szép Tokaj-vidék 1

Királyi bor, mit teTmett
A szép Tokaj-uuiék: !
Kit nyomnak búk, keservek,
Te-fajta bort igyék.
Felfrissiilnek a lomhák,
S víg lesz a szenvedő;
Köszöntsön kis dalom hát,
Te bánatkergető !
Kit nyomnak búk, keservek,
Te-fajta bort igyék,
Királyi bor, mit termett
A szép Tokaj-vidék!
Fordította: K u n s z e r ti
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