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EGY AKTUALIS SZENT. Mikor 1947-ben szentté avatta, ezt a ne
vet adta XII. Pius pápa Niklaus von der Flüe-nek, aki 1487-ben mint
remete halt meg Svájcban a vadregényes ranttí szakadék kunyhójában.
Erthető, hogy egy parasztembert nem nagyon siettek a reneszánsz és ba
rokk időben szentté avatni, és formahibák is történtek. Hogy miért vált
időszerűvé a kanonizálás napjainkban, azt Bernhard Ziegler egy 1957-ben
megjelent tanulmányából tudjuk meg. XII. Pius pápa a második világ
háború alatt nagyon féltette Svájcot. Ma már történelmi dokumentumok
vannak rá, hogy Hitler háromszor már a napot és az órát is kitűzte le
rohanására, de az utolsó percben mindannyiszor megtorpant. A Szent
atya még abban az időben elhatározla, hogy a szükséges két csoda nél
xül is szentté fogja avatni Niklaus (= Míklós) testvért, akihez a svájciak
"ordultak, ha Svájc a második világháborúból is kimarad, mert ez maga
nagyobb tény két csodánál. A csoda mégis megtörtént a szcnttéavatás
órájában, Ausztriában. Egy lány hosszú ideje szenvedett már poly-spon
dilitisben és tüdővészben s halálán volt. A kanonizálás napján Klaus
testvér képét tartotta a kezében - 1669 óta boldoggá volt avatva -, sí
megatta a képet s gyenge hangon mondta: "Gratulálok neked, Klaus
testvér, úgy örülök, hogy szcnt lettél!" Abban a pillanatban a hosszú
hónapok óta fekvő beteg felkelt cs ruháját kérte. Tíz év telt el azóta
és ma is teljesen egészséges. Ziegler, a tanulmány írója személyesen is
.alálkozott vele mcstanában. A csoda a szokásos módon tökéletesen bi
zonyos.

Míért mondt,? vajon a pápa ezt a svájci szentet aktuálisnak ? úgy
véljük, sokoldalúságánál fogva, mert minden feladatot megoldott; renge
teg teendője közben mindig maradéktalanul Isten útján [áet. Parasztern
ber volt, fiatalon megházasodott, boldog házasságából tíz gyermek szüle
tett, öt fiú és öt lány. Abban az Időben kezdtek áttérrii a svájciak a tiszta
fű-gazdálkodásra, Klaus felismerte, hogya mcstoha országban egyedül
ennek van értelme, mert legelő után nem kellett tizedet fizetni. A svájci
paraszt szabad volt, maga intézte sorsát; Klaus, bár megmaradt gazdál
kodónak, 29 éves korában SachscJn polgármestere, majd 36 éves korában
éi kanton kormányában tanácsos lett. Mint ilyen, egyúttal bíró volt, s
mindig megvcsztegethetetlenül és igazságosan járt el hivatalában.

Egyúttal azonban katona is volt. Akkoriban minden svájci polgár
otthon tartotta fegyvereit és tüstént bevonult, ha szükség volt rá. Hét
ízben volt háborúban és kapi tányságig vitte. Része volt abban is, hogy
c. "sempachi okmányt", Európa első háborús-rendjét, mely a nők védel
méről gondoskodott, meg is tartsák. Mindenki becsülte az okos parasz
tot, a példás családapát. a vitéz katonát. Haymo am Grund is, Klaus
plébánosa. Am ez a pap hamar észrevette benne a magasabbra hivatott
ságot. Megtanította. hogyan kell Krisztus szenvedésóről elmélkedni, és
pedig volt bátorsága ahhoz is, hogy felszólít sa őt: hagyjon el mindent
I sten kedvéért. .

ötven éves volt Klaus, mikor biztos lett elhivatásáról, Felesége meg
értette őt. A hőslelkű asszony maga varrta meg férje számára a reme
teköntöst és maga beszélte rá az erősen ellenkező idősebb fiúkat, egyez
zenek bele az érthetetlen clhatározásba. Klaus tehát a tanyája közelében
:ekvő szakadékba vonult. ott kunvhót épített magának és haláláig, húsz
':'ven át itt élt. Történetileg megállapított tény, hogy egész időn M tel
.:csen táplálék nélkül maradt, csak az Oltár-iszentséget vette gyakran
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magához. Nemcsak a konstanzi püspök állapította meg ezt, hanem Svájc
ős-ellenségei, a Habsburgok is. Zsigmond főherceg Bécsben elhatározta,
hogy 270 éves ellenállás után felszámolja a svájciakat. Meghallotta, hogy
egy szent ember él a hegyek között, aki állítólag hat éve semmit sem
eszik. Elküldötte orvosát, a neves Hornigg Burkardtot, s annak vizsgá
lata után elejtette háborús szándékát. Megkötötték 1473-ban az ausztriai
házzal az "örök egyezséget", s Klaus testvér igya haza atyja lett. Még
nagyobb dolog volt, amikor az utolsó pillanatban elhárította hazája felől

a végső veszélyt jelentő polgárháborút. Harmincszor tárgyaltak már a
svájci kantonok hiába egymással, de nem tudtak megegyezni, s elha
tározták a háborút. A környező országok csak ezt lesték: az egymással
harcoló kanton-szövetségnek minden bizonnyal vége lett volna. Haymo
plébános ekkor fáklyával kezében, éjszaka, hóban és jégben felhágott a
Ranftra és elmondotta Klausnak, miről van szó. "Most először imádkoz
ni kell !" - felelte a remete. Letérdelt feszülete elé és kitárt karokkal
könyörgött: "Adj békét, Uram!" Azután Iejkelt és lediktálta a törté
nelmi nevezetességűmegegyezési pontokat, amelyek azóta is Svájc együtt
élésének alapját alkotják Hayrno lesietett a faluba; akik már-már szét
széledtek, hogy fegyvert ragadjanak, elfogadták a pontokat. 1481 decem
ber 22-e éjszakáján megszólaltak Stans harangjai és békét hirdettek a
rettegő népnek. Azóta a nyolc régi "ős"-kanton befogadta a franciául be
szélő Fribourgot és Solothurnt s így megvetették a négynyelvű, három
vallású s mégis békés egységben élő ország alapjait. Klaus testvér hat év
mulva szent halállal távozott a földről. Népe akkor már nemcsak nem
zeti hőst látott benne, hanem szentet is. Egy osztondóvel halála után
Heinrich Gundelfingen miseszöveget és zsolozsmát irt tiszteletére, molv
azonban sokáig várt jóváhagyásra. A mai kor embere új szemmel tud
nézni erre a rendkívüli és mégis annyira egyszerű emberre, aki szerit
tudott lenni annyi teendő között, elsősorban talán azért, mert mindvégig
meg tudta őrizni egyszerűséget és lelki egyenességót. Saját maga által
irt imádsága tanúskodik erről, klasszikus rövidsége az analfabéta pa
rasztnak mélységes átéltségét tanúsítja. Garrigou-Langrarige, a legneve
sebb élő tomista mondta, hogy a Miatyánk után a legszebb imádság:
"Uram, Istenem, végy el tőlem mindent, ami akadályoz abban, hogy
Hozzád jussak! Uram, Istenem, adj meg nekem míndcnt, ami Hozzád
segít engem! Uram; Istenem, végy el engem önmagamtól és tégy egé
szen birtokoddá engem !"

Azóta Niklaus von der Flüe teteme a sachselní templomban pihen.
Hazájának nemzeti zarándokhelye az, ahová egy sötét éjszakán az el
mult háborúban a legfelsőbb hadvezetőség telefonozott: "Rögtön imád
kozzatok Klaus testvérhez, mert a haza sorsa órákon múlik !" Talán
valóban ő volt, aki mermyeí könyörgésével másodszor vagy har-madszor
is megmentette szülőtöldiét. Honfitúrsai mindenesetre hálásak. Sírja
egyébként az egyetlen felekezetközi zarándokhely, ahová katolikusok,
zwingliánusok és reformátusok egyaránt elzarándokolnak.

(Radó Polikárp)

MOZAIK. Izléses kiállításban jelentette meg a Magyar Helikan a
görög és római költők válogatott szerelmes verseit, Erósz és Amor cím
mel. A nagy magyar költők és műfordítók mindig Szil,csen tolmácsolták
a klasszikus görög és római költőket; ez a kötet azonban új, kevéssé is
mert anyagot is hoz: jónéhányat megszólaltat az érdemtelenül etieteitett
hellénisztikus és késő-római kori művek közül is. A költeményeket Falus
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Róbert válogatta egybe, néhány disszonanciától eltekintve jól; a fordi
tások színvonala nem a legegyenletesebb, de így is meggyőz arról, hogy
tehetséges fiatal műfordítóink megé1'demlik a nyilvánosságot. Az egész
anyagból kiragyognak Babits Mihály fordításai: ahogy játszik a görög
szavakkal, ahogy izlelqeti őket, ahogy minden sora hű s ugyanakkor szin
te "eredeti", s ahogy megteremti a görög vers stílusának megfelelő ma
gyal' stílust: az a forditás magasiskolája. (R. L.J

A Magyar Rádió Szimfónikus Zenekarának Kodály-estje szép ese
ménye volt a zsúfolt (talán kissé túl is zsúfolt) hangverseny-szczonnak. A
Galántai Táncok, a Hári-szvit, a Kádár Kata és a Pölszállott a páva sze
repelt a műsoron. Mikor a kitímű eliiadás végén maga az ősz mester is
megjelent a közönség előtt, la zene kedvelöi elgondolkodhattak rajta: mi
lyen nagy értéket jelent számukra Kodály zenéjének nemcsak európa.i
magyarsága, hanem embersége is. Amiko'/' a zene számos modern kísér
lete mintegy az emberin kívülre törekszik, Kodály szilá7'dan megvetette
lábát a népi, nemzeti s emberi valóságban: emberi mondandót szolal
tat meg a zene emberi szándékú nyelvén. Ezért árad mu.zsikájából valo.mi

. egészen sajátosan nemes és lelkes, fölemelő emberi melegség. (R. L.J
A Csók István Galéria kiállítása, "Balaton a képzőművészetben" egy

század balatoni [estészetérot adott keresztmetszetet, Mészöly Gézától, a
Balaton "fölfedezöjétől" - máig: Bernatti Aurélig, Egry Józsefig, Vass
Elemérig, Gadányi Jenöig, Szabó Vladimirig. Érdekes volt látni egymás
mellett egyazon téma küZönbözó korú és stílusú festői földolgozásait, s
bennük azt az utat, melyet a festészet a Mészöly-féle aprólékos tel'mé
szetfestő realizmustól a dolgok impresszionisztikus felbontásán, fénybeol
dásán át addig a modern, mélyebb szándékú, a valóságnak nemcsak áb
rázolására, hanem mintegy festői értelmezésére is törekvő igényig tett
meg, amelynek egy-egy sajátosan egyéni megnyilatkozását éreztük Szabo
Vladimir tündériességében, vagy Gadányi Jenő erőteljes, natanotruan szt
neiben is erkölcsi súlyú, mintegy a lét iránti icomoli; áhitat érzésében
fogant .Batatonr-íában. (-)

Rihter újra ellátogatott Budapestre és lázba hozta a zongora kedve
lőit. Valószínű, hogy ebben a Rihter-lázban sok a divat; s az ·is bizonyos,
hogya nagyon divatos sikerekkel szemben nem szekott ártani némi gya
nakvás vagy fönntartás. Amikor a miivész bejön a pódiumra, és a kö
zönség egy része nyakát nyujtogatva föláll, hogy lássa: ez sem éppen
bíztató. De Riiiternek: elég pár taktust játszania ahhoz, hogy minden bi
zalmatlanságot elsöpörjön és erőteljesen megfojtsa a "szenzációnak" azt
a légkörét, amely körülveszi: alázatos. nemes, férfiasan erőteljes és ha
tározott művész ül a zongoránál s az értelmezés áhítatának azzal a mély
ségével játszik, amit csak a legnagyobbeZőadóknál láthatunk. A technika
páratlanul teljes birtokában sem virtuóz, aki önmagát é1'1)ényesítené a
megszólaltatott mű rovására; egyéniségének egyil~ legszebb és legvonzóbb
vonása éppen az, hogya zon.gol·án való szuverén uralkodásában is szolqa:
alázatos tolmácsa annak, akit megszólaltat - legyen az Schubert vagy
Liszt, Debussy vagy Brahms. De ahogyan megszólaltatja: a művészi át
élésnek, az alkotóval való eggyéforrásnak ez a hőfoka - ekkora techni
kai művészettel párosulva - az a hallgató számára épp oly felejthetet
len élmény marad, mint annakidején Edwin Fischer vagy IWalter Giese
king .1átéka. Lélegzetállító, szívdobogtató szellemidézés, ahoouan. Sciiu
bertnak; Lisztnek, Brahmsnak nemcsak a zenéjét interpretálja, hanem
rniriteau a lelki életét is. Ritka nagu művész ritka ajándéka Rillter min
den egyes játéka. (R.)
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Szalai Zoltán festőművész bemutatkozó kiállítása a Fényes Adolf te
remben elinditott egy rokonszenves, őszinte, komoly tehetséget a kibon
takozás és az érvényesülés felé. Földmíves szülők gyermeke, Nyergesuj
faluban él, 39 éves, a Képzőművészeti Főiskolán Radnay volt a tanára,
sokat tanult Szőnyitől, Derkovitstől, Czóbeltől, meg a franciáktól. Arány
lag későn fejlődött és 30 éves koráig nem látta tísztán maga előtt a hi
vatását. Egy évvel ezelőtt nekilendült és gyüjteményének anyagát, 42
darabot (olajfestmény, gauache, grafika) ezalatt készitette el. Legnagyobb
hatással reá Egry volt, aki barátságába fogadta, példát adott neki és
mint ember és művész, egy életre ellátta útravalóval, belévésve, mint pa
rancsot, hogy igaz magyarságának feladása nélkm egy pillanatra se té
vessze szem elől a mindenséghez való viszonyát.

Szalai Zoltán kötelességének érzi művészi feladatát, hogy közölje a
seinek közérthető nyelvén mindazt, amit tanult, átélt, megértett és oly
egészen a magáévá tett, hogy nem sajátithatja ki többé magának, sür
gősen meg kell osztania másokkal is, mert csupán így tölti ki tartalom
mal az élet felismert értelmét. Megtalálta a témáit.

A munka, a festés izgalma, az előkészület és a kidolgozás élvezet
a számára. Örül, mint a naiv gyermek, hogy rendelkezik gyönyörű já
tékszeré?)el, azzal a szüntelenül fejlesztett képességével, hogy életérzését
és életigenlését színekkel tudja megvalósítani. Bízik az ecsetjében és
rendületlenül hisz abban, hogy egy szép kép jobbá tesz. Ez a hit élteti
s ezért volt már sürgősen sziikséqe erőpróbára, hogy megállja-e a he
lyét és nem volt-e hiábavaló a küzdelem, hogy nélkülözések, hányat
tatások után kiverekedje magát, mint festő?!

Bizonyosra vesszük, hogy Szalai Zoltán bemutatkozását hamarosan
követni fogja művészetének kiteljesedése s feltisztulása. És azok a meg
oldások, amelyek ezen a tárlaton még csupán a maga viharos elragad
tatásáról, a szinkeverés és a kép-kialakulás bódultságáról vallanak, egyre
veszítenek személyhez tapadó esetlegességeikből és fokozatosan meghig
gadnak, egyszerűsödnek, tárgyiasulnak, annyira személytelenné válnak,
hogyalkotójuktól teljesen elszakadnak, önálló életté válnak.

Szalai Zoltán képeivel igazolta, hogy magas igényekkel lép fel ön
magával szemben, van a küzdelemhez bátorsága, ereje s oldott saruk
kal lép a művészet éltető forrásához. Kívánjuk, hogy míelőbb elérjen
ahhoz a [okhoz, hogy képei előtt önkénytelenül kiszakadjon belőlünk a
jóleső, igéző szó: "szép !". (Hayts Géza)

AZ OLVASO NAPLOJA. Tizenhárom esztendő termését gyűjtötte

egybe Nagy László a Deres majálisban; az első vers dátuma 1944, az
utolsóé 1956. Ez a tizenhárom esztendős Iejlődés: fokozatos keményedés,
sűrűsödés és mélyülés, I1lind a mondandóban, mind a versformálás mód
jában. Nagy László is annak a nemzedéknek a tagja (s a legelsők közül
való), amely első döntő benyomásait már nem a Nyugattól. annak első

vagy második generációjától kapta, hanem József Attilától. Az ő sokszor
kifejezésekig követhető ösztönzése keveredett a fiatal, húsz esztendős

Nagy Lászl6nál valami vérében hozott valódi, még irodalomban föl nem
emelt, irodalmon át nem szúrt népiséggel - ősi örökséggel, melynek
hangját népdalokból. betyár-balladákból ismerjük, melynek messzi vissz
hangját olykor Vajdánál halljuk, és még inkább Adynál (s Aranynál is
nem egyszer, különösen a balladákban), Jellemzésül rnindjárt a kötet
legelső verséf idézhetjük, többet mond minden rnagyarázatnál ; címe:
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Holtak felkelőben.

Márvány az ég alja,
nincs repedés rajta,
az én erős szívem
csak meg ne hasadna!

A csillagok égnek,
ablakon benéznek,
vak szemei vannak
a szelíd reménynek.

A Hold égre lábol,
fellegekbe gázol,
fénye lúgkő, gyilkol
rózsákat orcámról.

Holtak felkelöben,
lengnek lepedősen,

virágról virágra
lépnek vakmerően.

Mindegyik csontvázon
fehérített vászon,
az élőn csak rongy lóg,
bárkivel komázzon.

Ebek mérgclődnek,

porban tépelődnek.

aki birja, marja,
azt mondják a vének.

Bikák felbömbölnek,
lánccal csörömpölnek.
szabad-e zokogní
egy szegény kölyöknek ?

Arcát holdfény marja,
fáj a feje-alja,
holtak fojtanák meg,
ha sírva fakadna.

Puszta világra
jön a tél,
árvaságomra
nincs födél.

Örökségével és élményeivel Nagy László, hogy úgy mondjuk, nem az
irodalom felől közeledett a költészethez: nem a mcsterség aktuális stílu
sokon, időszerű példák követésén át való megtanulásával. Egyéniségében,
ahogy a Deres majális első felében előttünk áll, van valami táltosfiúság;
a világnak azt az eleve-adott költőiségét érezzük nála, amit József Attilá
nál - és prózában Gelléri Andor Endrenél (vajon nem a világ költői

látásának ez a titka volt-e a legnagyobb kincs, amit József Attilától ka
pott ?): azt, hogy a világ úgy amint van, csupa metafóra, tündérles sok
értelműség, a szó eredeti értelmében mesés telítettség: költészet. Ime
egy példa, találomra kiragadva a sok kőzül;

Köd-korida támadt Már csak a betű

rétemre. virágzik,
virágaimat eredő könnytől

megette. elázik.

Ezt érezzük a fiatal Nagy László legigazibb és legerősebb hangjá
nak: ezt a rövid dalokba sűrűsödött balladaiságot, ezt a drámai teltségű

és világítású dal-formát, dal-hangot, ezt a paraszti -bakonyi József Attila
stílust, melynek olyan remeklései vannak, mint például az 1948-ból való
Katonalovak. De mindezt félig-meddig post [esta állapíthatjuk meg, mert
a versek [órésze (a Gal.ambcsőrök és Az angyal és a kutyák ciklus leg
több darabja, a gyüjternényes kötetnek jó negyede) csak most jelenik
meg először; annakidején, mikor első kötete (1949-ben) megjelent, Nagy
László - mint rövid utószavában írja - részint valamiféle szégyenér
zet, részint a költészetről alkotott fölfogása miatt nem közölte őket. Ez a
fölfogás bizonyára téves volt; a versek nagyonis megérdemlik a nyil
vánosságot; s az olvasónak az az érzése, hogy éppen itt, az ötvenes évek
beköszöntése körül, amikor régebbi verseit némaságra kárhoztatta, "köl
tészetről alkotott fölfogása miatt" - éppen itt történt valamí Nagy László
költői világában, ami nem mindenben vált javára, s ami (az ekkori
időkre eső versek számából ítélve) termékenységét is mintha megapasz
totta volna. Valami ködön, ellenálló közegen kellett talán átlábolnia,
esetleg éppen nemhelyes "költészetről alkotott Iölfogásán"; egyalkatának
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nem megfelelő szándékkal kellett megvívnia önmagában? vagy mint
itt-ott gyanítható némely verséből: .egy tévesen értelmezett költői realiz
mus önmaga iránt támasztott Igényén ?

Egy bizonyos: ez a jóösztönű, biztos hangíogású, magamagával szem
ben olyan igényesnek bizonyult költő egyszer csak (valahol a Deres
majális közepetáján) eLkezd itt is, ott is melléfogni, hamis hangokat le
ütni, mintha kissé indiszponált volna. Képei nem mindig tiszták (pedig
ez volt régebben egyik erőssége: képeinek tisztasága), kompozíciója nem
mindig egyívűen egységes, stílus-izlése nem mindig kifogástalan, .s még
ritmikája is meg-megzavarodík ; olykor belebeszél a versbe, magyaráz,
dokumentál (például a túIírt Gyöngyszoknya című versben), saját színvo
nalán aluli sorokat, kifejezéseket enged be versébe ("tán az erkölcsért
őrjöng Berzsenyi szelleme" - írja, ami már majdnem dilettánsul hat,
mint ez is: "néma a hivatal: - emberi kérdésekből áll ott a ravatal"),
s olyan érthetetlen laposságokba bocsátkozik, mint az Aszályban, ráadá
3111 egy antik formájú versben, ez a strófa:

Szép lesz a termés, - szól a tudósító.
0, de szeretném buktatni a földre,
kemény földünket hazudozó szája

hadd csókolgatná l

Nagy László azonban erősebb és igényesebb tehetség, semhogy bele
nyugodott volna ebbe a "forma-hanyatlásba". Nem azért táltosfiú, hogy
ki ne vágja magát. 1953-tól, 54-től - így vehetni ki a kötetből - az ív
megint fölfelé tart, s az olyan versek, mint a Farsangi ének, vagy a Jár
tam én koromban, hóban (egyike a legszebbeknek) jelzik a fordulatot:

-azt, hogy Nagy László szerencsésen visszatalált önmagához, a saját hang-
jához, saját természetéhez. A korai versek hangja ez, de megérve, meg
sűrűsödve, teltebb zamattal: mínt a Világos éjjel, az Emlék (ennek a jel
legzetesen téli, deres-hóvilágos, fagysztlánkos költőnek talán legszebb
téli verse), vagy a legjobbak közül való Tájkép magammal, ahol az a bi
zonyos messzi-zengésű, éjszakásan távlatos korai balladaíság mintegy a
vers legbelsejébe. csirájába, kicsiráztató ihletébe lép a hang, légkör,
attitüd még külsőbb köreiből s a vers formálásának elemi tényezőjévé

válik, mint nem sokkal később a Romantika nyolc versben ciklusban is,
mely (az utóbb említett költeményekkel) Nagy László eddigi legjobb
szintjét jelenti.

O maga szemlátomást törekszik úgynevezett nagyobb kompozíciókra
is, mint A vasárnap gyönyöre meg a Rege a tűzről és a jácintról mutat
ja. Mindkettőnek vannak igen jó részletei, pompás költői találatai ("Ti
bimbós pünkösdirózsák. búkjatok rám kegyesen, - tömör kis bombák,
virággá robbanjatok szívemen" - írja például A vasárnap gyönyörében);
s a harmadik nagyobb vers, a Havon delelő szivárvány szíkrázó téli ké
pei és sodró dikciója, nyelvi leleményei, szerkezeti igényei is komoly
figyelmet érdemelnek: - az olvasó mégis úgy érzi, hogy "kevesebb
több volna"; s úgy gondolja: Nagy László utat keres ugyan ezekben a
versekben, de az út - nem az ő útja, ha látszólag biztos léptekkel halad

. is rajta, Leginkább áll ez a Rege a tűzről és jácintról című, helyenkint
nagyon szép versre, amely minden szépségei ellenére is végeredmény
ben.Juhász Ferencet követi (vagy vele rivalizál ?): a Krisztus lépesmézét.

A vers "nagysága" nem a vers terjedeimén múlik. S ha a Deres
majális elolvasása után képet alkotunk magunkban Nagy Lászlóról, ezt
mégiscsak a Romantika nyolc versben, az Emlék, a Tájkép magammal
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{meg a Havon delelő szivárvány egy-egy részlete) alapján rajzoljuk meg;
mint ahogy hangja emlékeként is egy-egy lüktető, különös ritmus-kísér
letét őrizzük meg, sajátos nyujtásaíval, gyorsításaíval, staccatóival (ami
valahogyan Bartók "bolgár ritmusban" írt egyik-másik darabjának tem
pójára emlékeztet), nem pedig a Rege a tűzről és jácintról juhászferences
(és végső fokon talán Apollinaire-i, az Egöv svádájának forrásából fa
kadt) dallamát.

* * *
A költő Karinthy ... Vannak jelszó-nevek, meíyeket irodalmi szekták

tagjai suttognak egymásnak a beavatottság rejtelmes hangján, mínt va
lami profánoknak érthetetlen titkot: - így beszéltek egyesek a költő

Karinthyról is. S most itt áll előttünk, java versei gyűjteményével, hogy
számot adjon róla, hogyan kamateztatta költői talentumát (ez a kötet
címe; Számadás a tálentomról). Itt vannak régi kötete, a Nem mondhatom
el lJenkinek kiválogatott darabjai, s itt azok a hosszú sorokban hömpöly
gő hosszú versek, amelyek annakidején többnyire a Pt'!sti Napló egy-egy
karácsonyi vagy husvéti számában inkább csak azzal a meglepetéssel
hatottak, hogy - a humorista Karinthy verset írt!

Van egy legenda, hogy valami nagy műre, regényre vagy encíklopé
diára volt hivatva, de a mcstoha körülmények folytán nem jutott hoz
zá, folyton pénz után kellett loholnia, s ebben a hajszában fölőrlődött.

Karinthy, a humorista, eszerint amolyan ki nem fejlődött, félbenmaradt,
csirábafúlt filozófus volna, s amolyan nagyreményű, de reményei bevál
tásáig sosem ért regényíró - un raté, mínt a franciák rnondják, kudarc
ba fúlt tehetség.

De ezeknek a kudarcba fúlt tehetségeknek a legendája legalábbis
gyanús. S nem egészen jogosulatlan a kérdés: vannak-e egyáltalán ilyen
kudarcba fúlt tehetségek? Vajon egy-egy ilyen kudarcért végeredmény
ben nem a tehetség mínősége (a tehetség jelleme) a felelős? Tudunk ar
ról, hogy valaki nyomorult körűlmények közt, egy szál gyertya mellett
vakoskodva remekművet írt: egy világirodalmi Karinthy-ős, aki nem lett
un raté. De ne rnenjünk vissza Swiftlg. Gondoljunk Adyra, aki igazán
rendezetlen életet élt s mégis kicsikarta belőle a Művet; gondoljunk Jó
zsef Attílára, akinek szintén nem volt polgárian biztosított élete ahhoz,
hogy kom világirodaimának egyik legjobb költője legyen ... s ha valaki
azt mondia erre: hja, könnyű a lirikusnak ! - gondoljunk a szintén haj
szás életű Kosztolánytra. vagy Mórícz Zsigmondra, akinek ugyancsak
megvoltak a maga mindenkori pénzgondjai. Karinthy nem azért nem
írta meg a nagy enciklopédiát vagy a nagy regényt, mert nem volt hozzá
ideje, hanem azért, mert elfecsérelte az idejét, vagy kisebb vállalkozások
ra fordította; nem volt meg benne az alkotásnak az a kényszerítő pa
rancsa, az epikus teremtésnek az a gályarabi elszántsága, az írói jellem
nek az az irgalmatlan aszkézísa, ami megvolt Balzac-ban, vagy Móricz
ban, vagy szinte kispolgári-bürokrata szorgalommal Zolában.

Tudjuk, hogy ennek a "nagy vállalkozásnak" a legendája tőle magá
tól származik. Talán valamiféle önigazolásnak találta ki, azért, mert va
lódi remekléseit, az 19y írtok ti javát, vagy a helyenkint borzongatóari ki
tűnő Tanár úr kérem-et épp oly kevéssé tartotta igazi műnek, az idő

próbáját kiálló opusnak, mint novellárt (melyek közt elsőrendűek akad
nak), vagy mint az Utazás a koponyám körül-t. Obenne magában volt
meg a ra té érzése? Vagy csak valami benső elégedetlenség, magas igé
nyesség sürgetésére terjesztette magáról ezt a hiedelmet? A Számadás
a tálentomról második része üzenet a palackban címmel 1926 és 1927 közt

175



írt verseit foglalja magában - ezek legtöbbjében valami légszomjas si
etség érezhető, valami vágy a míndent-elrnondásra, most, azonnal, ebben
az egy versben, mert hátha többre már nem futja az idő, az élet. Ez G.
lihegő, lázasan bőbeszédű sietség szinte elsodorja a vers eresztékeit, a
költemény már csak egyetlen, féktelen ömlés, lélegzet után kapkodó
közlésvágy - mintha most akarna "behozni" mindent, s a legszintéti
kusabb, legteherbiróbb, legtömörebb formában, a versben akarná elmon
dani ",az igazit", elénk önteni a talentum minden kamatát: elmondani
míndenkínek, amit addig "nem mondhatott el senkinek".

Valóban "üzenet a palackban", amit így küld; a versek: egy-egy le
számoló, "végiSő" pillanat kísérlete, vallomása, kétségbeesett jövőbenyú

Iása, kiáltás a számvetés tragikusan keserű magányának dídergető észa
kisarkjáról :

Itt vagyok, az Elhagyatottság Harmincadik
Szélességi, a Szégyen
Századik Hosszúsági
s a fogatösszeszorító Dac
Végső Magassági Fokán, valahol messze vidéken
és kívánesi vagyok, lehet-e még jutni előbbre...

Vannak sorai ennek az Üzenetnek, melyeket csak elszoruló torokkal le
het olvasni, mint egy szaggatott testamentumot, kapkodó vallomást. S
ez az a hang, ez az az arckifejezés, ami a bohóckodó, tréfáló, figurázó.
életét eljátsző Karinthy köré - legalábbis a nyílt szemmel való számve
tés lírai pillanataira - a jeges magány tragikus légkörét is odavará
zsolja,

Hogy költőnek mílyen jó lehetett volna, azt csak három vers sejteti
1926-ig: a Martinovics (de nem az egész, szétfolyó bőbeszédűségével.ha
nem a három nagyon szép, közismert végső strófa), a Pitypang és az
Almafa; a többi nem jelentős. A kötet második részének, az 1926-tól írt
versanyagnak azok a legjobb darabjai, ahol a hömpölygő mondandónak
mégiscsak van valami epikus vagy lírai medre (Mindszenti litánia, Érdi
erdő, Tomi), s a bőven ömlő verbalizmusnak mégiscsak van valamilyen
evokatív funkciója, s ezzel művészi értelme.

A "nagy művet" nem írta meg; s nem "elfelejtett nagy költője" ko
rának. De az uniformizálódó lírai koncertban megvolt a maga erősen
egyéni hangja, saját "dörmögő basszusa"; s ezek a versek legmélyebb
vallomásai, nélkülük nem érthetjük meg Karinthyt - azt a Karinthyt,
aki nemcsak tréfálni és gúnyolni tudott; akinél megragadóbb személyes
fájdalommal talán senki sem panaszolta föl a nagy reményekkel születő

század kegyetlen emberi kudarcát (s ezt a leLki hátteret sose feledjük
el, ha a groteszkul fintorgó Karirithyn nevetünk); s aki egy. kiskutya
kimúlására szerzett "együgyű monológban" megrendítő vallomást tett
annak a modern embernek a szerétet-vágyáról , aki tudja, hogy rideg,
ádáz korában a szeretet egyetlen lehetősége a halál:

Jó volna szeretni ugye jó volna szeretní másvalakit nem sírni magunkért
Tudom jók vagytok gyerekek jók a gonoszságtól eltorzult lárva mögött
Várod már ugye várod gyilkosom várod már a halálom
Jó volna szeretni ugye jó volna szeretni de sírsz amíg élek.
Ugye várjátok már mind velem együtt hogy tudtatok végre szeretni
Meghalni ugye meghalni hogy azéressetek és sírjatok: értem.
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SZINHAZI ŰRJARAT: A történelmi dráma megújitáSa.' G. B. Shaw,
miután elkalandozott egy ideig az őskereszténység lelki világában, (And
rokles és az oroszlán) vagy az amerikai pionirok. és szabadságharcosok
krónikáiban (Blanco Posnet árultatása, Az ördög cimborája), rátalált vég
re arra a nagy témára, amely nevét.a halhatatlanság könyvéve jegyzi be: a
Szent Johannára. Szemünk láttára hódította meg ez a darab a legszéle
sebb tömegeket, hívőket és hitetleneket egyaránt. A közönségnek hozzá
kellett érlelődnie a századelőn még szokatlan és sokszor meghökkentő

logikájú Shaw bakugrásszerűen is célba szökkenő értelmezéséhez és m«
már a legegyháziasabb fölfogású kritíkusok is megállapíthatják, hogy
Jeanne d'Arc annyira problematikus alakját, a öt évszázad multán szetit
téavatott, de korában el'etneknek tartott szetitet az ír gúnyolódónak si
kerűlt a legérvényesebben a modern ember köztudatába emelnie.

Hasonló bátorság, formarobbantás és egyéni íz jellemzi Bertolt Brecht
drámairó tevékenységét is. Ir-angol kollégájának ugyan nehézkesen, né
metebb, középeurópaibb és földhözkötöttebb jelenség, mint aszigetország
szellemei, akik, akár Shakespeare-nek, akár Shelley-nek, akár Shaw-nak
hivják őket, a lebegésnek és a tündérinek sokkal inkább mesterei, mint a
latin nyelvcsaládbeli európaiak kivételével bál'mely kontinentális író. Mégis
Bertolt Brecht az 'a személyiség a drámákat nem a szinpadokon, hanem
a valóságban átélő korunkban, aki az egyetemes európai drámaíró eimére
leginkább jogosult. Shakespearehez hasonlít abban a mellékkörülmény
ben, hogy ő is féligmeddig színész, egészében szinházigazgató és vállal
kozó, aki úgy él együtt szinházával, mint a hal a vízzel: azaz nélküle
élni sem tud. Hasonlít továbbá a másik nagy sziqetorszáqbeli komédia
szerzőhöz, hogy formarobbantással, a konvenciók bátor fölrugásával, meg
döbbentéssel és a széles nézők izlése felé való cinkos kacsintással csá
bítja be a közönséget szinházába, mint ahogyabálnának tonnaszámra
kell benyelnie a tengervizet, hogya benne élő apró kis állatokból testé
nek hatalmas iizemét fönntarthassa. Ez azt is jelenti szinházi nyelvre
fordítva, hogy életsziikséqlete a trivialitás, mint Shakespeare-nek is, ahol
a clown-ok a legnagyobb drámákban is helyet kapnak élcelődésükkel. A
trivialitás hozta meg első nagy világsikerét is, a Koldusopera máig is
utolérhetetlen fintoraival, jazz-zenéjével és maró társadalmi kritikájával.

Most bemutatott műve, a "Courage mama" (vaj miért magyaritottá.k
ily szerencsétlenül a címét ?) azonban nem tartozik a legbátrabb és leg
élenjáróbb brechti szinpadhoz. Születése pillanatában Brecht emigrlÍns
volt, nagyon is polgári közönségű svájci és skandináv államokban irta és
mutatta be darabjait és a Dreígroschen Ope r kamaszos bátorságát egy
kissé viSszafogta benne az emigránstársadalomért is felelős színigazgató
felelősségtudata. Svédországban született a darab,' s egyik láthatatlan
hőse az a svéd Gusztáv Adolf, aki a harmincéves háború első felének
imperialista motorja volt a déliekkel, az imperialista célokat ugyancsak
nem nélkülöző Habsburgokkal szemben. S egy ilyen hosszú és elmérge
sedett háborúban ki más lehetett az igazi vesztes, mint maga a ke
reszténység, maga az európai emberiség, habár a háború végeztével mégis
csak kialakult valamiféle nyugalmi állapota a katolikus-protestáns együtt
élésnek, amiről a háború kezdetén a saját igazukról makacsul meggyőző
dött ellenfelek hallani sem akartak. Brecht túlnyomórészt protestáns or
szágokban volt emigráns darabja megírása és első színrehozatala idején.
Annál dícsérendőbb, hogyamegváltozott európai atmoszférában, a fe
nyegető világháború árnyéká.!)G.n nem egyik vagy másik hadviselő felet,
hanem magát a háborút itéli el, minden bestialitásával, reménytelensé
gével és haszontalanságával együtt.

177



A háttérben ugyan Gusztáv Adoiio«, Tillyk, Oxenstjernák menetelte
tik keresztiit-tcasuí. a vérbegázolt Európán át csapataikat, de Brechtnek e~ég

egyembervontatta markotányoskocsi, s benne Kurázsi mama, meg gyer
mekei, n.in: lovak, hogy az egész korszak drámai karrikaturáiát megfesse
és elénk állítsa. Hová vonod a kordét, emberiség, mikor a háború re
ménytelen szekerébe fogod be magadat és gyennekeidet ? Ezt kérdezi
minden lázi tóan reális képéve~, ezt harsogja a füLünkbe,

Nem csinált-e Bertort Brecht erényt a szükségből, amikor majdnem
csupasz, fekete szinpadku~isszák között csak néhány fényszóróva~, egy
szekérrel és XVII. századbeli, meg mai háborús keUékekből fabrikált
örökös korhűséggel vi.zionáltatja elénk. a hábol'ú okozta elnyomorodás
túlontú~ ismert képeit, Hiszeti a háborúhoz illik a kopárság, a letarolt~

ság és a ~egsivárabb temetőhangulat. Egykorú ez a darab Thornicni Wil
der "A mi kis városunk" C'Ímű remekművével és szerzője a koráramlat
sodrában is haladt akart-nemakart sivárságával, a Mutter Couraqe disz
lettelenséaéoel,

A Madách Szinház rendezője és diszlettervezője, Pártos Géza és
Köpeczi-Bócz István mégis elmarasztalható a konf01mi;:;mus bűnében,

amikor túlságosan is befolyásoltatta magát a Bertimer Ense mlJle Am
Schijfbauerdamm valóban brechti, hiszen magától a szerző/ól beállitott
előadásának összes külsőségeitől. Si duo faciunt idem ... igen, a magyar
temperamentumnak és történelmi előzményeknek, a harmincéves háború
magyar megfelelőjének, a törökhódoltságbeli harcoknak ízeit és színeit
érzékeltettem volna inkább a helyükben, hogy a Brecht által annyira
színházba vonzani akart közönséget, a maauar közönséget ís hasonló él
mény erejével ragadjam el, mint a félig temetővé vált Bel'lin ész,!ki köd
járta romjai közé vetődő nemzetközi szinházi közönséget. Van egy külön
magyar sivárság, eróziós agyagdombok, sáros út, szélmarta, barbár kéz
tördelte-koppasztotta fák, romház a partoldalon, amelynek festői vizi
onálásában Rudnay Guula volt a Legnagyobb. S mindebben az olajzöld
szürkeségben mégis jölizzik egy nem tudni hol zsákmányolt mente avitt
pirosa, fakult zöldje vagy vásott kékszine, egy hajdan fekete vagy sár
ga szinre hallgató csizma vagy bakancs szinfoltja, egy tőr villanása, va
lami csákó vagy kalapszerűség hajdani hetiikeséüe, ami a luiborúíc vég
vonaglásában is hirdeti a katonának állt ifjú fél'fiak hajdani exhibici

·onizmusát. Brecht is utal erre, hiszen egy pár piros csizmácslw, egy tá
bori dajna öröksége kisért itt képeken és felvonásokon át. Kissé déliebb,
bár északi gyökerű természetünkhöz kellett volna igazítaniolc az egész
játékot, hogya Brecht által becsábitani kívánt egész-közönséghez szót
hasson olyan erővel, mint egy szinpadra vizionált végvári história vagy
egy kuruc ballada.

Mert hiszen balladát irt Brecht jelenetezésének szaggatottságában is,
nemcsak azokban a nálunk sajnos meglehetősen ejtett (és ejtett hangú)
betétjeiben, amikor időről-időre mintegy summázza mondanivalóit s a
zene és a versbekötött ballada hangján szól hozzá,nk. Paul Dessau zené
je sajnos csak epigon-hajtása Kurt Weil koldusoperabeli 1'emeklésének,
s hangzatait énekelni is csak Basilides Zoltánnak és Mensáros Lászlónak
sikeriitt. Igy a Madách Szinház minden tiszteletet megérdemlő bemu
tatója nem járhatott egyhangú, elementáris sikerrel. Kiss Manyi Kurázsi
mamája minden bensőséggel ékes, amit csak ez a szerep megkiván, de
kisebb szinpadot, zártabb kulisszákat kívánt volna, hogy teljes intenzitá
sában rezonálhasson. A berlini előadás másolása volt az ő művészi aia
kításának legfőbb kerékkötője, hiszen a jó ,'endezés első föladata olyan
arányú szinpadot teremteni, amelyen a főhősök valóban főhősök lehet-
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nek. Jászai Mari hangszórók nélkül is elharsoatuitta Elektra szerepét a
századelő primitiv nagyváradi szabadtéri szinpadán. S mikor végzete az
akkori Vigszinházba sodorta, akusztikai okokból nem érhette el előző

sikerei hőfokát. Több volt, mint ami ebbe a szinházba belefért. KiSs
Manyi alakítása közel járt ahhoz, amit tökéletesnek nevezhetünk. Ó azon
ban nem szabadtéri egyéniség, mint korunk több nagy művésznő.ie sem
az. Miért kellett szabadtéri tevékenységre ösztönözni? Mensáros László
sokat vitatott alakítása Courage mama idősebbik fia szerepében éppen
azért marasztaltatott el, ami legfőbb erényének számíthatna. Mensáros
leszámolt a mögötte tátongó szinpadi tágassággal, a feketeség végtelen
jével és ehhez mérten stilizálta szerepét a ball.adás szűkreszabottság

méretein is túl. Sajnos, hogy a néma Kata szerepében játszók, akiknek
ugyanezt a stílust kellett volna követniö]c, megelégedtek szerepük úgyis
hatásos dobolási ltiürrésénel; ezzel az extatikus tetőponttal, mint kiélési
formával és nem .1átszották meg a tetőpontot előkészitő állandó izzás láz
görbéjét. Pedig Brecht hábC1'út elítélő látomásmódjába nagyon is beil
leszthető tétel, hogya háború őrület és éppen ezért többnyire meghá
borodottak alakítják a legjobban marionett figuráit. Mensáros ezt a meg
szállottsagot alakította hősiesen - és sajnos egyedül. Realista sikott
Basilides Zoltán énekben is kiváló szakácsa nyujtott legtöbbet, a rendkí
vül népes együttesben. Ó a darab valahogy mindég talpraeső és megme
nekülő Sancho Pansája. Szerepe kontrapunkt voltát azonban a rendezés
nem domborította ki eléggé. pedig ezzel az összjáték sokat nyerhetett
volna.

Felemás Brechtet kaptunk tehát. Berlinben sem jártunk, de el tud
juk képzelni, milyen lehet a németek lényéből fakadó beTlini előadás.

A magyar Brecht-tel azonban még tulosak: s.zinházaink. Pedig hihetőleg

megtaláljuk az ő megfelelő magyar szinptuli értelme:::ését is, mint annyi
más keleti és nyugati író temperamerüurminknak és szinpadi hagyomá
nyainknak megfelelő síkerrevitelét is meg tudtuk valósítani.

(Possonyi László)

ÁRPÁD EMLÉKEZETE. Ha a multszázacii irodalmunkat tekintjük,
könnyen az a benyomásunk támad, hogy a honfoglaló Árpád alakja kez
dettől fogva a legkiemelkedőbb nemzeti hősként élt a magyarság köz
tudatában. Hiszen Ráday Gedeon és Csokonai Vitéz Mihály tervezgeté
sein kezdve se szeri, se száma azoknak az epikai. drámai, lírai és szép
prózai ptóbálgatásoknak, rnelyek mind a honszerző párducos alakja köré
szőtték mondanívalójukat. Könnyen kínálkozik tehát a következtetés,
hogy ez régebben is így volt. A valóságban azonban lényegesen más
ként áll a dolog. "Diadalmas Ügek" unokájának és a "deli Alrnos" fiának
alakja aránylag hamar háttérbe szorult és homályba veszett. A keresz
ténység felvétele után egyre inkább első szent királyunk. Szent István
.4igamtikus alakja nyomult előtérbe. Még a dinasztia-alapítás érdemét is
neki tulajdonította a köztudat. Ismeretes utolsó Árpádházi kiralvunk.
III. Endre hűséges emberének és országbir ájánnk, Ernyebánfia Istvánnak
kesergése királyi ura elvesztésén: "Benne letört Szent István első magyar
k lrúly vérének. fiúivadékának, törzsének utolsó aranyágacskája, s a me
gvés főpapok, főurak, a nemesség és Magvarország minden rendű, rangú
lakossága érezte, hogy elvesztette született urát; mint Ráchel gyerme
keit. kcserogto halálát s keresték. kit találjanak utódjául a szent király
véreból."

Attól az időtől fogva pedig, hogya hun-magyar rokonság gondolata
felmerült a magyarság tudatában, mind inkább a hatalmas hun király,
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Attila alakja nyomult előtérbe. Jellemző, hogy a dalmata vérből ered1
<;alanus pécsi püspök már a XII. század végén külön életrajzzal. ma
ugy mondanók, monográfiával hódolt a nagy király emlékének. Még
jellemzőbb, hogya reneszánszkor leggonoszabb nyelvü írója, Aretino
Péter, még a XVI. században is érdemesnek tartotta szóról-szóra leplagí
zálni Calanus munkáját. A hun-szf ttya-magyar rokonság gondolata a kö
zépkor végéig az egész magyar közvéleményt meghódította és Hunyadi
Mátyással a királyi udvarba is elhatott. Ismeretes, hogy Mátyás levele,
melyben az apósától, Ferdinánd nápolyi királytól felajánlott idegen lóido
rnítót visszautasítja, csakúgy duzzad a szittya önérzettől. Harci erények
ben és bátorságban a magáénál különbet nem ismert. Tanácsot mástó]
nem kért és nem fogadott el. Nevelőjéről, Vitéz János esztergomi érsek
ről pedig azt olvassuk, hogy esztergomi palotájának ebédlőjét a magyar
királyok és a szíttya ősök képmásaival ékesítette. És hogy a rokonság
gondolata a középkor végéig mennyíre nemzeti közkinccsé vált, arra elég
annyit említenünk, hogy Laskai Osvát, a pesti ferences rendház híres
guardiánja szenttstvánnapi beszédében a kegyes országalapítónál többet
emlegette Bendeguz nagy fiának, Attilának nevét, "aki az egész világ
félelme és Isten ostora volt".

19y érthető, hogy a magyarság történeti felfogása a középkor végéig
gyökeres átalakuláson ment át. A két testvérnép közül a hangsúly hatá
rozottan a hun-szittya ágra helyeződött át. A honfoglalás hovatovább
egyértelmű lett a hunok bejövetelével, míg a magyárok bejöveteléről

csak mint a hunok visszatéréséről - de reditu Hunnorum - kezdtek
beszélni. Ennek megfelelően Attila monumentális egyénisége egészen
háttérbe szorította a magyar honfoglalás vezérének párducos alakját.
Jóformán még a nevét is feledésbe merítette. A dinasztia dúslombú csa
ládfáján az Árpád-névvel mindössze egyszer, II. Géza harmadik fiánál
találkozunk. De a világi társadalomban is ez volt a helyzet. A Szemere
nemzetség egy XIII. századi tagját és a pannonhalmi apátság egy varsá
nyi udvarnokát leszámítva nem tudunk rá példát, hogy valaki az Árpád
nevet viselte volna. A XVI. és XVII. század nagy megrázkódratásai, val
lási, politikai és társadalmi hullámzásat még kevésbé voltak alkalmasak
a feledésbe merült Arpádkultusz lángjának élesztésére.

E tekintetben gyökeres változás csak 1746-ban állott be, mikor az
osztrák 8chwandtner János György először közölte nyomtatásban Béla
király névtelen jegyzőjélnek krónikáját. Ez azért jelentett nagy fordula
tot, mivel Anonymus a már közkézen forgó krónikákkal ellentétben tu
datosan a magyar honfoglalás történetét állította elbeszélése középpont
jába és annak rninden jelentősebb mozzanatát Árpád személyével kap
csolta össze. Az ő előadása nyomán tehát nagymértékben megnőtt a
honszerző alakja, sőt bizonyos fokig egyéni vonásokat is nyert. Igy ért
hető, hogy a meginduló irodalmi meguihódás. maid a belőle kisari adt
romantika rnohón vetette magát a készen kínálkozó tárgyra és a költé
szet mínden varázsával igyekezett körülfonni a honszerző diadalmas
alakját. De nemcsak az irodalom, hanem a tudomány is igyekezf'tt jó
vátenni az előző századok mulasztását. Az érdeklődés ébrentartására
sokat tett az Árpád sirjának feltárását célzó munka is. Immár több mint
száz esztendeje, hogy a leakülönbözőbb kutatók a legkülönbözőbb helve
ken kísérleteznek az ízssató probléma meaoldásával. Eredményt ugyan
nem értek el és valószínűleg nem is fognak elérni. de arra mégis jó
volt az elpíhermí nem tudó keresgélés, hogy állandóan napirenden tar
totta a honszerző alakja iránti érdeklődést,

Az ünneplés 1896-ban, a rnilleniurn évében és 1907-ben, a honszerző
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halálának ezredik évfordulóján érte el tetőfokát. Ez alkalommal az iro
dalom, tudomány és művészet egyaránt iparkodott rnéltó módon megörö
kíteni az országalapító vezér emlékét. A kor legkitűnőbb művészei: Mun
kácsy Mihály, Feszty Arpád, Vágó Pál, Szécsi Antal, Zala György, Kallós
Ede tehetségük legjavát áldozták a nagy munkára. Ha lehet, még nagyobb
külsö fénnyel folyt le az 1907-es évforduló megünneplése. A pusztaszeri
milleniumi emléknél az országgyűlés és a kormány együtt hódolt a dia
dalmas hős emlékének, a tudomány pedig az "Arpád és az Árpádok"
círnü, sokáig legdíszesebb kivitelű és legstilszerűbb magyar díszmunka
kiadásával rótta le hódolata adóját. A könyvben a kor legkitűnőbb szak
ernberei fogtalták össze mindazt, amit akkor Árpád személyéről és élet
művéről tudni lehetett.

Érthető, hogy a mostani, 1050-es évforduló távolról sem idézett elő
olyan élénk hullámzást, mínt a milleneum és az ezeréves jubileum. De
erre nem is volt szükség. Hiszen Arpád alakja a nagy rehabilitáció óta
változatlanul benne éJ a nemzeti köztudatban. Amit az újabb kutatások
napfényre hoztak, mind megerősítik Bíborbanszületett Konstantin csá
szarnak ezer évvel ezelőtt tett megállapítását s valóban bölcs tanácsú és
gondolkodású, kiválóan vitéz és uralomra termett férfinak mutatják a
honfoglaló harcok vezérét.

Mindazonáltal mulasztás és hálátlanság volna részünkről, ha egysze
rúen napirendre térnénk a nem mindennapi évforduló fölött. Hiszen
Arpád van annyira kiemelkedő egyéniség, és nemretünk történetében ját
5Z0tt olyan fontos szerepet, hogy minden kínálkozó alkalmat megragad
junk iránta érzett hálánk kimutatására. Nemcsak azért, mert ő első nem
zetí hősünk, akinek nevén túl tetteit és bizonyos egyéni vonásait is meg
örökítette számunkra a történetírás, hanem azért is, mível honszerző te
vékenységével kitörölhetetlenül beleirta nevét nemzetünk emlékezetébe.
A feladat irdatlanul nehéz volt. Hiszen többszáz esztendős vándorlás
után és hozzá egy halálosnak látszó nagy nemzeti katasztrófa árnyéká
ban olyan területen kellett megkísérelnie a honalapítást. ahol teljesen
:árstalanul és rokontalanul állott nemzetével. És ő habozás nélkül vállal-

.ca a nehéz feladatot. Néhány esztendő alatt felnyargalta és birtokába
vette mindazokat aterületeket, amelyekből a magyarság duna-tiszaközt
új hazája kialakult; éspedig nemcsak jelképesen, hanem valósággal. Ha
Anonymus krónikáját olvassuk, mínduntalan az az érzésünk támad,
mintha az ubiquitas adományával rendelkezett volna: a honfoglalás mín
elen jelentős mozzanata személyes irányítása mellett ment végbe.'

Pedig az országszerzés csak egyik mozzanata volt a honfoglalásnak.
Mert hiába lett volna az országszerzés, ha nem lett volna nemzet, mely a
birtokba vett területet állandóul megszállja és benépesít i. Arpád második
nagy érdeme tehát abban áll, hogy abból a tarka népegyvelegből, mely
a VI. század elején a Volga tájáról Nyugatnak vette útját, a viszonyok
kényszerítő hatása alatt egységes nemzetet formált, mely a korábban
használt turk, ugur és onogur neveket éppen akkoriban váltotta át a fe
jedelmi törzs nevéről vett magyar elnevezésre. Akármint vélekedünk a
vérszerződés és a pusztaszeri gyűlés történeti értékéről, annyi bizonyos,
hogy a hazai és görög forrásokban emlegetett hat, illetve nyolc törzs a
honfoglaló harcok viharaiban és a vezér személyének varázsa alatt ko
vácsolódott össze nemzetté, éspedig olyan szílárdan, hogy az egység ak
kor sem bomlott fel, mikor a nagy szervező gyenge utódai alatt bőven

kinálkozott kísértés a széttagolódásra,
Ennek magyarázatát abban kell keresnünk, hogy az állam és nem

zet mellett ugyancsak Arpád hatalmas egyéniségének kisugárzásaként
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Lassanikint kialakult és megszilárdult az önálló nemzeti lét harmadik el
engedhetetlen kelléke, az állami közhatalom gondolata is. Míg korábban
és utána, a kalandozások idején legfeljebb a törzsek vagy még kisebb
egységek széthúzó érdekei érvényesültek, a honfoglalás korában, a vezér
lenyügöző tekintélyének hatása alatt mínden ponton a közösségí érde
kek léptek előtérbe és tették lehetövé az egységes haza megszerzését és
megtartását akkor is, mikor ez a hatalmas energiaforrás már régen ki
kapcsolódott a nemzeti élet árarnköréből. Bizonyos, hogy a honfoglalás
Árpád monumentális alakja nélkül egészen másként ment volna végbe,
sői az is lehetséges, hogy egyáltalában nem került volna rája a sor és a
Nyugat felé viharosan előretörő magyarság néhány évtized multán vég
leg beleveszett volna abba a nagy k:aoszba, melyet féktelen tombo
lásával felidézett. Hogy ez nem következett be, hogy Árpád cmlékét egy
nagy jövőre hivatott haza születése és nem egy fél Európa homlokán
tomboló hatalmas birodalom szétesése hirdeti, mint Attiláét, az, ha nem
is kizárólag, de túlnyomóan a daliás honszerző érdeme. Méltó tehát rá.
hogy a fontosabb évfordulók alkalmával hálával és kegyelettel újítsuk
meg emlékét. - bgy -

A KATOLICIZMUS ANGLIABAN. Az angol népszámlálási ivek nem
~rdeklődnek az állampolgárok vallása iránt. Nehéz tehát megállapítani,
mennyi is pontosan a katolikusok száma Nagy-Britanniában. Csak becs
lés alapján lehet mondani, hogy mintegy hatmillió.

A katoliku» elnevezés többet jelent Angliában, m'int nálunk. A pro
testánsok egy jó része, nz anglikán egyház tagjainak többsége is igényt
tart rá és büszkén vallja, hogy ahhoz az apostoli Anyaszentegyházhoz
tartozik, melyet Canterbury-i szent Agoston alapított meg Angliában
597-ben. Az anglokatolikus és anglikán 1'elekezetekben, a "High-Church"
ben a "Low-Church"-től eltérően kisebb a p1'Otestáns hittétel és több a
katoiikús szertartási elem. Némelyek odáig mennek, hogyelismeril: a
pápa csalatlwzhatatlanságát is.

Gyakorlatban viszont az a helyzet, hogy bár az anglikánok többsége,
lux történetesen valamely kérdőiv felteszi a, vallás kérdését, beí.rja a rub
rikába a "C. of E." je[zést (Church of Enqlosui), azonban csak kepesen
vesznek részt szertartásailwn. Sokan úgy vélik, eléo, ha keresztelo, es
küvő és temetés alkalmával mennek templomba. Szép számmal vannak,
tLkik még ezt sem tartják fontosnak. Ezért is panaszkodik az angol val
lásos sajtó Nagy-Britannia elpogányosodása miatt.

Az ilyen kesergés nem egészen megalapozott. A.z anglikán papság
még tele van életerővel és szeHemmeI. Az egyes protestáns [elekezetek
keretében buzgó vaHásos élet folyik. KüZönösen vonatkozik ez a skótok
ra, akik nagyobb részt kálvinisták. Vasárnap Edinburgh kihalt város ké
pét mutatja. A.z anglikán egyház közéleti befolyása is változaUan. Főpap
jai ott ülnek a Lordok Házában. A canterbury-i érsek, akinek egyik cí
me: "a királyné lelkiismeretének őre", nemrégiben meg tudta akadályoz
ni Margit hercegnő házasságát elDált férfivel. Azt [ehet mondani, az
utóbbi éveleben bizonyos vallási ujjászületés megy végbe az angol pro
testantizmus kebelében.

A római katolikusok Nagy-Britanniában erősen ki~ebbségben van
nak. Az .az üldöztetés, meluei a reformációtól kezdve a XVIII. századig
el k.ellett viselniök, nagyon megritkította soraikat. A törvény, amely sze
rint a katolicizmushoz tartozni politikai vétséget je[entett, 1829-ig ér
vényben volt, noha teljes szigorában régóta nem alkalmazták. 1775-b?1l
Yorkban már nyilvános katolikus kápolnát létesítettek.
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A Rómához való közeledés a katolikusellenes törvény eltörlése ide
jén, 1829 körül jelentkezett először mozgalomként, amikor nem kellett
tartani attól, hogya visszatérés kellemetlen politikai és társadalmi kö~

vetkezményekkel jár. A század második feléig tartott a nagy megtérési
hullám. Elsősorban intellektuális mozgalomként jelentkezett. Munkások
ra, parasztságra nem terjedt ki. Inkább a konzervatív Oxfordban, ,mint
Cambridge-ben bontakozott ki, az előbbi he4/en is főképp az Oriel kol
légiumban. Gyökerei erősen irodalmi jellegűek, a mozgalom számos tag
ját a romanticizmus, a gótika iránt feléledt érdeklődés hozta közelebb a
katolicizmushoz. Meg kell jegyezni, hogy a mozgalom tagjainak csak kis
hányada lépett vissza nyiltan Newmannal és Manninggel az Egyházba,
többségük Puseyvcl megmaradt az anglikanizmusban.

Az angliai katolikus hivek zömét nem is a visszatértek jelentik, ha
nem azok az írek, akik a nagy éhség idején, JS·i5-ben és 46-ban kény
telenek voltak otthagyni ősi földjeiket és az ország más részeire költöz
ni, különösen LiUJe1'poolba és Glasqouiba. Annak a kivándorlási folya
matnak eredményeképpen, melyekkor megindult, több ír él Angliában
és az Egyesült Allamokban, mint magában Irországban. Az angliai és
skóciai plébániák hívei közőtt lengeteg az ír nevű.A pap pedig majd
lllÍndeniitt ir. Hogy niclekora volt az írek kivándorlása, annak jellemzé
séii! elég annyit megjegyezni, hogya hatása alatt a glasgoUJi érsekség
ból két 'új cU!}házmeguét kellett egy évtizeddel ezelőtt kihasítani, a mot
herweHit és a paísleyit. Valóban, az írek nélkül az angliai katolicizmus
ma is elenliésző töredék volna.

Ma az az ellenséges érzés, mely régebben tapasztalható volt az angol
közvéleményben a római katolicizmussa l szemben. egY1'e fokozódó ér
deklődéssé változik. Ez els6sorban a leatoíiscu.s íróknak. Chestertonnak.
Bellocnat: és Ronald Knoxnak kőszönhetö. Ők gy6zték meg az angol köz
réleménut, hogy k atoliku.s íTó lehet igazi anqol. U gllanebbcn az irány
ban hatnak az újabbak is. Ewelyn Wauqh és Graham Green; Bruce
Marsbal; a publicisták közül pedig Frank Sheed, M aisi.: Ward, Christop
her Hollis és a The Tablet lcitíínő ujságiró gárdája.

Az érdekl6dés, meluet Newtontól kezdve annyi Idtíínő szellem tart
<ibren, lassan, de álland6an meghozza a maga gyümölcseit. Évente pél
dául 30-40 oxfordi diák tér vissza az Egyházba.

A "WALESI BARDüK"-AT irodalomtörténetírásunk úgy tartja nyil
ván, mint Arany János egyetlen idegen tárgyú balladáját. amely azon
ban mind eszmei tartalmát. mind keletkezésének körülményeit tekintve
mégis valamennyi többi nél mélyobben magyar. Ihlctfnrrását, megírásá
nak előzményeit szorgos kutatók - kűlönösen Tolnai Vilmos és Voino
vich Géza - már régebben tlsztázták, de a centenárium alkalmából bi
zonyára nem lesz érdektelen összegeznünk az irodalomtörténeti kuta
tások eredményeit.

Az 1857. esztendőnek e.gyik nevezetes magyarországi eseménye volt
a tavaszi császárlátogatás. Bach Sándor, Ferenc József császár minden
ható minisztere, a márciusi koronatonácson rábírta az uralkodót arra,
hogy ifjú nejével manvarorszáaí körútra induljon. Be akarta mutatní a
fiatal császárnak, hogy rivoleéves kormányzata milyen áldásos eredmé
nyekkel járt a rebellis Magvarországon. s bizonyítan! akarta az egész
világ előtt, hogy mindaz - Tolriait idézzük - "ami 1849 október B-Ika
óta történt, az mind csak javára volt a magyar nemzetnek; hogy az or
szágban rend és nyugalom van, a lelkekben pedig megelégedés és béke
honol." Az ünnepségek főrendezője Hauer István báró volt, Albrecht
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kormányzó főherceg polgári adlátusa. A programm igen gazdag volt és
változatos, szerepelt benne díszelőadás. dísz-szemle, díszfelvonulás, lovas
bandérium, kivilágítás, diadalkapu, népünnepély. Dc a buzgó rendezők

nek mindez nem volt elég: az irodalmat is meg akarták szólaltatni. Hauer
báró előbb Arany Jánost környékezte meg, mint a nemzet legnagyobb
élő költőjét, hogy busás honorárium fejében ünnepi ódát írjon. Arany
azonban betegségére való hivatkozással elhárította magától ezt a "ke
csegtető" ajánlatot. Ellenben megírta válaszu! - persze egyelőre csak
íróasztalfiókja számára - a "Walesi bárdok"-at, ezt a balladai mure
meket, amelynek szímbolikája és mondanivalója olyan átlátszó, hogy fe
lesleges minden részletezés.

Sajnos azonban, azért mégis akadt olyan "walesi bárd", aki hajlandó
volt "diccsel ejteni" Edvárd - azaz Ferenc József - nevét. A császári
pár érkezésének napján, május 5-ikén, a Budapesti Hírlap című hivata
los közlöny első lapján megjelent aranyos keretben - név nélkül - e:.'0·
"Költői üdvözlet" ezzel az alcírnmel: "Császár és Császárné Ö Cs. Kir.
Felségeik Legmagasabb boldogító ittlétének első napján." A terjengős

és rendkívül lapos, sablonos üdvözlő versezetnek középpunti zavaros
költői képe a nép szerotetet szimbolizáló "bárányfelhö", mely mint "sért
hetetlen tündérpalást" borul a császári pár fölé.

Vajon ki volt a "költemény" szerzője? Ene világosság derül Arany
és Tompa levelezéséből. Arany 1857 június 26-án ezt irja Tompának :
"Olvastad-e a bárányfelhős verset?.. Lvszny-ymak becsületére válik.
úgy-e? Engem is felszólított az a jó úr, aranyokat igérve sokat, sokat,
de én legjobb akarat mellett sem tehetern meg, beteges állapotom
míatt ..." - Világosabban ír erről Szrlágyí Sándor évtizedekkel később

egy tárcájában, mely a Nemzet 1883. december 30-iki számában jelent
meg: "Lisznyait életmódja arra kényszeríté, hogy elfogadjon oly megbí
zást is, rnelynél fogva egy ünnepi verséért annyi honoráriumot kapott.
mennyit Arany 30 lyrai verséért. vagy tíz balladáért. Persze folyt a pezs
gő pár napig. Hogy mckkora sebet ütött ez svivünkön, a mai nemzedék
meg sem értené." Ezek szerint tehát Lisznyai Kálmán volt a "tettes".

Arany pedig, mint említettük, már ek-kor hozzáfogott a "Walesi
bárdok" megírásához. de csak évek múltán fejezte be Szász Károly biz
tatására. Forrásául Dickens "A Child's History of England' című műve

szolgált, mely megvolt a könyvtárában, s melynok 194-155. lapján meg
is jelölte ennek az eseménynek az elmondását. - S mikor a verset
1863-ban - már valamivel enyhültebb politikai atmoszférában - ct

Koszorú-ban közzétette, a cím alá mint egy alibiként odabiggyesztette :
"O-ángol ballada"; az évvégi tartalomjegyzékben már -..,. váljalván a
szerzőséget - ez a megjegyzés szerepel: "O-ángol modorban". Még ver
seinek 1872-es kiadásában is szüksógesnek tartja, hogy jegyzetet fűzzön

a vershez: "A történelem kétségbe vonja, de a moridában erősen tartja
magát, hogy L Eduárd angol király, Wales tartomány meghódítása (1277)
után, ötszáz walesi bárdot végeztetett ki, hogy nemzetök dicső multját
zöngve, a fiakat föl ne gerjeszthessélc az angol járom lcrúzására.': Am a
történelmi álruhák s a költő óvatos megjegyzései nem tévesztették meg
az olvasókat. Hiszen a vers önmagát magyarázta, többek között szán
dékolt anatopizrnusaival, ("ég földszint az ég", a nép ezrei levágva "ha
lombo. mint kereszt", "sirva tallóz, aki él"), melyekkel a hegyes-völgyes
Walesbe az alföldi magyar táj és élet képeit varázsolja.

S a walesi bárdok szimboluma tovább élt irodalmunkban. Ady szá
zadunk elején már "Kétféle velszi bárdokv-at emleget. azaz olyan költő

ket, akik "pihentető, szóp énekeket" mondanak az úri nemd szórakoz-
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tatására, ez a mellébeszélő költészet "a béres ígricek vesztükérző. úr
dicsérő románca; ám a walesi bárdok igazi utódai azok, akiknek ajkán
"a dal szabadító s szabad, - dörgölőzön nem vágyik úri kegyre .. ."K. Gy.

BARCSAY JENŐ KIALLÍTASA. Tíz esztendővel ezelőtt volt az utolsó
Barcsay-kiállítás. Azóta ez a csendes, szerény művész nem sok hírt adott
magáról. Olajképei, nagyobb kompoziciói nem voltak láthatók azokon a
tárlatokon, amelyeket éveken keresztül a valódi művészettől távol álló
technikolornat1l1'alizmus uralma jellemzett. Csak kis rajzai vonták ma
gukra a hozzáértők figyelmét. Egy-egy ilyen kis rajz legtöbbször többet
ért, mint a harsogó, álpátosszal teli, üres óriásfestmények tucatjai.

A nagyközönség tudatában Barcsay egyre inkább mint grafikus kez
dett szerepelni. Közben megjelent "Művészeti Anatómiá"-ja is, amely
több világrészben elismerést aratott, és sok művészeti akadémia hivata
los tankönyvévé vált.

Azonban a festő Baresay sem volt tétlen ebben a tíz évben, mint de
cemberi kiállítása bebizonyitotta. Azokat a képeket láthattuk itt, ame
lyeket nyaranta Szentendrén, ősztől tavaszig pedig Bettezur utcai műter

mében (amely őelőtte Lyka Károly lakása volt) alkotott.
Mondjunk egy-két szót a művészl'ől. 1900-ban született Erdélyben,

édesanyja és rokonai ma is ott élnele Ősi transsylvániai család sarja. Az
erdélyi eredet félreismerhetetlenülmegnyilvánul arcvonásaiban is, ame
lyek régi erdélyi fejedelmek oválisformájú, szakállas arcmásait juttatják
eszünkbe. Képei borongós, komor tuuunüatúaic, mint az ugyancsak er
délyi Kemény Zsigmond regényei. Talán Erdély történelmének évszáza
dos hányattatásai és tragédiái, az erdélyi sors viszontagságai vetülnek ki
ezekbe a képekbe? Paletuiiáruik: szinei csak l.egutóbbi képein színesed
nek ki. Mint fiatal ember, Budapestre lceriil.; a főiskolán nagy roman
tileus mesterünk, Rudnay növendéke lesz. Első párizsi tal'tózkodása alatt
Cézanne igézi meg, majd Itáliába kerül tanulmányútra. Második párizsi
tartózkodása auiit a kutnsta iskola eredményei gyakorolnak rá erős be
nuomast. Ettől kezdve művészete egyre sajátságosabbá és egyénibbé vá
lik, a monumentalitásra és erőteljességre való törekvés, a megrendít
hetetlen szerkezeti alapelvek érvényrejuttatása jellemzi képeit. Vídor
Miklós "Egy Barcsay-képre" című versében így fejezi ki azokat az ér
zéseket, amelyeket Barcsay festészete ébresztett benne:

"Ez a világ kimeriilt a térbő l ahol elindIllnak a síkok
és eljutott oda, s az értelem
hová nem ér föl áttiínő ragyogása csillog
a nap fénye, a föld pora, és túlfeszül a színeken."

Barcsay olyan művész, akitől minden hatásvadászat, külsőséges tet
szetősség távol áll; témái szöges ellentétei annak, amit csillogónak vagy
mutatósnak szoktak nCl'e.zni. Gyakran fest csetuiéletet. Egy szegényes
asztal, rajta tál, egy-két gyümölcs, megszegett kenyér, bögre, vagy egy
festőál.lvány festékesládáral, gyalIllt lóca, régimódi falusi falióra, - ezek
csendéleteinek kellékei. Nem a látványos elemek pazar, rubensi bősége

ragadia meg a nézőt Barcsay csendéleteiben, hanem a művész áhítata,
átszellemültsége, a valóság hétköznapi szépségei előtti hódolata, Puritán,
seűkszaoú líra ez, de igazi lira, amely a XVIII. századi francia mester,
Chardin képeit .1uttat.1a eszünkbe, és a szerencsétlen életű újpesti fuva
ros, Naau-Baloqti János miívészetét. G. K. Chesterton "Igazságot" című

munká.1ában azt írta a Robinsonról, hogya könyv legköltőibb és leg
szárnyalóbb része az a felsol·olás. amellyel a lakatlan szigeten Robinson
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számbaveszi kincseit, a kalapácsot, az ásót, alábast. Barcsay is az élei
elemi és alapvető mozzanatait ünnepli ecsetjével, bebizonyítva, hogy níncs
semmítmondó és szűkös téma, csak őszinte és mélyél'zésű művészre van
sziikséq. - Más képein Szentendre kanyargó, középkori hangulatú ut
cáit, roskadozó, öreg házfalait látjuk. ri formák micsoda gazdagságát fe
dezi fel Baresay ennek az ősi rác vál"Osnak zegzugos sikátoraiban. mál
ladozó vityillóiban és a környező dombvidék lágy lankáiban. A vén há
zakat ábrázoló képei, csakúgy, mint egyéb munkái, mentesek m'ind?TI
esetlegességtől, véletlenszerűségtől. Egy szinfolt. egy vona i nem l'áltoz
tatható meg, vagy nem cserélhetö Jel. Szaba tos, szigoní kúncmct: sze
rint készült képek ezek. Vannak apró méretű női fejei is, ?gy-r:a te
nyérnyi nagyságú képecskék. De a bennük feszülő erő hatalmas. Ezekben
"" kis fejekben Barcsaynak sikerűlt a régi művészet (Mtuiteorui, Mictieian
gelo) és a modern művészet (Cézanne, Braque) eredményeit összhangba
hozni, és olyan művészetet teremteni. amely hagyományhii is. ám 1:01'"
szerű is egyben.

Barcsay flauberti alkat, Lassan, vn:ódva alko/"ia müveit: ami nem
nyeli meg tetszését, megsemmisíti. Semmi henyeség nines ezekben [[
képekben, amelyeket nagy szellemi koncentráció és aggályos mííqond jel
lemez. Műveinek kompoziciós és fonnai fegyelme. tisztasága mGi mú
vészetünkben egyedülálló.

Még nagy mesterségbeli igényess"fjéről, tOl'áb/;ú cr t!?l'm,'szettel ?;2ló
kapcsolatáról is emlékezzünk meg. Táj képeit, mé(l a IcwlvontablJakat i,,,,,
a szabadban alkotja, figurális képeihez mindir! alkalmaz modcllt, Sziik:
sége van a természetre, szokta mondani. nélküle nem tudna dolgozni.
Festékeit maga késziti. nem bizik a SOkS201' rosszminöségü gUú1'1 készit
ményekben. A munkába némely/wr annuim belej'clcdkezik. hogy súnt",
reliefszerűen vastag [estékréteoeke: rak ier a 1"ászo)],ra. a jú CLnU0f,l luis:
nálata feletti örömében.

Barcsay Jenő kiállítása a miivés"el barátainak nagy g1jönllö1'(ísége"
a fiatal művészek számára pedig még czenlcuriii sok toniúsú.uoa.i ls szol
gálhat. Tradiciótisztelet és moderuséa, m.a:JYCIl" [ellec; és euronaisaq szin
tézise, a világ eitoaulaium, friss szemmel. banalitástól l1~entes látása. az
If, "solide et durable art", amelyről a nagy aixi mester b~szélt, meata
lálható kiváló mesterünk, Barcsau Jen/. rnarkáns miivészet,;/Jcn.

(Dévényi Iván}

A MAGYAR KÖNYVTÁR hanvománvos címe iskoln! emlékeket idéz.
A havonta kétszer megjelenő Lampel-sorozat kötelező irodalmi olvasrná
nvaínk mellett a nagy klasszikusokból adott ízclítőt, ismereteket terjesz
tett és szórakoztatott. Lapos diákzsebek mcgt.akar ított fillér-ielért vándo
rolt a tanulószobák fiókjába. Tulajdonosait az virodalom szerctetére ih
lette és indítást adott igényesebb könyvek g,Vüjtésérc, A kü lső és ter
jedelem miatt azonban ezek a füzetek soha rem számítottak maradandó
értéknek. Az olvasóval inkább csak :10', első élmények irántí kegyelet
őriztette. A sorozat "magyar" gyüjtönevót pedig jobbára nyelvének ma
gyarsága miatt kaphatta.

Ilyen gondolatokkal vettük kézbe a MagveUJ Könyvkiadó új soro
zatát. moly ugyancsak Magyar Könyvtúr címmel kerül immár két esz
tendejea művelt olvasókhoz - olcsón. igényes külsőben, gazdag tarta
lommal. bő teriedelemmel. Izléses kötéstábláját. magyaros borítólaoját
(különősen a sorozat második részén) sz ívesen látjuk könyvszekrényünk
ben. Tartalmában pedig - címéhez hűen - a magvar multat és hagyo
mányokat ápolja, A Vigilia olvasói bizonvára örömmel fedezték fel azokat
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a köteteket, melyek a katolikus magyarság gyökereiről sem feledkeztek
meg.

A Középkori magyar irások című ezek között a legkiválóbb. Régi
irodalmunk értékes, ritka gyöngyszemeiből kaptunk benne négyszáz 01
dalnál bővebb válogatást Mezey László kiváló tudós gondozásában. Fi
gyelme a kor valamennyi műfajára kiterjedt. A prózát a Halotti Beszéd
del, a verses emlékeket az ómagyar Mária-siralommal nyitja. A biblia
fordítások szemelvényeiből az olvasó megsejti. hogy nyelvünk fordula
tokkal, színnel, indulatok és érzelmek rajzával már a XV. században
követni tudta a zsoltáros fönséges hangját, a próféták elbeszélő kedvét,
az Énekek énekének Iíráját, vagy Jób mólysógcs keserűségét. A legenda
részletek között ismerősként köszöntjük egykori irodalmi olvasóköny
vünk szemelvénycit (Ferenc prédikál a madaraknak, A fordolt farkasról.
A Magyeri Béla királ leányának kénycseiről). De mcllettük közel más
ielszá» oldalon szebbnél-szebb részletek sora a gyűjteményes kiadások
ban eddig még soha nem látott gazdagsággal ad teljes képet az olvasó
nak. A Szent Margit-legenda például egyszeri átolvasásra meggyőző

erővel sejteti velünk, amit Mczey László tudós kutatása bizonyított, hogy
a dornonkos Ráskai Lea nővér XVI. század eleji kezevonása mögött
egykorú szemtanú-dokumentumok rejlenek és a szenttéavatásl pör sza
vahihotő aktái nyomán a közópkor magvar világának, keresztény lelki
ségének hű képe bontakozik. Viszont más Icgcnda-résztctcknél az okta
tás, 1".Jún a szórukoztatás (de nem a hamisítás) célzata a történetileg
hiteles anyagot átformálta és a legendák költői ihlette1 írt példáknak.
exemplumoknak rokonaivá lettek. Ez utóbbi szóraícoxtató, de erkölcsi
tanulságot adó történetekből is szép csokrot kap az olvasó. Ezek már mai
értelemben vett irodalmi t ul ajdonságokat is hordoznak magukban és a
modern novella őseinek szokás tekinteni őket. A példák teszik elevenné.
életszorüvó az egyébként tudós értekezésekre emlékeztető, skolasztikus
felosztásokkal és auktoritások idézésével teletűzdelt prédikációkat is.

A szercncsésen válosratett szemelvényekből megérezzük azt is, hogy
a középkor természetfölötti szcmléleto nem szakította el az embert a
töldtől, hanern át- meg átjárta a mindennapi élctét. Az életszcrűsóg ál
csillan 3Z elvontnak látszó elmélkedések sokszor kezdetleges Iogalmazá
sán, nehézkes fordításán is. Példának álljon itt a Horváth János szavai
szerint "kisded, de fűszeres tartalmú" Sándor-kódexnak a szemelvények
:~Ö7Ött ic1ézett néhány fordulata. A domonkos fordító a zsoltárosnak ezt a
mondatát magyarázza: "Omnis spiritus laudet Dominum (Dicsérje min
denki az Urat). Az Isten-dicsérethez felvonultatja a hangszereket, a "han
gossúgtevő instrumentumokat''. A skolasztikus gondolkodás szöges loai
kájávnl, de játékos, költői kedvvel összekeresi Dávid zsoltáraiból hét
hangszernek a nevét, azonosítja egykorú magyar elnevezésekkel. hogy a
.,hét rendön való instrumentumok példázzák ím ez hét rendön való
szentöket, kik ű dicsőült testökkel, lelkökkel Istent dicsérik ...H. Gazda
gon csapongó, allegorikus képsorozatban elvonultat.ia az olvasó előtt az
egykorú hangszereket, hozv az erkölcsí tanítást a végén tekintélyre, Szent
Agoston doktor auktoritására hivatkozva foglalja össze: "Ti vagytok az
kürtök, ti vagytok az hegedűk, ti vagytok az dob. ti vagytok az virgi
nálok. ti varrvtok az cimbalvmok, kik mind igön szónen szóltok: ti vagy
tok mindezök ... Mindön ember. ki Isten előtt szénön akar hegedülni.
avagy dobülni mastan vágja le az fáját az heaedűnek, hogy megasszon
addéz. Ez az beszédnek értelme: Mastan sanvaraassa testét, a kemény
életnek miatta !H. - Talán a kezdet nehézségei érződnek még a szöveg
ből, de a benne rejlő lendület, szemléletesség megérezteti az olvasóval.



hogy ez a nyelv kísérletet tehetett a drámai műfajnak, a középkor egyik
legsajátosabb irodalmi megoldásának meghonosítására is. A határok ta
lán el is mosódnak. Nem is szabad mai értelemben vett drámákra, szín
darabokra gondolnunk, de gyakran még a középkort misztériumokra sem.
A drámai reminiszcenciák a párbeszédek, dialógusok formájában ott lap
panganak a prédikációkban, példákban, legendákban. Gyakran a világ
irodalmi összefüggések figyelmeztetnek az eredetre. A mai olvasó sza
máraezek a töredékek őrizték meg a nálunk is virágzó középkori rnisz
tériumok emlékét. Az imént idézett Sándor-kódex gyöngye, a Három
körösztyén leány dialogusa pedig épenséggel előadáshoz kinálkozik. Kí
séreljük csak meg hangosan, deklamálva olvasni párbeszédeit. Ami a
gyorsasághoz szokott mai szem számára közömbös marad, az fülünk nek
egyszeriben lüktető élettel lesz teljes, feledtetve a fordítás kezdeti nehéz
ségeit. - A prózai szemelvények között utolsó helyen, talán kissé szűk

ref'ogva, de minderukópen a legjellemzőbb példákban kapjuk az "istenes
retorikának", az imádságnak műfaját.

A verses emlékeknél a fordító t a nyelvi nehézségek mellett a forma
is erősen kötötte. Ezt a szemelvényekből is megérezzük, Ezek a verseze
tek nehézkesek, döcögősek. Különösen érezhető ez a súlyos dogmatikus
igazságokat előadó liturgikus himnuszok jambusos verselésen. Tartalom
ban és hangban könnyedebb. egyénibb a trochaikus lejtésű cantio-forma.
(Gondoljunk Vásárhelyi András énekére.) Igazat adunk Mezey László
nak, hogy "középkori verselőink is akkor tudtak valóban szepet alkotni,
amikor a vers lejtése, a téma melegsége, a jelzők színcs gazdagsága in
kább megindította öket, alkotó kedvüket inkább megmozgatta, mint a
dogmatikus témák súlyos gondjaival vesződő és versformában is ide
genebb himnuszok ...".

A régi szövegek olvashatóságának legnagyobb akadálya a szokatlan
írásmód, a régi helyesírás. Középkori magyar szövegeink összeválogatója
ezt a nehézséget megoldotta az olvasó számára. Tiszteletben tartva a
régi magyar nyelv eredeti ízét, zamatát, ősi csengését, a mai hangjelő

léshez, helyesíráshoz és rnondattagoláshoz idomította azokat. Ez a leg
több, amit a szövegek átírúja megtehet. de idáig el is kellett mennie,
hogy szemelvényeit széles olvasóközönség élvezhesse. A még megmaradó
nehézségekre pedig áll Horváth Jánosnak a Magyar versek könyve be
vezetésében írt megállapítása: "E nyelvi és formai régicsségek csak ad
dig akadályok, míg meg nem szoktuk. S meg is kell szoknunk, nehogy
a külső, a köntös, az avult divat akaszkodjék bele figyelmünkbe, s el
vonja az embertől, az egyéntől, ki e szokatlan, olykor ósdi külsőségek

alatt lappang, de lélek szerint kíván szólni olvasójához, mint magához
hasonló emberhez, magvarhoz. stílus és divat különbségei ellenére, eset
leg évszázadok messzeségeín át".

Középkorí irodalmunk gyöngyszemei után a kötet végén szerényen
meghúzódik az Utószó. Mezey. László itt a rnúvelt olvasónak összefoglaló
képet, a középískolaí tudásunkat messze továbbfejlesztő magyarázatot
ad. A szakember viszont újszerű, középkori irodalomszemléletünket ki
egészítő összefoglalást kap. Középkori irodalmunknak kevés cmlékét is
merjük. Új abb, összefüggő szövegek felfedezésére nem sok az eshető

ség. Az irodalomtudománynak tehát nehezebb eszközökhöz kell folyamod
nia: a meglévő emlékeket kell további vallatásnak, alapos történeti, filo
lógiai boncolásnak, lemérésnek alávetnie. Ötletes, új módszerrel találta
meg Hadrovics László különféle délszláv fordításokból elírások, fordítása
félreértések, hungarizmusok nyomán egy magyar Trója-regény emlékét,
mely a Halotti Beszéd korában, 1200 tájáról a magyar udvarí kultúra.
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az első magyar lovagvilág irodalmi cmlékét idézi. Így állapította meg
kandidátus! értekezésében Mezey László a Szerit Margit-legenda eredeti
korát, hitelességót (erről ld. Vigilia, 1956. 33. l.). És így kell majd iro
dalomtudományunknak vizsgálat alá fognia egyéb középkori emlékeinket.
melyekbon régi hagyományok élnek. Ilyenek a legrégibb szentírás-szöve
gcink. A szemelvények közott olvasható "Az Úr színeváltozása napján
evangélium" mondatai sok századon keresztül is emlékeztetnek a ma
használatos szövcg fordulataira. Amint a templomi, szószéki szóbeliség
hagyomúnyhücn örlzte ezeket a mai napig, úgy egészen bizonyos, hogy
az első reánkmaradt leirt részletek, prédikációk szővegeibe beleszőtt idé-
zetek (Iemrnák) is ősi fordítások nyomait hordozhatjálc Ugyanez áll az
imádságokra. Mezey László utoszavában az imádságszövegek továbbélé
sére idézi a Pongrácz Eszter-féle Aranykoronának egy szeritáldozást
imádságát ("Micsoda, Uram az ember? ..." kezdettel). Érdekes, hogy ez
az imádság éppen Pázmány Imádságoskönyvéből került át az Aranyko
ronába és sejtésünk szerint Pázmány is már középkorí imádság-hagyo
mányból vette be gyüjteményébe. Ha pedig a továbhélésnek nyomait lm
tat juk, imádságoknak, legendáknak írásos, másolt hagyományát százado
kon keresztül is még nyomon követhetjük. Adatunk van rá, hogy Szent
Margit középkori legendájának másolatát olvasták a XVIII. században
is és kolostori használatról tanúskodik a budapesti Egyetemi Könyvtár
néhány XVIII. századi magvarnyelvü ferences Iegcnda-ké-írata.

Örömmel köszöntjük a Magyar Könyvtárnak - e sorok írásakor leg
újabb - kötelét, mely válogutásával, módszerével kiválóan alkalmas a régi
magyar irodalom megszerettetésére. A szővegek gondozóját is ennek az
irodalomnak szerotetc vezette, és a történeti háttér mcgrajvolásánál mín
dig az igazság szabatos megfogalmazására törekedett. (Inkább csak a tel
jesség és a második kiadás kedvéért említjük, hogy a Szóiegyzéket itt
ott bővíteni lehet ne. Például a Siketvasárnapi ének "bévehh" szavának
jelentését hiányoljuk. A rnagyarázatok között pedig igazítandó a nyilván
elírásból származó "éltető = madár" értelmezés !)

Nem hagyhatjuk elismerő szó nélkül a Magyar Könyvtár egy más'ik
Magyar Költők - XVII. század című kötetét sem. Összeál lító ia, Jenei
Ferenc a záró 'I'áiékoztatóban mcaállapftja, hogy a nazvkövönséa ezt fl

kort Zrínyin és Gvöngyösin keresztül ismeri; nedig ..akad itt felfeilezni
és megbecsülni való más is" , E kötet gazd'l..g bizonysátr erre. Az említett
két "nagyot" mellőzi a szor-kesztő. Helyettük nyolc kevpshé ismert költő

teliesnek mondható életművét adia. Köztük né-tv kato'Tkus Nyé1ri V0rös
Mát'lJás a katolikus meaujhódás hősi korában ,<::zántó, Pávmánv. Káldi ta
nítvánva, Mária-himnuszaival, bűnbánati zsoltáraival. a Kárhozatra jutott
Test és Lélek Dialogusával a Visio Philiherti nvomán a kÖ7énkort irlézi.
A Magyar Rithmusok szorzőjónok, Beniczku P,?f~rnpk verses Imádsá eaiból
ugyan keveset, de a .Jcözönséaes magyar példábesz<'dek-;riil" írt enie:r-'lm
maszerű oktatása iból teltesebb csokrot loanunk. Listi Lászlát., a kor hir
hedt kalamdorát il Magyar Márs-ban inkább a vitéz macvar múlt. a mo
hácsi veszedelem érdekelte, de barokk korát tükrö>! a szintp ö"mllJo:á
nak írt. a szerenesének állhatatlansásáról szóló irrtelrnekben és Patrorra
Hunzariac-hirnnuswiban. Izelítőt kapunk Kohán/ Ish'nn költé«zetéhől. aki
.,Zrínyi eposzt embereszménvének nemes mcavalósítóra'' és ,.nemC'sak
szorosan vett vallásos éneketben. de egész verstf'rTY'és,óhpn a k'1toli1ms
líra rokonszenves noétá ia" (Alszeahv Zs.), - A protpstáns költők között
nemosak a navvkö-önséznek. de a s7.3Jkemherek ió r~7~n"'"k is úir1r}Y),::ii
got jelent Wathay Ferencnek eddig ismeretlen, keserves török rabsága-
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nak egyéni bánatából. szenvedéséből fakadt költészete. Üde megfigyelé
sei, költői leírásai és a sajátkezű színes rajzok feledtetik az olvasóval a
divatos, terjengős epikai stílus nehézségeit. Világi témákat dolgoz fel
Madách Gáspár is költeményeinek jó részében. Az olvasóban az az ér
zés erősödik olvasásuk nyomán, hogy ezeknek a témáknak könnyed, köz
vetlen feldolgozása vallásos Iíráját is folyékonyabbá tette. A protestáns
vallásos Iírát egyébként inkább Rimay Jánosnal" Balassi költői öröksége
gondozój ának és folytatójának. továbbá a pietista beállítottságú Petrőczi

Kata Szidoniának verseiből ismerjük meg.
A költemények, költők válogateja tehát kevésbé közismert poétakat

mutat be és ezzel lehetövé teszi, hogy a XVII. század költcszetéröl az
olvasó teljes képet nyerjen. Ezt il képet Alszeghy Zsolt foglalta össze (A
tizenhetedik század. Bp. 1935.), amikor kimutatta, hogyan fejlődött a
Tinódi-féle, nem olvasásra, hanem zenekísérettel való elmondásra szánt
hagyományos epika a bibliai versezetekben. történeti énetekben a hu
manista nyomokat hordozó Gyöngyösiig és a nagy eposzi hagyományra
építő Zrínyiig barokk epikává. Lírában pedig a protestáns és kato
l ikus templomi ének, az oktatóvers. a politikai versezetek és a szerelmes
énekek műfajában a verselés felfrissülése hogyan jelentkezik stílusfor
máló erőként és hogyan teszi meghittebbé, közvetlenebbé nemcsak a
szerelmi költészetet, de a század vallásos l íráját is. Mindennek bemuta
tására örömmel lapozgatjuk ezt a gyüjteményt.

Befejezésül emlékezzünk meg' a Magyar Könyvtár gazdag sorozatá
nak eddigi köteteiröl, melyekben Csanádi I-mre szcrkesztőí munk.ája nyo
mán magyarságunk legjavát adja művelt olvasóközönsógünknek, Be
nyovszky Móricz és Ujf'alvy Sándor emlékiratai a magyar multat, Borne
misza Péter, Heltai Oáspár és Tinódi Lantos Sebestyén válogatott írásai,
a Magyar szóph ístórrák és a Virágénekek és mulatónóták kötetei, továb
bá Kazinczy, Versegi, Tompa írásai, Dombv Márton Csokonai-életrajza a
régebbi, Radnóti Míklós tanulmúnykötetc a modern irodalmat képvise
lik A néprajzból - irodalmi eszközökkel - Sz. Morvav Judit Asszonyok
anagycsaládban című módszeróben 1'1 j és szellemes írása ad izelítiít.

(Holl Béla)

AZ IDÖJÁRÁS-ELŐREJELZESTUDOrvrANYANAK FEJLÖDESE. A
Nemzetközi Geofizikai Ev kutatásainak egyik feladata a meteorológiai
tudomány kérdéseinek leheio tisztázása. előbbTetJitele volt.

A várható időjárást illetően u. i. az időjá,'ási észlelése k közvetlenül
nem adnak felvilágosítást. Ezeket az adatokat nagy tCTületTől kell be
gyüjteni és a kOTszerű meteoTOlógiai tudomány múdszeTeivel feldolgozni,
kiértékelru. Általánosan elterictit vélemény ezzel szemben, hogya meie
orológiai intézetekben az időjárás előrejelzésére lciilimieqes "időjósló"

műszerek állanak rendelkezésre. Ugyancsak sokszor a meteoTOlógiát a
csillagászattal állitják pál'huzamba, amelynek elŐTejelzései az égitestek
mozgását illetően, ezredmásodpeTc pontosságat éTnek el. Sajnos azonban
az időjárástan ilyen pontosságú előrejelzéseket még hosszú ídeig nem
tud szolgáltatni.

Az időjárást - általánosan elterjedt vélemény szerint - a szél ala
kítja. Ez annyiban igaz, hogy a már meglévű időjárás más iTányú szél
felülkerekedésével alakul át.
. A fent említett kijelentésnek az a hiányossága, hogy csak vízszintes
írányú légmozgásokat (advekció) vesz tekintetbe és elhanyagolja az idő

járás, főleg a csapadék kialakításában nagy szerepet játszó függőlege3

mozgásokat (konvekció).

190



Légkijrün!.;ncic lenyeges tulajdonsága az is, hogy benne légtömegek
foglalnak helyet, m ert az átmenet a meleg- és a hideg légtömegek között
nem folyamatos. A légtömegek között eléggé éles szakadási (diszkonti
nuitási) felületek camuik, amelyeket időjárási frontoknak nevezünk.
Minthegy a meleg Leqtirmeqe]: általában kisebb sűrűséqűek; mint a hi
deg légtömegel~, e.zért az időjárási [rontokon. a meleg légtömeg mindig
(öláramlási mozqa«: végez.

Kéi lég~ömc!J tiauiran, IIC! az tenueaesen különböző tulajdonságú le
vegőfajíáka.L (;]TktikllS,· m0rs(';cdtövi, vagy s;:;ubtrópikus) választ el, hul
lámszerii deiornuiciol: léT'llel~ fol. Ezeket nevez:z:ük mérsékeltövi eiklo
noknalc. Ezek lé'n!F'[Ji"i/cben aiacsorumijomású (depressziós) teriüetek. A
ciklonokbcm a mcteu léytiimcQ fe/siklik az etotte lévő hidegebb légtömeg
re. viszont a ciklon nuusuit! oldalán dél Jelé áramló hidegebb levegő a
í~~clcg lr'giómc9 alá {,kcWdik. A ciklonokbn7l tehát legalább egy meleq
,-ag1/ fclsiklö front és C911 hide.G vagy beliirési front található. A ciklon
életének véfJe [eli: a hide{] levegó teljesen elfoglalja a ciklon alsó ré
·;zei. mert a hideg-frunt gyorsabban mozoq, mint a meleg-front. A me-'
:eu légl.ö:ncQ pedig a ciklon felső részére szorul, elzáródik (olckliulúl). Mint
hogy ClZ emeI:;(;dő lereqő (~ magasban kisebb nyomás alá kerül, ezért ki
tágulás iniatt lclriii.

A barometrikus deprC3sziót elsőként Brandes boroszlói fizikus irta
(e jS19-ben. Felismerte, hogya környezethez képest levegőhiányt felmu
tató léqnyomüsi központTól van szó. Szerinte ebbe a levegőben szegény
,újba 11 környez2! leveg.'):e beáramlani látszik. Dave berlini fizikus CI
(leprcssz.iM cikl.onll:1(s l;iharként jellemezte. A .cucione" megjelölés

.euyébkén t Pi.lrii.)l.{]ic:1 tól searmc ziíc (1839), aki a Bengáliai-öböl öl'vényes
oiharaü uuiulrnú nitocta. A trópusi ciklonok (hurrikán, tájfun) egyébként
hasonlatosak a tutirodinurnikai örvényekhez. A mérsékelt övek ciklon
jain: ez a h.asonlc.tosstut már nem vihető át teljesen. Ezek ugyanis ál
talúban. cZérl liU,;!} sclJcss'ir;;(J('1 mo,zognak nyugatról keletre és igy zárt ör
vénylés heluett inkább etmnntott, forditott S-alakú pályán mozognak
bennüre a légtömegek. Csak a már teljesen kitöltődött, fentemlített hideg
!égi!?st-szcr;i ciklonok, a centrális ciklonok tekinthetők örvényeseknek,

A ciklonol: felépitéséTe és fejWdésére vonatkozó elméletek azonban
meglcheU5srn egyoldalúak voltak. Sokáig hiányzott ugyanis az anticik
1'J11ole fogalma, te/Hít a magas-nyomású légköri képződményele leirása,
amit Galton rezeteit be a meteorológiába, 1863-ban. Az anticiklonok és
ciklonok sZ0rosan egymás mellé rendelt légköri képződmények, amelye
ket nem lehet egymástól elválasztva tárgyalni. A "jó" és a "rossz" idő

járásról tehát, mint egymással összefüggő jelenségekről kell beszélni.
A eiklonelméZet keletkezésének idejében (1918) a repülés még kezdet

leges fokon állott és 'Így a magas-légkör kutatása csak az aránylag q'it
kán feLbocsájtott mílS2CTes léggömbök adataira támaszkodhatott. Az 1930
as évek elején a Tepülőgr'pes kutaiást a rádiószondák alkalmazása -aál
t.otta föl. Ezek jöval nagyobb magasságokban, akár 20 Icilnmét.eriq is
"elviszik a légnyomás, a h6mérséklet és a légnedvesség megállapítására
szolgáló műszereket; a beépített Tádió-leadó pedig az emellcedés ioiua
mán állandóan közvetíti jelzéseít a talajon lévő vevőállomás számára.
t liren módon akáT 3 óránként is rnódunldJan áll a magas-légkör fizikai áJ.
lapotát szemmel követni. A ballon helyzetének iránymél'ésével a szél
járást is megáHapíthatjuk. Újabban az óceánokon meteoTológiai hajóál
lomásokat is létesitettek, amelyek természetesen szintén boesájtanaJe föl
rádiáseotuiákat, úgyhogy ma mál' akM az egész északi félgömbre szcr-
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keszthetünk talajmenti és magasabb szintii időjárási térképeket. Ez utób
biakat topográfia-térképeknek nevezik.

A kutatások fejlődése és a topográfia-térképek alapján az utóbbi
években nagy haladást értünk el a Föld egészére kiterjedő Ú. n. általá
nos légkörzés törvényszerűségeinekmegismerése terén is.

A mérsékelt égövek légkörzése két alaptipitsra osztliato, Az egyU,
4Z övezetes (zonális) légköTzés, amidőn a nyugati i1'ányú magassági sze
lek az egész mérsekelt övben uralmon vannak, tehát a Földet kirnúaram
ló övezetet alkotnak. A légkörzés másik tipusában ez az övezet helyen
ként megszakad és ott a levegő nagy távolságolwt hidal át északi-déli,
illetve dél-északi irányban. Ezekben az övezetekben tehát a légkörzés
meridionális jellegű. Természetesen a két fötipus között s,:ámos átmenet
is létezi/c. Lehetséges az is, hogy a Föld egyik felén zonális, a másikoT.
pedig meridionális légkörzés uralkodik. Nyilvánvaló, hogy bármely »uiéí:
időjárásának kialakításában a légkörzés tipusa játsza az elsödleges szc
repet.

Az általános légkörzés pontosacb megismerésével párlm,::amosan folpt
a légkör függőleges szerkezetének felderítése is. Ma má1' közismert tény,
hogy légkörö/-.: egy alsóbb troposzférára és egy fölötte helyctfoglcló sztra
toszférára oszlik.

A troposzféra magasabb rétegeiben a legújabb idökben igen érdekes
ujfajta áramlásokat is tanulmányoztak. Kitiint ugyanis, hogy ezetcben
It szintekben területileg elég élesen elhatámlva, időnként rendkivül erős

léaáramlások kéve alakú sávjai jelentkeznek, ameluckben. gyakran 200
km/óra, de szélsö esetekben 500 km/óra seoesséoű szelek is uralkodnak.
Ezeket a különleges áramlásokat, futóáramlásoknak nevezi/",

A futóáramok általában légkörünk 8-11 km-es szint jében jelentkez
nek és jellegzetes rájuk nézve, hogy függöleges mozpások bennük nin
csenek. Légkörünk függélyes szerkezetének. és az általános légkörzés tör
vényszerűségeinek pontosabb megismerése lehetövé teszi, hogy megkísé
reljük a várható időjárás kiszámítását is. Eddia az idöjárás előrejelzése

a naponként többször megrajzolt talajmenti id6járási térképek minöségi
elemzése alapján történt és a számszerű eliireielzésre csak a magas-lég
köri topográfiák bevezetése után lehetett gondolni. Itt azt is meg kell
gondolnunk, hogya nyomáskép elő1-e,1elzéséből mép nehezen lehet bekö
vetkeztetni az időiárásváltozásra a kérdéses heluen: Ennek eldöntésében
még további meggondolások is szükségesek. Az időiárás jelenségeinek át
tekintése igen nehéz feladat, mert nagyszámú tényező összhatásától füg
genek_ Az összetevők eauü: része sokszor éppen ellenkező irányban hat,
mint a másik. Ezenfelül az egyik tényező i-áitozása a többire is változ
tat6 hatással van. Hamarosan kitiint azonban, hony az időjárás kiszá
mítása a megszokott matematikai módszerekkel szinte mérhetetlen menu
nyiségű munkát igényel. Ezt a nagy munkát csaí« az időközben tökélete
sített elektronikus számológépek seoéluénel. oldhatjuk meg.

A számítások elsősorban a szélre és a hőmérséklet alakulására 1JO

natkozólaq kecseaietnek jó eredménnyel.. Snklwl 71aqvnbb nehezséget je
lent azonban ennél a módszernél is a csapadék e16rejelzése.

A módszer használatbavételének leqno,rl'Jobb akadálya azonban a ki
sebb államok részére a korlátozott mértékii a1I11aoi lpnetőségekben van,
mert a számológépek elméleti és technikai kiszo/,(lálása meqlehetósen
nagy személui és anyagi befektetéseket igényel. (Schöttner Károly)
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