
NAPLÓ

AFRIKAI KATOLICIZMUS. Most jeIent meg a rendkívül érdemes
és használható Lexikon für Theologie und Kirche második kiadásának
jelentősenbővített és gyökeresen átdolgozott első kötete (Herder, 1957).
Nagyon érdekes benne az Afrakara vonetkozó tanulmány Walbert Büll
mann tollából. Meglepő. mekkora fejlődést mutart az afrikai katolicizmus
helyzete. Északafrika időszámításunk első hat századában virágzó ke
reszténységet mutat fel, számtalan bazilikáját, sírját, felíratait hozták so
rozatosan napvilágra. Itt élt egykor Cipriánus, Origenes, Dlonysius, Dydy
mus, Szerit Anasztáz, Agoston és Ciprián. Am ez a gyönyörű katolikus

-élet elpusztult, midőn az arab népvándorlás hullámai egészen az Atlanti
Oceáníg hömpölyögtek és átcsaptak Spanyolországra is. Az északafrikaí
mohamedán kultúra nemcsak a kereszténységet sorvasetotta el, hanem
a további misszionáíást is lehetetlenné tette. Csak a ferencrendiek pró
bálkoztak óriási áldozatokkal, számos hősi vértanúsággal, de színte sem
minek mondható eredménnyel. "Fehér", azaz Északafrika a mult szá
zadig szirite jáocihatatlan volt 'a katolicizmus számára, míg az ún. "Feke
te" Afrika a nagy felfedezések kora, a XVI. század óta mindenfelől hoz
záférhető volt. Jezsuíták már 1548 óta voltak a Korígóbam, domonkosok
1563 óta Keletafrikában, kapucinusok 1637 óta Guíneában és Kongóban,
a partokról sokszor egész mélyen hatoltak be a fekete földrész belsejébe.
A rabszolgakereskedelem és a vallásos élet ellanyhulása Európában azon
ban a missziókat elsorvasztotta. úgyhogy a XIX. század elejére az afri
kai katolicizmus összeomlott. A mult százlad nagy missziós mozgalrna az
után Afrikába is eljutott, manap pedig különösen az utolsó félszázad
nagyon jelentős eredményeket könyvelhet el.

Századunk első esztendejében már 47 önálló egyházterület volt Afri
kában: egyházmegye, vagy apostoli víkaríátus: 1928-ban ezeknek száma
már 128-ra emelkedett, 1955-re pedig, huszonhét év alatt, majdnem meg
kétszereződött a számuk: ma 243 egyházterület áll fenn. Érseki kerület
van 27, püspöki egyházmegye 99, apostoli vikarrátus 62, apostoli prefek
tura 44, három nullius apátság, a keleti rítusok részére egy panríarkátus,
két exarchátus és öt püspökség. Ot helyen, adélafrikai Pretoriában, a
kongói Léopoldville-ben, a francia-afrikai D akarbain, a libériai Monro
viában és a brít-afríkaí Mombasában apostoli delegátus működik. Külön
társulatok alakultak Afrika számára, a Szentlélek-atyák Francia-Afrika
részére, Nyugatafrika számára a Lyoni Míssziós Társulat, a Fehér atyák
Észak- és Középafríka területeire. a Veronai rnísszíonáriusok Szudánnak,
Délafrika számára pedig a Marianhilli hithirdetők. 1912-ben Afeikáoan
2,105.500 katolíkus volt, 1955-ben 18,896.649. Ezeket 1955-ben 12.759 pap
gondozta, ebből afrikai nemzetekből való 1963, míg 1912-ben csak 94,
akkor még "bennszü1ö1Unek" mondott pap volt. 1956. óta tizenhét afrrkai
nemzetiségű püspök vesz részt az egyházkormányzásban. A hívek fenti
számába nincsenek belevéve a katechumenek, vagyis azok. akik keresz
tényeknek jelenikeztek és jelenleg készülnek a keresztség szentségére ;
ezek száma 1955-oon 2,969.146 volt.

OVIDIUS születésének kétezredik évfordulójára jelent meg a Gon
dolat kiadónál A k é t e z e r é ves O v i d i u s cimű antológia,

Otlidius kora - Augustus princípátusának ideje - bizonyos hasonló
ságot mutat a magyarországi irodalom Mátyás umlma utáni történeté
vel. A korábbi nagy il'odalmi föllendülést itt is nyomon követi bizonyos
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l'art pour l'art, játékos, dekadens költészet, mely hajlamos az üres forma
művészetre. Mikor Ovidius megírta első költeményeit, az őt megelőző

elégia-író nemzedék (Propertius, Tibullus) már a csúcspontra érkezett,
s ez a csúcspont a figyelmes szemlélőben a kilátástalan végpont érzetét
kelti. Mi sem természetesebb, mint hogy a fiatal Ovidius szintén elfordul
a valóságtól és képzelt szerelmét ostromolja forró versekkel. Nem mások
ezek az első versek (A m o r e s), mint Catullus témáira készített retorikus
parafrázisok.

A retorika egyébként is érdekes szerepet játszik Ovidius költészeté
ben. Nem volt "poeta doctus", meglehetősen fölületes filozófiai ismere
tekkel. rendelkezett, s ezért az a törekvése, hogya költészetet retorizálja,
menthetetlenül bizonyos trivialitáshoz vezetett. Nála a költészet szóra
koztató olvasmánnyá lesz, mélyebb gondolati tartalom nélkül. Aki azon
ban mindenáron szórakoztatni akar, nem lehet aggályos; és Ovidius nem
is az, egy pillanatra sem. Erkölcsi szabadsága gyakran az otrombaság ha
tárát súrolja, s az istenekről elmondott mitológiai történetei sem föltétle
nül szolgáltak a római polgárok lelki épülésé-re. Érdekes egyébként, meny
nyire vigyáz a fölületes műveltségű Ovidius arra, hogy ezek a történetek
minél ismeretlenebbek, minél régebbiek legyenek - így akar a művelt

ember szerepében tetszelegni.
Az eddig elmondottak alapján legföljebb egy közepes tehetségű költő

arcképe bontakozik ki előttünk. Ovidius azonban lényegesen több ennél.
Mert ha mondandója nem is volt túlontúl sok: ahogyan ezt a keveset el
mondja, az olyan mesteri, hogya művet az ember önkéntelenül is jelen
tősnek érzi. Páratlan tehetségű verselő volt. Még VergWus "tökéletes he
xaméterei" is szinte nehézkesnek tűnnek az ő lakkcipős eleganciája mel
lett.

Önként jött ajakamra kötött formában az ének,
S vers lett mindenből, bármit is írt le kezem -

írja (Tristia IV. 10). - Az ilyen született formai tehetségek azonban 
sajnos - csak nagyon ritkán szokták beváltani a tehetségükhöz fűzött

reményeket. Nincs bennük önkritika - s Ovidiusban sem volt. Sőt, va~

lami érthetetlen önteltséggel addig ismétli az egyszer már hatásosan ta
láló "poént", míg elcsépelt frázissá nem kopik. Az önkritikának ez a
hiánya magyarázza pályájának óriási ingadozásait. A "Remedia amoris"-t,
mely Eduard Norden szerint "a római költészet legüresebb termékeinek
egyike", nyomon követik a nagyon is jelentős "Fasti" és "Metamorphoses";
ezek azonban megint a "Tristia" meglehetősen "férfiatlan" korszakába
torkollanak.

Hogyan lehetséges hát, hogya bölcs Seneca mégis a "poeta inge
niosissimus", a "legtehetségesebb költő" címével illette? - Mert Ovidius
nak vol t s z e m e, mert l á t o t t - s ez nem mindennapi dolog! Né
mely,ik rajza szinte odavarázsolja az olvasó elé a képet:

Forró nyár. fele útját járta meg a Nap az égen,
Lankadt tagjaimat lágy kerevetre vetem.

Félig nyitva zsalum, félig leeresztve a függöny.
Mint mikor az erdőn lombba szűrődik a fény,

Vagy mikor eltűn a nap, s halk- árnyakkal jön az alkony,
Vagy mikor oszlik az éj: csöndbe dereng a szoba.

Másutt, bár nem sokszor, megkapó közt'etlenséggel szól az olvasóhoz:
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Képeivel ha kÖTüllebeg újra a szívfacsaró éj,
Az az utolsó éj római búcsúm elótt,

S újra eszembe jut a sok kedves, amit veszítettem,
Két szomorú szememet 'most is elönti a könny.

Az ilyen sorok olvastán akaratlanul is eszünkbe kell jutniuk Quintilianus
szavainak: "Milyen kiváló ember lehetett volna, ha' inkább parancsolt
volna értelmének a hízelgés helyett."

A későbbi korok számára Ovidius szinte "szállította" a kötöttségek
nélküli római szellemet. Akik belőle meritettek, azokat nem feszélyezte
Horatius filozófiája vagy Vergilius lelkiismeretessége. De Ovidius azért
ennek ellenére sem vesztette hitelét, sőt, Puskin például így írt róla a
mult században: "Vigasztalódjál csak, híred nem hervad el." S alig
hanem igaza volt ...

"A kétezeréves Ovidius" margójára csak ennyit: Marót Károly beve
zetője nagyszerű; rövidsége ellenére is megnyugtató választ ad az Ovidius
kérdés minden mozzanatára. A fordítások (Devecseri Gábor, Horváth I.
Károly, Kerényi Grácia, Kardos László és társaik, meg a "klasszikusok":
Babits Mihály és Szabó Lőrinc művei) általában jók, s jó a válogatás is,
bár (a szűk terjedelem menti ugyan ezt a hiányt) a "Fasti"-ból be kel
lett volna venni Anna Perenna mondái közül legalább az egyiket. (R. L.)

AZ OLVASO NAPLOJA. Tavaly volt száz esztendeje annak, hogy a
modern költészet alighanem legjelentősebb és legnagyobb műve - a mű,

amelyből a modern költészet egyáltalán származik: - Baudelaire kötete,
a Fleurs du Mal megjelent; s ez a jubileumi év egyiben a költő halálának
kilencvenedik évfordulója is volt. Baudelaire-t s müvét világszerte ünne
pelték. s ebből az ünneplésből mi sem maradtunk ki; hódolatunk egyik
.szép gesztusaként jelentette meg a Corvina kiadó "Kétnyelvű Klasszi
kusok" sorozatában Baudelaire Válogatott Verseét, Babits, Szabó LŐ'11inc

és Tóth Aepád immár klasszikusnak számító fordításában, de szemel
vényesen más fordításokat is bemutatva a jegyzetek során.

Míelőtt rátérnénk ,,13 magyar Baudelaire" kérdésére, jegyezzük meg:
, a kiadvány (ha már bele kell törődnünk ,abba, hogy nem a teljes Fleurs

du MaLt kapjuk kétnyelvűen. hanem csak válogatást belőle) mindenikép
pen míntaszerű. A válogatás jó, többé-kevésbé teljes képet ad a költő

ről ; a bevezetés nemcsak modernül tájékozott, hanem igen szépen meg
írt esszé is; a gazdag jegyzet-anyag a Baudelaure-kutatás legfriss'ebb
eredményeit közvetíti, mínden lényeges' mozzanatra kiterjed, hiteles ka
lauz Baudelaire világában, emellett külön érdeme a magyar vonatkozások
gondos figyelemmel kísérése. Szegzárdy-Csengery József végezte em a
rnunkát (a válogatásét s a bevezető tanulmány meg a jegyzetek megírá
sát). öt eddig elsősorbain úgy ismertük, mínt avatott műfordítót és igen
ritkán. de mindlg a parnasszista fegyelem és a művészet iráinti áhí'tat
hangján megszólaló költöt; e kötet után azonban úgy is számon kell tar
tanunk, mímt kitűnő esszéístát és rnint a francia irodalom egyilk leg
jobb ismerőjét.

S most lássuk ,,113 magyar Baudelaire"-t.

•
A pécsi egyetem francia intézetének értekezései között jelent meg

1936-ban egy disszertáció, Lengyel Katalin murrkája, Baudelaire magyar
kritikusa,i és fordítói címmel. Függelékü1 közli a magyar Baudelaire-for
cíítások jegyzékét ; már ebből a jegyzékből is kiderül, milyen rendkívüli
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mértékben fogbalkoztatta fordítóínkat, s mennyire haJtott költészetünkre
Baudelaire. "A magyar Baudelaire-fordítök sorát - írja Lengyel Katalin
- az A~batrosz fordításával Endrődy Sándor nyitja meg 1887~ben";Baude
laire magyar tolmácsainak élére azonban alighanem inkább Reviczky
Gyulát kell helyeznünk (Szegzárdy-Csengery József szerint is az ő mun
kája "valószínűleg" az első magyar Baudelaire-fordítás) az Éjfé~i szám
vetés átültetésével. Érthető, ha Reviczkyt megragadta ez a vers: benne
Baudelaire mintha az ő szívéből is szólott volna. Fordítása ma sem,
Babits után sem érdektelen - ahogyan Baudelaire hangjára ráhibáz (el
sőnek, még minden előzmény nélkül, töretlen úton indulva el), csak
eggyel több halk, de azért nem hallatlanra veendő figyelmeztetés arra,
hogy ezt a szomorú sorsú költőnket kissé még jobban iki kellene szaba
ditanunk a szomorú sorsnak alakját körülindázó romantíkájából ; kissé
még jobban el kellene oszlatnunk körülötte a szentlmentálízmusnak az:t
a légkörét, melyet nagyanyáink érzelgőssége lehelt köréje; kissé meg in
kább meg kellene kísérelnünk, hogy úgy lássuk őt - persze mutatis
mutandis -, mint az első baudelaire-i értelemben vett modern magyar
költöt; mdnt az elsőt, akivel költészetünk a kifejezés új lehetőségei, a
zeneiség bizonyos primátusa, egyfajta de la musique avant toute ChOS2

verlaine-i ars poeticája felé tájékozódik (még egyszer ismétlem: termé
szetesen mutatis mutandis, előzmények, adottságok és körülményele ma
gyar változatában). Reviczky fordításának csak egy (a mi mai gyakorla
tunk és fölfogásunk szerínt döntő, ám az akkori víszonyok között még
korántsem súlyos) hibája van: az, hogy nem forrnahű: az eredeti jam
bikus, az ő verse viszont trocheusi, s ezzel aztán zeneileg éppen szem
közt halad a franciával. Az eredeti első négy sora:

La pendule scnnant mínuít,
Ironiquement nous engage
A nous rappeler quel usage
Nous fímes du [our qui s'enfuit.

Babits későbbi tolmácsolásában ez így hangzik:

Az óra most üt éjfelet
Irónikusan kérdve minket:
Hogyan használtuk perceinket,
A napot, amely elsiet?

Reviczkynél :
Mikor éjfélt ver az óra,
Számadásra hí bennünket,
Hogv a napot, a létüntet
Használtuk-e némi jóra?

Reviczkyt formailag nyilván az vezette félre, hogy nem volt tisztában
a francia prozódia szabályaival, a néma e versbeli szerepével (hogy a
francia "szabályos" versben ez a "néma", kurrens beszédben nem ejtett e
teljes szótagnak számít - "szabályos" versben, mondom, mert a népi
verselés általában nem veszi tekintetbe, és sokszor a "sz;abálytalan" mo
dern sem, Jammes-tól, Apollmaire-től fogva). Ha a fönt idézett négy
francia sort, az első félstrófát, a néma hangzótól eltekintve, a közbeszéd
kiejtésével skaridáljuk: pontosan "kijön" a Reviczky-féle trochaikus lej
tésű sor. Érdekes, hogya franciában, a nyolc soros strofának csak egyet
len, utolsó sorában nincs ilyen néma e, az első hét (már az első négy is)
éppen elég lehetett Reviczkynek ahhoz, hogy - éppen a vers indításában
- a trochaikus forma-sémát szuggerálja neki. Ahhoz, hogy egy magyar
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fordító csaíhatatlanul nyomban föJismerjeegy fiI'ancia vers formaképle
iét, szükség volt a Reviczky kísérlete óta végbement egész gyakorlatra,
bizonyos magyar "francia ritmiJ;r'a" (a francia ritmikáJnak megfelelő, azt
adekvát magyarként vísszaadó) kialakítására, kiírására - többek között
a magyar Baudelaire-fordítás félszázados (ma már annál is hosszabb
multú) iskolájára. Hiszen Endrődy még magyar Sándor-verssel, felező

tizenkettessel. teljesen más lejtésű, lélegzetvételű, izomzatú sorral probál
kozott a francia feszesebb, fürgébb lüktetésű, más "életütemű" alexandri
nusának tolmácsolásában!

Reviczky, Endrődy kísérleteit aztán sokan követték. Nagyrészt egy
úttal költők - á llapítja meg Lengyel Katalin. Igen, költők, akik a vidág
új élményének, az élet új, modern hangulatának keresnek kifejezést; pél
dát keresnek annak a kifejezésére, amit így vagy úgy, maguk is éreznek
- s aminek első nagy, teljes, szintétikus (és tudatos) kifejezőjeBaudelaire
volt. Baudelaire, akire pontosam talál, egyetlen szó változtatásával, az a
jellemzés, az az alcím, amit ő ínt egyik legremekebb s legjellemzőbb esz
tétikai tanulmánya alá. Constantin Guys-ről szól ez az elragadó esszé
(örök miritája annak, hogyan kell ilyesmiről írni), s Baudelaire alcíme
a névhez: "Le peintre de la vie moderne", a modern élet festője. Nos,
csak a "fes'tő" szó helyébe kell a "költő" szót írnunk: "Le porte de la vie·
moderne", amodenn élet költője - ez Baudelaire, s ezt keresték Baude
laire-ben mindazok, akik a maguk modern életérzéséhez kifejezési min
ta után tapogatództak. Ismét Lengyel Kataliint idézem: "Jellemző e köl
tészet gazdagságára és sokoldalúságára, hogy magyar tolmácselói a leg
ellentétesebb irodalmi irányokalt és világnézeteket képviselik. Ott vannak
köztük Jánosi Gusztáv veszprémi kanonok, Hegedús István egyetemi ta
nár, Zempléni Arpád, Pekry (Pekár) Károly, Harsányi Kálmán, Radó
Antal" . .. - ott v,an aztán Kosztolányi műfordítás-kötete, a. Modern
költők jabbára hevenyészettnek ható, fürge, kosztolanyis Baudelaire-for
dításaival; s következnek a már kötetnyit kitevő válogatások: György
Oszkáré (A rossz virágai, 1917), Fr-anyó Zoltáné (Versek a Fleurs du
Malból, 1921 - jegyezzük meg zárójelben: néhány nagyon jó vian köz
tük, s ha F'ranyó Zoltán nem engedne meg magának bizonyos rímelhe
lyezési szabadságokat, nem egy fordítást a "klasszikus" magyar Baude
laire tolmácsolásaival egyenrangúként tarthatnánk számon), majd 'I'érev
Sándoré (Versek a Eleurs du Malból, Baudelaire válogatott versei, 1923)...
- s végül, 1923-ban Babits, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc közös rnunkája, a
Romlás virágai, mint Lengyel Katalin jogtalanul írta 1937-ben: "Baude
laire költeményeinek teljes és véglegesnek tekinthető fordítása, mellyel
bezárul a magyarországi Baudelaire-Iordítások története".

Persze nem egészen zárult be. 1943-ban jelent meg a mindeddig iga
zán "végleges magyar kiadás", a harmadik, Szabó Lőrinc gondozásában,
kissé új elrendezésben (a hat "eHtélt verset' is a helyére illesztve - mert
az első magyar teljes Baudelaire ezt a hat verset, rnelyet a bíróság an
nakidején, 1857-ben mint erkölcstelent inkriminált és "kitiltott" a Fleurs
du Ma~ból, külön csoportban közölte), G autier híres Baudelaire-életraj
zával (Tóth Árpád fordításában), Szabó Lőrinc legújabb eredményeket
kiválóan földolgozó szép életrajzi "kísérletével" (mint szerényen mond
ja), és gazdag jegyzet-anyagával. Babits és Tóth Árpád már a második
kiadásban itt-ott módosítottak saját f'ordításaikon: a harmadik kiadás
ezt a jobbított változatot adja, természetesen; Szabó Lőrinc pedig "jó
formán teljesen átdolgozta" a magáéit. (Ezen alapszik a COTVina kétnyel
vű kiadása).
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Lengyel Kataliil1 föntebb idézett szavait tehát át kell vinnüil1lk erre
az 1943-as "végleges magyar kiadásra" - s akkor aztán megállapítását
aláírja, elfogadja az egész magyar irodalmi közvélemény.

...

Természetesen távol áll tőlem minden képromboló szándék; azt, aki
holmi bálványdöntögető ambiciót tulajdonítana az alábbiaknak. legszí
vesebben megkénném, ne is olvassa tovább "az olvasó naplóját", mely
ezúttal már majdnem a műfordító - sőt ha nem félnék a nagyképűség

látszatától, azt mondhatnám: a műfordító-filológus - naplója, illetve
(mert takarékosan kell bánnia a hellyel) csak tallózgatása.

Nyissuk fől a COI"Vina kétnyelvű kötetét s olvassuk el rnindjárt a
legelső verset, az Előhangoi, Tóth Árpád fordításában. Ime a francia:

La sobtíse, l'erreur, le péché, 'la lésine
Occupent nos esprits et travaillent nos corps,
Et nous alirnentons nos aírnables remords,
Comme les mendíants nourrissent leur vermine,

Boldogság, dőreség, fukarság, bűn emésztik
Korhadt testünkett és lelkünket elűepik,

S a sok bűnbánatot úgy tápláljuk nekik,
Mint rendes koldusok a férgeket tenvésztik.

Egy kifogás tehető: a francia harmadik sorának egy lényeges jelzője

(aimables remords) elvész a magyarban. Nem is tudom, rníért ejtette el
Franyó Zoltán, mikor minden különösebb nehézség nélkül átmenthétte
volna, ezzel a harmadik sorral: "S drága bűnbánatunk úgy tápláljuk
nekik". Ennél teljesebben aztán aligha lehetne megoldani ezt a szakasz-t.
De lássuk Tóth Arpádot:

Butaság, kapzsiság, tévelygés, ferde vétek
Oltja testünkbe és lelkünkbe mérgeit;
S mint koldus éteti öntestéri férgeit,
Mi éppen úgy vagyunk sok drága búriknak étek.

Ha volna olyan metronóm, amely egy-egy vers ihletének, vérkertri
gésének, létritmusának ütemét meg tudja mérni, múszerrel is kimutat
ható volna bizonyos elmozdulás Baudelaire és Tóth Arpád verse között.
Tóth Árpád versének (ugyanabban a formában) mindig tágasabb a belső

tere; általában ez jellemzi őt: verseinek ezek a nagy, néha majdnem fáj
dalmasan, reménytelenül tágas belső terei, melyekben mintha kongó
visszhangot vennének fáradt, lassú léptei (míntha egy óriási termen kel
lene áthaladnía, s ez valami neuraszténiásan lehangoló félszegséget kel
tene benne, valami benső reménytelenséget aziránt, hogy egyáltalán elér
a nagy kongó teremben a strófazáró rím végső céljáig - egy elérhetet
lenül messzínek látszó célig - bár tudja, hogy bizonyosan elér, s éppen
ez: a 'bizonyosság, hogy a csüggesztő utat meg kell tennie - éppen ez
fokozza még jobban ütemének, mozgásának sajátos vonszoltságát), Belső

terei csak később, igazában csak a Lélektől lélekig verseiben zárulnak
otthonosabbra, illetve lesznek üres, kitöltendő terekből berendezett te
rekké - s a Lélektől lélekig 1928-ban jelent meg, versei későbbi keletűek

Baudelaíre-fordításainál, hiszen az első teljes Romlás virágainak megje
lenési dátuma 1923.

A kétnyelvű kiadásnak a vershez szóló jegyzete közli F'ranyó Zoltán for
dítását, Nála - kitűnően, valóban "véglegesnek" mondhatóan - így szól
ez a szakasz:
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Tóth Arpád Baudelaire-je, ennek (mondhatnám: a két köM struktú
rálís különbségének) megfelelően, Iassúbb; Tóth Árpádnak nagyobb tá
volságon kell áthaladnia (vontatott, "fájó", ,;bús" lépéseivel), mint Baude
laire-nek; emez: villamos telítettség, s amaz majdnem permanens pszichi
kai (va,gy méginkább valami élet-energíaí) rövidzárlat. Baudelaire pon
tos, valahogyan ,;kerek" a kifejezésben, Tóth Árpád viszont "nyujt";
Baudelaire: tenor, víllanyfényben, tökéletes akusztíkájú, minden felhan
got, visszaverődést elnyelő teremben - Tóth. Árpád fájó, rnesszi-messzí
bariton, sóvárgó bánattal, valahol vissza-vísszazengő, sokszoros vísszhan
gú, a hangot önmagán túlra nyújtó hegyekben.

Nagyobb belső terét Tóth Árpád jelzőkkel tölti ki. Baudelaire lénye
gesen kevesebb jelzőt használ, mint ő; amit használ, az a jelző lényege
sebb (mint az aimable remords példája mutatja) ; Baudelaire jelzői intel
lektuális töltésűek, Tóth Árpádéi kolorísetikusak és akusztikusak. Az első

sorban Baudelaire mintegy pörölycsapásként, szinte "janzenista" kese
rűségével négy főnevet sorol föl - Tóth Arpadnál befurakodik egy jelző,

a ferde, sajátosan szecessziós ízzel; Baudelaire kegyetlen (önmaga iránt
kegyetlen) pontosságához képest olyan ez, míntha valaki helytelenül hasz
nálna egy teológiai szakkifejezést. vagy helyesebben: míntha valami erő

sen érzelmi árnyalatú jelzőt ragasztana egy pontos, értelmileg önmagában
teljes szakszóhoz. A strófa harmadik-negyedik sorát Tórth Arpád átese
réli - a hasonlat előre-vetése old, távolít, messzeséget visz a szinte rideg
baudelaire-í pcntosságba: arnellvett a francia hasonlat egyszerű tény
megállapítás, egy pontos, minden "aura" nélküli ige-állítmánnyal
(nourrissent, "táplálják", mint igen helyesen Franyó Zoltánnál), Tóth
Árpádnál a kifejezés ünnepélyesebb, szokatlanabb, keresettebb. "Mint
koldus éteti öntestén iéraeit". Aztán: a remords egyszerűen. pontosan,
megint csak a "janzenista" Baudelaire teológiai hitelességével lelkifurda
lás, bűnbánat; s az aimable remortis, a kedves, drága, szeretertt lelkifur
dalás mélyértelmű kifejezése kettős utalással is terhes: egyfelől egyálta
lán céloz a lelkifurdalás bizonyos "drága voltára" a keresztény számára
(hogy a lelkifurdalás, a bűnbánat a tisztulás útjának első lépése), de
ugyanakkor, s elsődlegesen, árulója Baudelaire bizonyos untalan előbuk
kanó ön-szadizmusának, bizonyos mazochizmusának (jelleme egyik döntő

vonásának) . .. S mindez Baudelaire-nál keserű, a strófa utolsó két so
rát szinte odavágja valami vad 00- és létundorral a tulajdon arcába (úgy,
ahogyan Franyó Zoltán kítűnően visszaadja, elsősorban egy igazí telita
lálattal: a "redves koldusok" kifejezéssel) - míg 'I'óth Arpadnál az egész
utolsó sor a baudelaire-i önmegvetés helyett, éppen ellenkezőleg, a jel
legzetes tóthárpádi önsajnálatot szuggerálja: "Mi éppen úgy vagyunk
sok drága búnknak étek" (a "drága bú" ugyancsak jellemzóen tóthárpádi,
de elsősorban a fiatal Tóth Arpád bizonyos szecessziósságára jellemző

"édes szomorúságával"), Baudelaire marcangolja magát. Tóth Arpád
.őlében ríngatfa a "búját" s altatót dúdol neki.

Még egy példát. "Nos péchés son t tétus, nos repentirs sont laches" 
mondja Baudelaire. Franyónál: "Bűnünk be vakmerő, vezeklésünk be
poshadt", ami jó ugyan, de egy árnyalatnyit más: Baudelaire egy lelki
tükör pontosságával megállapít, Franyó parányi emfázissal már fölkiált.
Hevenyészve, a magam részéről, mint legpontosabbat, valami ilyesmit ja
vasolnék: "Makacsok bűneink, sunyi (vagy gyáva, hitvány) bennünk a
bánat". Tóth Arpádnál a sor így hangzik: "És bűnünk mínd makacs,
igaz bánatra gyáva" - ahol a sorkezdő (fölösleges) és megint old, l,as
sit, Baudelaire-ből Tóth Arpádba transzponál, egyfajta dur hangnemből

mollba; a második félsor pedig jellemző túljelzősítés, amelléknevek túl-
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halmozása: igaz bánatra gyáva - ez más, mint a rideg-kemény "MS.
repentirs sont lécties",

A példákat lapokon át sorolhatnám. Még csak ezt: "Si le viol, le
poison, le poignard, l'incendie - N'ont pas encore brodé...... - írja Baude
laire, négy rideg főnév kemény fölsorolásával az első sorban. Franyó
nál: "Hla méreg, tör, kanóc s erőszak tarika rajza - Még nem hírnezte
áJt..." - ami ismét nagyon jó megoldás. Tóth Arpádnál (s a fölös,
"baudelaire-telen", a baudelaire-i cicomátlan precizitást elejtő, a baude
laire-i klasszícítást szecessziósari elromantlzáló jelzőket már csak kurzi
válással jelzem): "Torz kéj, gyujtogaJtás, vad méreg, sanda penge - Ha víg
ábráilkat eddig nem hímezék" ...

Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy Tóth Árpád fordításai
"rosszak" ! - csupán am próbáltam példáin illusztrálni, mi az, ami nem
igazán baudelaire-i, nem elég "hiteles" benne - mi az, amiben minden
szépsége ellenére sem érzem mindig véglegesnek. Nemcsak a saját egyé
niségén át nézi, a saját alkatán át érzi Baudelaire-t, hanem korának sze
mén át is nézi: az ő Baudelaire-je kissé szecessziós; kissé túlságosan az
a fény, az a neonvilágítás ragyog rajta, ami Ady Vér és arany kötetén.
Baudelaire, majdnem a századeleji pesti éjszakák, majdnem a Pálmakert
félig-meddig orreurnos rőteslilájában...

Ott viszont, ahol Baudelaire-ban van ilyesmi is, és különképpen ott,
ahol bizonyos sajátos egzotikum van benne (például az Os, mezte!'zn
korok kezdetű versben): ott Tóth Arpád kitűnő.

*
Ha Babitséknak olyan kiváló Baudelaire-irodalom állt volna rendel

kezésükre, mint amilyennel már napjairikban mi rendelkezünk - első

rendű művek, melyek Baudelaire életművének mínden zugát s minden
összefüggését föltárták, s olyan kiadások, mint Le Dantec, Jacques Crépet
és Georges Blin pompás kiadásai - fordításaikban bizonyosan jóval ke
vesebb volna az olyan elírás, elcsúsztatás, amin ma az aprólékos vízs
gáló fönnakadhat. Babits általában sokkal baudelaire-ibb, mint Tóth Ar
pád (valószinűleg már csak azért is, mert Baudelaire sok kétségtelen
katolíkus sajátossága természetszerűen közelebb áHt hozzá, mint a pro
testáns Tóth Árpádhoz - a baudelaire-i költészet katolikus-janzenista
lelki aszkétíkáját ösztönösen is jobban átér-tette) ; de azért Babitsnál is
akadnak olyan költői, szép megoldások, melyek ellen esztétikailag ugyan
semmi kifogást nem lehet emelni s megfelelnek a nyers szöveghűségnek

is - de nem egészen a gondolati, eszmei hűségnek: vannak ugyanis (és
nemcsak Baudelaire-nál) kulcs-szavak, amelyeknek csak egy jelentésük
van és lehet, s melyeket nem lehet mással, hasonlóval, vagy metaforikus
áttételekkel pótolni, körülírásakkal helyettesíteni. Az Aldás jegyzetében
Szegzárdy-Cscngery József is hoz egy példát erre...Legyen megátkezet/
a kurta kéjű éjjel, - Míkor a Büntetés méhemben megfogant" - fordítja
Babits ezt 'a két Baudelaire-sort: "Maudite soit la nuit aux plaisirs
éphéméres - Ou mon ventre a con~u mon expiation J" A jegyzet így ma
gyarázza - és rektifikál ja - Babitsot, aki Baudelaire valódi (teológiai
forrású) gondolatát mintegy elvulgarizálta: "A hely az eredendő bűnről

szóló teológiai és pesszimista filozófiai felfogás szerínt értelmezendő: 'l

foganás ténye által a nő kiengesztelő elégtételt - expiation - szolgáltat a
testi kéje'lgés bűnéért. amennyiben új lényt és ezzel a vezeklés új lehe
tőségét hozza létre. Tehát nem általában vett büntetésről van szó, hanem
arról az engesztelésről, ami a költő anyjának méhében fogantatott." Vagv
fogalmazzuk meg erősebben: egyáltalán nem büntetésről van szö, hanem
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vezeklésről, sőt levezekIésről, de olyanról, amely egyben valami aféle
tartalmat is hord magában, hogy "kiengesztelés" - tehát a szó latin, és
francia (magyarban így vissza nem is adható) értelmében expiatióról.

Még egy jellemző példát hozok föl ilyen oabítsi "elköltőiesítésre".

(Előfordul ez nála másszor is: amikor egyfajta költőiség - ritmus, szebb
kifejezés, hangzatosság - kedvéért eltér ettől a legmélyebb, majdnem
azt mondhatnám, hogy szakrális-eituális tartalmi-eszmei hűségtől. Legkd
rívóbban az Amor Sanctus egy sorában, ahol a Pázmánynak tulajdonított
O gloriosa himnusz egy ősi Mária-epítetonját, a turnis eburneát a tro
chaikus sorvég-ejtés kedvéért az egyetlen lehetséges és megengedett,
közhasználatú. "szakrális" elefántcsont torony helyett ",elefántcsont bás
tyának" fordítja).

Baudelaire-nek ezt a versét, második példámat, Szegzárdy-Csengery
József nem vette föl antológíájába, Az első, hosszabbik Femmes damnées
círnű versről van szó, e Kárhozott asszonyok utolsó előtti sorpárjáról.
Baudelaire-nál: "Loin des peuples vivants, errarües, condamnées, A tra
vers les déserts courez comme les lops", Babitsnál. "Távol az eleven vi
lágtól, elítélve, Bolygva pusztákon át, mint éhes farkasok" ... Nos, tud
juk (hála Baudelaire önéletrajzi írásai Georges Blin-féle kiadásának),
hogy Baudelaire "be~ső termínológláiában" ez 'a bolyongók, kóborlók (er
rantes) szó nemis 'annyira [elzője, hanem egyenesen adekvátja a pros
tituáltnak, a deklasszáltnak. (Megjegyzendő:Baudelaire gondolkodásában
a prostituciónak is egészen különleges értelme van.) A Röppentyűk egyik
leghosszabb, százkilencven soros jegyzetében olvassuk: "Akkor (valami
világvégi világban) a kóborlók (errantes, kóbor lányok), a Iezüllöttek, azok,
akiknek már volt egynéhány szerető]ük . .. nem lesznek mások, mint
maga a könyörtelen bölcsesség" . .. Tehát az errtuites és condamnées
nem bolygva és elítélve, hanem megszólítás: távol az élő népektől, ti kó
borok, elítéltek, fussatok sivatagokon át, mint farkasok... és "faites
»otre destin" - mondja tovább a francia: tegyétek, ami végzetetek:
vagyis ezt a sivatagi farkas-futást. Babits aztán ,;szent Rendetleneket"
említ, aminek az eredetiben halovány nyoma sincs, mert Baudelaire itt
is romantikátlanul moralista (s ő, De Maistro tanítványa ne lenne az l) 
az ő számára ezek a "kóbor lányok" egyáltalán nem "szent rendetlenek",
mínt a századfordulói szecessziós perdíta-kultusz szemében, hanem hatá
rozottan, keményen "ames désordonnées", rendetlen lelkek - il a bennük
lévő végtelen nem "kíséri" őket, mínt Babitsnál, hanem (ismét határo
zott korális-vallási tartalommal) "fuyez l'infini que vous portez en vous !"
- azaz: meneküljetek a végtelenségtől. amit magatokban hordoztok.

•
Szabó Lőrincnek már rendelkezésére állt a fordítást megkönnyítő, a

hűséget filológiailag is megtámogató tudományos 'apparátus. S neki mód
jában volt e segédeszközök birtokában alaposan és a reá jellemző nagy
gondossággal átdolgoznia korábbi fordításait. Mégis van valami olyan
"hűtlensége", ami talán elkerülhető lett volna, ha a baudelaire-i formá
hoz még mélyebben ragaszkodik, még bennsőségeseboen: e forma for
máló lelkéhez, a baudelaire-i dikció ízületi tagozódásaihoz. Megenged ma
gának olyan átvonásokat (enjambement), aminőket a formallag preciz
Baudelaire sosem tűrt volna el; alkalmaz olyan rímeket, s nem is csak
elvetve, amelyek ellenkeznek Baudeiaire egész költői esztétikájával; s
ami még ennél is több: valami nonchalance-szal nem egyszer töri át
Baudelaire versbeli harmóniáít, ritmikai períódusaít, anélkül, hogy azok
nak valamiféle magyar megfelelőt adna. Például:
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Oh, jóság angyala, tudod; a gyűlölet mi ?
S a görcsös ököl, a keserű könny daca,
Amíkor pokoli sorakozót ver a
Bosszú, s erényeink öt rohannak követni. , ,

Baudelaíre-nál a metszet vagy a sorvég többnyire teljes, vagy leheletnyi
fél-nyugvópont, a periódus megpihen, a versmondat ilyen ritmikai egy
ségekbe rtagolódik; Szabó Lőrincnél viszont nem egyszer olyasfajta ol
dott dikció feszíti szét az alexandrin szabályos kereteit, aminőre a fran
cia verselés majd csak később, fél századdal Baudelaire után tesz kísér
leteket. S az eszményi fordítói megoldás mindig az, ha a fordító a for
mának nemcsak a képletéhez. hanem formáló lelkéhez is igyekszik minél
hívebb lenni.

Ahol viszont Szabó Lőrinc ezt a hűséget nem adja föl (de amennyi
ben föladta: e~vszerűen adta föl, nem pedig azért, mintha nem tudta
volna megoldani a legnehezebb problémákat is), ott - érzésem szerínt 
ő it legbaudelaíre-ibb, Alkatilag is ő állt legközelebb Baudelaire-hez: ő

is - a Te meg a világ költője - bizonyos értelemben (háromnegyed
század civilizációs fejlődésével előbb, de hasonló szenvedéseí-problérnái
között civilizációs fejlődésünknek) po éte de la vie moderne - s a maga
módján ő is "janzenista": matertalízmusának [anzenístája volt. (*)

SZINHAZI ÖRJARAT: A drámaíró é~etdrámája.

"Mindkettőnk esetének bölcs magyarázatát Pázmány Péter bíboros
nak, minden idők legnagyobb magyar írójának egy latin nyelvű be
szédében találtam meg. Pázmány szerint mínden emberi lényre ki
van róva bizonyos meghatározott szenvedés-mermyiség, és ha valaki
hosszú ideig él nagyobb szenvedés néücüí, az élet "tarditatem supplicii
gravitate compensat", ·azaz még nagyobb erővel pótolja az elmaradt
szenvedést,"

(Molnár Ferenc önvallomása utolsó művében)

Igen, a ~eghangosabb, sokszor vitatott értékű magyar szinpadi sike
rek írójáró~ emlékeziink: őrjáratunk során. Mo~nár Ferenc maga adja
meg a kulcsot uto~só, önvallomásszerű művében, ameiu a "Companion in
exile" eimen je~ent meg 1950-ben New Yorkban, s ameiuet úgy kellett újra
magyarra fordítani, mert a mű magyar eredetije nem vo~t.fölta~álható

a szerző hagyatékában. Igaz, akkor már Vanda asszony sem élt, aki az
öregedő Molnár titká1'nője s vallomása szerint Beatricéje is volt (sem
felesége, sem leánya, sem barátnője, csak jóangyala), aki rendben tar
totta minden írását. Az idézet mondatkezdő szava, a "Mindkettőnk"

erre a keresztény-hitű asszonyra vonatkozik, aki Molnár mellett, Molnár
ral együtt szenvedett a száműzetésben. Molnár írja kettőjükről "Én, a
bosszúállás Istenének fia és ő, a megbocsájtásé . . ."

A századkezdet óta világszerte ismert és legtöbbet játszott magyar
író valósággal önmarcangolóan tépi le Vanda asszony ha~ála után az ar-

. cára tapadó cinikus, komédiaírói álarcot. Habár bevallja, hogy sema
spiritizmusban nem hisz, sem abban, hogy egy túlvilági életben szerette
inkkel találkozhatunk, állandóan beszélget elhunyt titkárnójével, aki a
jóság, az önzetlen szeretet, a mindentmegbocsájtás ~rényeivel megismer
tette és élete utolsó drámai műveként egy "ÉJFÉLI ApOLÚNÖ" című
misztériumdráma megírásába kezd. A darab első két része java.részt a
mennyben játszódik, ahonnan angyalok figyelik az emberek sorsát és
akad egy földreszálló angyal is, ez lesz az éjféli ápolónö, aki egy szív-
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beteg író ápolására vállalkozik e földön. Mint egyszerű, majdnem ko
pottas ruhás patikussegéd szerepei a drámában maga Jézus Krisztus is,
aki a szenvedők legnagyobb orvosa és ellátogat a súlyos szenvedésekkel
küszködőkhöz, hogy nekik orvosságot vigyen.

Molnár csak töredékeket közöl a darab harmadik fölvonásábóls
nagyrészét megsemmisíti a félig kész műnek: "Gyűlölni kezdtem a meg
maradt néhány oldalt is és magát az ötletet, hogy mai állapotomban fel
vázoltam egy ilyen témájú darab körvonalait. Nem úgy alakult, ahogyan
elképzeltem. A rab, aki annyi évtizedet töltött a dramaturgiai szabályok
rácsai között, alig-alig merte felhasználni a nagy szabadságot. Alapjában
véve - rab maradt. A szabadon szárnyaló képzelet minden pillanatban
visszarepülgetett a börtön nyitott kapuján. Úgylátszik, az effajta embe
rek életfogytiglani rabságra vannak itélve."

S Molnár mintha ebben a néhány sorában itéletet mondana vala
mennyi remekül gördülő s a szinpadismeret netovábbját jelentő világsi
keréről, hisz azokból, a technikai gördülékenység hajtószíjára illesztve,
az maradt ki leginkább, amit a nála formátlanabb és "urwüchsig"-ebb
drámaíró zsenik, fittyet hányva drámai hevükben a szabályoknak, nálá
nál sokkal jobban meg tudtak mutatni. És pedig a földi lét keresztjére
függesztett ember, aki életét valóban csak Krisztus keresztjébe kapasz
kodva s az abból ráeső részt elfogadva viselhet el. S mikor Molnár öreg
ségében és száműzetésében, már nem tud teljes értékű művet alkotni,
akkor jut el tmgikusan ezekhez a belátásokhoz; Krisztushoz, Pázmány
Péterhez, valamiféle hithez. A kereszténységnek Vanda asszony jóságában
megnyilvánuló tetteiben feltárul előtte egy eddig ismeretlen világ. Vanda
mint valami földreszállt angyal ápolja-gondozza a nagybeteg irót s aztán
megfoghatatlan hirtelenséggel eltűnik mellőle: egy pokolian forró new
yorki éjszakán szíve verése megáll s majdnem egy félnapot fekszik fel
fedezetlenül szállodai szobájában. A sors-karmester beintésére ekkor vá
lik akuttá Molnár életében a leküzdhetetlen szenvedés, amely valaho
gyan visszamenőlegesen is megnemesíti műveinek egészét, hiszen az íl'Ó
gyónik itt előttünk s maga itéli el mindazt, ami csak üzleti számítás és
fortély volt életében. Vagy talán ez is kiszámítás lenne, egy a közönség
hangulati fela,1zását kitűnően értő író utolsó trükkje: majd megmutatom
én, hogy halálom után is beszélnek rólam, éppen halottas ,kamarámban
tett utolsó vallomásaim révén! A feltételezés akartan és kritikailag
rosszindulatú részünkről éppen a nagyobb megvilágítás érdekében. Ha
akarom, minden érdek és a legnagyobb szentek voltak a legnagyobb ér
dekemberek, mert haláltmegvető bátorsággal küzdöttek túlvilági jólé
tükért. Aki így gondolkozik, az csak egyet - s éppen a kereszténység
három legsarkalatosabb erényét felejti ki a számításból, amit rendesen
az ördög is kifelejt: a hitet, a reményt és a szeretetet. Molnárt pedig
legalábbis környékezni kezdették ezek az erények, öreg korára barátkozni
kezdett velük s ha művei hosszú sorára visszatekintünk, megkereshetjük
azokat az érintkezési pontokat, ahol világsikerei idején is találkozott
már az abszolutum molnári értelemben vett jelenségeivel, érzelgősen, ci
nizmusba mártott iróniával, felemásan, de mégis.

Ennek megértéséhez az egyik legjelentősebb pillér - bár előttünk

még rejtezik - Molnár Ferencnek "A király szolgálóleánya" című műve,

amelyet szintén száműzetésében írt Amerikában. Molnár önvallomáskö
tete szerint és saját szavaival: "A darab hőse egy szegény hetvenesztendős

ortodox zsidó házaló árverésen egy zsák könyvet vásárol. Hazaérkezve
nyomorúságos lakásába, a mezítlábas szolgálóleány turkálni kezd a zsák
ban, regényeket keres. Az öreg házaló a leány révén - Franz Werfel
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is egy cseh dajka szavaiból ismerte meg Krisztust - ismerkedik meg
egy kopott kis könyvvel, az Újtestamentummal és a könyvből ismeri
meg Jézust. Eles intelligenciájával és jó öreg szívével szenvedélyesen
meqszereti a könyvet és megszereti Jézust. Es minthogy ezzel a vonzal
mával kétezer évet elkésett, életével fizet a rajongásáért. A darab alap
eszméjét - majdnem ezekkel a szavakkal - csaknem húsz évvel azelőtt

írtam le egy szelet papirra, hogya németek leöldösték a zsidókat. A bor
z,almak előtt négy évvel fogtam hozzá megírásához. Aztán sok leírás, át
írás, lefordítás, átfordítás, próba és két kísérleti bemutató után szomorú
an láttuk, hogy az események sebesebben rohannak, mint mi és a darabot
örökre félretettük."

Torz és felemás akkorddal végződik tehát ez a nálunk ismeretlen
Molnár-dráma is. Még benne lappang a félig megtért zsidóknak az a ma
teriális megítélése, hogy megtérni e-földi eredményekért szükséges. Pe
dig a megtérésnek olyannak kell lennie, hogya megtérőtől akár az egész
föld összedőlhet, mert a megismert igazság számára minden földi dolog
nál fontosabb. Nodehát nem tudhat juk, művészileg hogy fogalmazta meg
drámája végét Molnár, hisz csak az ő sajátkezű ismertetését idézhetjük
tanúbizonyságul. Ez pedig megerősít fölfogásunkban, hogy Molná?' Fe
renc, a józsefvárosi születésű gyermek, Nemecsek halhatatlan alakjának
megalkotója, Liliomnak, Závóczkynak megálmodója, az "Egi és földi sze
relem" meg a "Vörös malom" angyali-sátáni harcainak kísérletezője leg
jelentősebb műveit - és szociálista kiállásnak is beillő novelláit, így a
Szénioloaiokat is erős christocentrikus vonzalmak alapján írta. Saját
szavait idézve "Alapjában rab maradt", de "A szabadon szárnyaló kép
zelet minden pillanatban visszarepülgetett a bÖj·tön nyitott kapuján". S
milyen melankólikus Molnár önmegítélése: "Úgy látszik, az effajta em
berek életfogytiglani rabságra vannak itélve ..."

S ha megnézzük, mi marad meg a nagy életműből, aminek az elzárt
magy.ar nyelv ellenére majdnem egy egész világ tapsolt, könnyezve és
megilletődve: megállapíthatjuk, hogy éppen azon művei a leaérték- é s
időtállóbbak, amelyekben ez a keresztény csíra - drámaírói börtön ide
vagy oda -, de mégís a legőszintébben meqnuilatkoztuitott. Nemecseket,
a Pál utcai fiúk "közlegény"-hősét nemcsak mi, de még az unokáink
unokái sem fogják elfelejteni, hiszen ha el is pusztulna a magyar nyelv,
a világ többi népeinek ny,elvébe is beíródott már ez az érzelmes és szen
timentalizmusában is igaz gyermekregény. Dramaturgiailag legszervetle
nebb szindarabia, az égi és földi színek között bukdácsoló Liliom alak
jával szintén a világ majdnem valamennyi népének köztudatába ivódott
már belé s szinte függetlenült a nyelvtől, amelyben sziileteti, mint a
homéroszi eposzok. Valami olyan ez, ami igaz és éppen ezért eltörölhe
tetlen. Jó-jó, szentimentális, schmachtfetzni, "külvárosi legenda", vagy
amit akartok, de világsikerét egy világérzés hiteltette meg: a keresztény
ség.

Van vagy húsz esztendeje, hogya Liliom előadását a nagyváradi
székesegyház mellett, egy sportpálya szabadtéri szinpaddá alakított rög
tönzöttségében láttam. Az előtte való napon Hamletet játszották ott, a
rákövetkező napon "Az ember tragédiá.iát". Úgynevezett "Hevesi-s.zin
pad" volt a keretdíszlete mindhárom előadásnak. Jobbról-balról néhány
lépcsőzetes emelvény, középütt boltozott kapualjféle boltozat, amelyen
Hamlet atyjának szelleme éppúgy megjelentetett, mint bástyafokon, aho
gyan az angyalok és arkangyalok innen hozsánáztak Istennek a "nagy
mű" befejezése után. No és itt "ment" közben a Liliom is, ugyanezen a
színpadon, az álló szinpadkeretben. A vurstli-jelenetben a Liget vmamos-

312



sínjeit átívelő repülőhídjaínak emlékét idézte ez a kapuboltozat, a vasúti
sínek mellett játszó rablási és öngyilkossági jelenetben egy vasúti via
duktot. Es bár nekem a Liliom égi őrszoba jelenete mindig flitteres, gics
cses, féligmegoldott volt a maga lilaszínű és rózsaszínű fényeivel, itt Is
ten szabad ege alatt ez a jelenet is nagyranőtt. Az egész Liliom előadást

kitűnően színezte már az is Nagyváradon, hogy a Székesegyház éppúgy
a vasút mentén fekszik, mint Pesten a városliget. A vonatok néha belé
füttyentettek az előadás mondanivalójába, de ettől még Liliomabb lett a
Liliom előadása. Az égi őrszoba pedig sohanemlátott díszletet kapott a
maga csillagos égbe ékelődő bíróival és vádlottjaival. Nem volt gíccses
lilaszinű és rózsaszínű fény. Nem ragyogtak álmisztikusan valamiféle őr

szoba rosszulmázolt díszletei. Az égi őrszoba égi díszletezés t nyert a pis
logó csillagoktól, amelyeknek egy kósza töredékét Liliom tizenhat év
múlva majd olyan "frissen-melegen" lelopja leánya megajándékozására.
Mert valami jót is kell tennie s hogy tegyen jót egy vagány, ha nem lop
valamit, amivel jót tehessen?

A molnári mű, amiben kereshetünk esendőségeket, itt valami univer
zális érvényességet nyert és én azt hiszem, a csillagok ez esetben sem
hazudtak, amikor kiteljesítettek egy sokat vitatott és ócsárolt művet. Ha
nem is feledjük el "Az ördög" lipót1Járosi demonológiáját, az "Olympia"
ischli fordulatait, az "úridivat" már-már giccses meseszerűségét a jó
emberről és a "Farsang" főhercegnős magyar báléjszakáját agyémántot
lopó pusztai Bovarynéval, Molnár Ferencet a "Liliom" külvárosi legen
dája őrzi meg emlékezetünkben és a magyar irodalom sokfelé zilált tör
ténetében. Ezt a művét kellene előadni a pávarikongásos, vonatfüttyös
állatkerti éjszakában, mert ez épp olyan művészileg autochton előadás

lenne, mint Mozart hangjainak idézése a tündéri Salzburgban. A város
ligetből sziiletett darab magában a városligetben. S ha hiénák üvöltené
nek közben, pávák berzenkednének a nyugalmukat zavaró fényszóróktól
fölébresztve, mégis Julika és Liliom városligetjének szavát hordaná akác
fák szagával vegyítve a forró júniusi éj. De milyen nagy út van odáig,
amíg egy parvenü város magára talál és végre azt tudja adni, ami való
ban a sajátja és amiben a legjobb tud lenni. (Possonyi László)

NEPMOZGALOM A SZENTSÉGEK TüKRÉBEN. Szeptember végén
volt 200 éves fordulója annak, hogy templom épült egyik alföldi közsé
günkben. A jubileumra a plébánia vezetője összeállította a plébániai
anyakönyvek adatait. A számok rendkivül érdekes módon tükrözik egy
színmagyar és szinkatclikus délalföldi község lelki életének jellegzetes
megnyilvánulásait és ezen keresztül a nép mozgalrnát 1S. A történeti ok
mányok 1332-ben említik előszór ·a községet, amely 1573-ban török kézre
került. Lakói ekkor elszéledtek a szélrózsa minden irányában, a plebánia
megszünt és a község csak Mária Terézia korában, 1750 körül népesült be
újra, mintegy 500lakóval. 1753 óta ismét önálló plébánia, az anyakönyve
zést 1759-ben kezdték meg, a kereszteltek anyakönyve pedig 1763-ban
nyílt meg, A lakosok száma most míntegy 6.000 fő. Kis hibával a keresz
teltek száma azonosnak vehető a születések számával. Két évszázad alatt
kereken 35.000 személy részesült a keresztség szentségében, A keresztelési
adatok graf'ikonja hatalmas hullámhegyet mutat, amelyet megdöbbentő

hullámvölgy követ. Az 1760-as években 30-40-70 az évi születések szá
ma. A vonal iránya, kisebb ingadozásokat figyelmen kívül hagyva, egyre
emelkedik. 1880-tól kezdve már 300 fölött van az évi születések száma, a
csúcspont 1889, - 345 születéssel, Itt hirtelen esés következik A szüle
tések száma 1911-ben már csak 199, 1915-ben 144, 1940-ben 98, 1945-ben
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71. 1952 óta ismét emelkedés tapasztalható, míg 1956-ban 101 a keresztel
tek száma.

Történészek és szocíográfusok feladata lenne annak kíkutatása, hogy
1889 után, tehát a századforduló idején, miért kezd zuhanni a szrületések
száma. Mi lehetett az oka annak, hogy 130 éven át lényegében emelkedő

irányzat után az utóbbi 70 évben a népszaporodás csökken ebben a dél
alföldi magyar községben. Talán nem járunk messze az igazságtól, ha
azt gondoljuk, hogy a század végén nemcsak a hagyományos vallásos er
kölcsök fokozódó elhanyagolása vált érezhetővé a község Iakosságában,
hanem azok a földbirtokpolttíload viszonyok is, amelyek fojtogatták a
parasztság gazdasági terjeszkedését és a családoik százait és ezreit kény
szerítették krvándorlésra. Magától értetődő, hogy a kapitalista nyerészke
dés a keresztény erkölcs előírásain is túltéve magát, egyre könnyebbé
tette a gyermekáldás megakadályozását. Hogy az állam népesedési és
szociális politikája is mennyire befolyásolja a népmozgalmat, azt mutat
ják az utóbbi évek adatai. 1953-tól emelkedés, 1956 után csökkenés mu
tatkozík a kereszteléselk, tehát a születések számában. Az anyakönyv ta
núsága szerínt a legtöbb születés, az utóbbi 80 év adatait véve alapul,
márciusra és szeptemberre, a legkevesebb pedig novemberre és április
ra esik. Erdekés az is, hogy némelykor sorozatosan és egymás után ke
vés, máskor pedig feltűnően sok iker születik. 1823-1836 között 35 iker
pár, 1862-1880 közt 105 ikerpár született. Ugyanakkor más, 15-16 éves
periódusok alatt míndössze 2 iker látott napvídágot, E népmozgalmi '10

natkozású adatok mellett inkább pasztorációs érdekessége van annak,
hogy régente milyen ritkán volt bérmálás a községben. Kétszáz esztendő

alatt tizenkilencszer fordult ott meg a bérmáló püspök; 1921-4őU, Glattfel
der Gyula püspökségétől számítva 4-5 évenként, azelőtt 10-20 éven
ként. Lonovícs két bérmálása közt 25 év telt el. Lonovics egyszerre 1910
lelket részesített a szeatségben. Csernoch János csanádi püspökként 1908
ban 2100 személyt. Az utóbbi időben átlag 400 körül mozog a bérmálkozók
száma, Kétszáz év alatt 15.000 a bérmálkozók összlétszáma, ami többek
között arra mutat, hogy különösen a régebbi korszakokban igen nagy
volt a gyermekhalandóság is.

Az Oltáriszentség vételéről csak 1939 óta vannak pontos adatok. A
szentáldozások száma évi átlagban 13.000, az Eucharisztikus kongresszus
érvében ez a szám 15.000 volt. Az elmúlt 18 év alatt 250.000-szer járultak
szentáldozáshoz a község hívei.

A község lakói közül mindössze öt személyről tudnak, aki felvette az
egyházi rendet. Ez aránylag nem sok, mert némely községele sokkal na
gyobb számban adtak papot az egyháznak. Két évszázad alatt a község
nek 28.plébánosa, illetve adminisztrátora vagy vikáriusa volt. A legnesz
szabb ideig a mcstaní plébános állott hívei élén, kereken 34 évig. Két
száz év alatt 8.209 pár kötött házasságot, ma a házasságkötések száma
évente átlag 40 körül mozog, a maximum 1919-ben volt, akkor 158 es
küvőt tartottak, ami a megelőző négy éves háború eltolódott házasságkö
téseinek .tudható be. Helytörténeti szempontból érdekes lenne megállapí
tani, hogy 1849~ben - a szabadságharcole évében - miért ugrott fel a
halálozások száma 475-re, (közülük 328 gyermek). Az elhalálozások száma
200 év alatt kereken 24.000 volt, itt is megállapítható, hogy a gyerrriekha
lottak száma a multban igen magas volt. Az utóbbi években 2-3, legfel
jebb 4 gyermek hal meg és 1922 óta soha nem lépte át az 50-et. Ezzel
szemben 1911 előtt nem egyszer évi lOD-nál is több gyermek elhalt. En
nek oka az akkoriban még leküzdhetetlen járványok pusztítása. Kétszáz
év alatt kereken 13,000 gyermek halt meg, tehát 2.000-rel több, mint fel-
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nőtt. A kolera, vörheny és difteritisz járványok a halálozási statisztikából
is felismerhetők, 1B31, 1B49, 1B66 kolera, 1882 difteritisz, 18B8 vörheny.
1892 pedig ismét difteritisz,

Az anyakönyvekből megállapítható az is, hogy az elhunytak - a
hirtelen elhaltakat kivéve - legnagyobbrésze szentségekkel ellátva halt
meg. Két évszázad alatt a lelkipásztorok 8.266 esetben állottak a földi
életből távozók mellett, tehát legalább ennyiszer biztosan kíszolgáltatták
az utolsókenet szentségét, A szentségek nélkül elhunytak száma 200 év
alatt 1980 volt. Akiket nem tudtak ellátni szentségekkel, azok nagyrésze
világháború alatt, vagy pedig hirtelen haláleset míatt távoztak az élők

sorából. Hogy a hirtelen és a váratlan halál nem is olyan ritka, az mu
tatja, hogy 1957.-i év 46 halálesetéből 13 hirtelen vagy egészen váratlan
'Volt. A betegségek regisztrálását csak a mult század közepetől kezdték
meg. A feljegyzések ma már amakronísztíkusan hatnak, pl.: "A nehéz
nyávala miatt"; "pokolkelet nyavalában hirtelen meghalt", "köhögés, láz,
gyermekszüiés", később már a betegségeket pontosan megielölik: peténcs,
hagymáz, sorvadás, idétlenség, rothasztó láz, görcsök, pokolvar, vérfolyás,
aszkor, dermesztés, hidegláz, tüdővész" vízkór, szélhűdés, gyomorrák stb.
Megjelennek a járványok, míg a mostaní években már a mai orvosi ki
fejezések szerepelnek,

Az alföldi falu plebánosának szorgalrnas gondossága a közölteknél
sokkal több adatot hordott össze. Ezek az adatok értékes anyagai lehet
nek a község monográfiájának és mintegy történeti háttér rajzolható fel
a segítségükkel egy újabbkori vallásos szociográfia számára is. Ezért kü
lőnösen is értékes a plébános munkája,

ROUAULT HALALARA. Párizsban, nyolcvanhétéves korában, ez év
februárjában meghalt Georges Rouauli, egyik legjelentősebb képviselője

annak a nagy francia festőnemzedéknek,amely a század első évtizedében
dúlta fel és hajította sutba a maradi művészet kicsinyes kelléktárát. Né
hány évvel ezelőtt a csupa könnyedség Dufy ment el, azután Apollinaire
"hajnalszín-szemű"barátja, Derain, - majd a robusztus művészetű Léger
következett, legutóbb pedig Párizs öreg utcáinak és Balzac-regényekből

jól ismert házainak szerelmese: Utrillo. Most pedig korunk nagy vizioná
Tius művésze, Rouault hanyatlott a sírba.

1871-ben szűletett Párizsban; apja iparosember, műbútorasztalos,

nagynénjei porcelánfestók voltak. A tizennégyéves Rouault egy üveg
festő műhelyébe került, itt ismerkedett meg a középkori üvegablakok
kal, amelyeket restaurálnia kellett. A gótikus dómok tüzes szívekben iz
zó üvegablakai nagy hatást gyakorolnak stílusára; a Rouault-figurákat
körülvevő erős, fekete kontúrok az üvegablakok ólomhálózatára emlékez
tetnek. Első művei bibliai kompoziciók, Sámson történetét festi meg, a
halott Krisztust sirató szent asszonyokat, a gyermek Jézus templomi vizs
gáztatását. Ekkor még formanyelve nem alakult ki véglegesen, de a val
lásos témák később is visszatérnek műveiben és végigvonulnak hat év
tizedes pályafutásán. Művészetének korai szakaszában Gustave Moreau
volt a mestere, ez a nagyszerű pedagógus, akinek Matisse és Albert Mar
quet is sokat köszönhet.

Rouault neve akkor kezdett az ismeretlenségből kiemelkedni, amíkor
Matisse vezetésével a fiatal művészek szervezkedni kezdtek. A csoport
rövidesen nevet is kapott: "fauve"-ok, "vadak". Egy tekintélyes kl'ítikus,
Louis Vauxcelles, elment a fiatal festők kiállítására, és ott megragadta
őt egy szobor, Marque nevű szobrász műve. A műbíráló felkiáltott: "Dona
tello parmi les fauves I" (Donatello a vadak között I) Az elnevezés azután
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'€lterjedt. Megjegyzendő, hogy Vauxcelles adott nevet egy másik irány
zatnak is: a "kubistáknak". A "fauvizmus", "kubizmus" tehát eredetileg
gúnynevek voltak, csakúgy, mint az "impresszionizmus" kifejezés, amely
nek ugyancsak pejorativ jellege volt a mozgalom indulásakor. A [auoe
ok vakmerő koloristák voltak, színimádók. A természeti látvány ból in
dultak ki, amelyet keveretlen, tiszta színekkel, erőteljesen, nyersen ad
tak vissza. Példaképük mindenekelőtt Van Gogh volt. Rouault is ehhez
a csoporthoz tartozott, de a többiektől (Matisse, Vlaminck, stb.) elválasz
totta őt a sötétebb, drámaibb színskála iránti vonzódása és erős morá1:is
hajlama, amely társaiból - akik a művészetnek elsősorban formai prob
lémáit hangsúlyozták - meglehetősen hiányzott.

Rouault pályafutása szűkölködík stílusfordulatokban, kísérletező

kedvben messze elmarad egy Pícasso, egy Matisse mögött. A század első

évtizedében rátalál igazi hangjára, és azután végíg kitart e súlyos, tar
talmas, 'darabos festői ábrázolás mellett. Rouault nagy lélekábrázoló. Lelki
rokonai a középkori misztériumjátékok, liturgikus drámák szerzői és a
"Ballada ,Miasszonyunk imádására" Villonja, azután a kegyelem és meg
tisztulás után vágyakozó Baudelaire és Villon. (Nem véletlen, hogy meg
festette Verlaine portréját, és egyik legszebb festményének címe: "A
Romlás virágai".)

Rouault az emberi durvaság, bestialitás, tompa korlátoltság, kéjvágy
és emberi süllyedés megrázó kifejezője. A léleknek a testre is kiülő rút
ságát, torzságát mutatia be sok képe, amelyek ugyanolyan őszinte vallo
mások korunk emberének elesettségéről, útvesztóíről, mint Mauriac, Ber
nanos regényei, Greene "Hatalom és Dicsőség"-e. A romlottságot és a
bűnbe való belemerülést látjuk a Krisztust bántalmazó katonákat, elálla
tiasult prostituáltakat és embertelen, rideg bírákat ábrázoló képein.
Rouault tele van szociális érzéssel, humanítással, rokonszenve az éret
megtaposottjaié. Az ő elkínzott, fájdalmas arcuk néz ránk a hegyessüvegű

Pierrot-képekről, vásári komédiásokat, fiatal munkásokat, törődött pa
rasztasszonyokat mintázó festményeiről. De az emberi léleknek és élet
nek nemcsak sötét és komor oldalait látja: varázslatos szépséqű leány
arcok, kedves gyermekfejek, sebesült társukat támogató clown-ok, mél
tóságteljes öreg király, bölcs kínai aggastyán és más ábrázolatok hirde
tik: a szépség, a tisztaság és a jóság - minden látszat ellenére - nem
veszett ki korunkból.

A keresztényeszmevilág egyik fő ihletője Rouault ecsetének. A Szent
Család, Krisztus életének különböző eseményei, a keresztrefeszítés, a ke
resztről való levétel, Szűz Mária, Veronika, Jeanne d'Arc alakja - gya
kori tárgyak képein. Nála a Biblia és az egyháztörténet eseményeinek
megfestése nem ,pusztán esztétikai és formai feladat, mint sok zseniális
kortársánál (pl. Matisse munkálkodása a Vence-i kápolnával kapcsolat
ban), hanem átéltség, mély és őszinte keresztény hit dolga. A modem
egyházművészet egyik legnagyobb művelője volt.

Eletmiioének nagyértékű darabjai sötét alaptónusú virágcsendéletei
és tájképei. A széles ecsetkezeléssel megfestett formák duzzadozva ter
jednek szét a vászon síkján. A tárgyak ,belsejéből égszínkék, rózsás, égő

vörös színek parázsIanak elő. Tájképei telitve vannak misztikus hangu
lattal, varázzsal, bűbájjal, - mintha Alain-Fournier "Le grand Meaul
nes" c. regényének "domaine mystérieux"-én, "titokzatosbirtok"-án jár
nánk.

Rouault a festészeten és grafikán kívül kerámiával és szobrászattaI
is foglalkozott, sőt írt is. A Gyagilev-féle orosz balett részére díszleteket
is készített. Mindenfajta közszerepléstől, interjutól és napipolitikai vé-
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leménnyilvánítástól irtózott, szerény ember volt, aki fényképeztetni, fil
meztetni sem ,igen engedte magát. Az a művész volt, aki nem rohant a
közönség elé. Megvárta, hogya közönség jőjjön el őhozzá, és a közönség
eljött. Ma művei a legnagyobb múzeumok féltett bilszkeséqei:

Rouault és Magyarország kapcsolatáról keveset tudunk mondani;"
nem adatok, hanem tények hiányában. I910-ben a budapesti Művészház

- Rózsa Miklós rendezésében - nemzetközi impresszionista kiállítást
rendezett. Itt impresszionizmus-utáni képek is szerepeitek, többek között
Rouaultnak ..A halálraítélt" c. festménye, amely a világtekintélyű mű

kereskedő Nemes Marcell tulajdona volt. Nemes Marcelltől sajnos nem
a magyar állam vette meg a képet, pedig ekkor még a Matisse, Picasso,.
Rouault-képek: igen olcsók voltak. Hivatalosaink a kedvező alkalmat el
szalasztották. I935-ben újra kiállitottak két Rouault-képet Pesten, Fraen
kel műkereskedőnél. Az egyik kép címe: "Négercsók", a másik egy táj
kép volt. Furcsa, de igaz: egyetlen terjedelmesebb cikk, tanulmány sem
jelent meg magyar lapban, folyóiratban Rouaultról. (Elek Arthur és Ber
náth Aurél emlékezik meg róla néhány mondatban írásaiban.) A mi
Czóbel Bélánkról többen megállapították, hogy bizonyos mértékben
Rouault lelki rokonának tekinthető, - természetesen kortársi lelki kö
zösségről, nem utánérzésről van szó.

Egy öreg ember nemrégiben meghalt a párizsi Bonaparte-utcában.
De szeretetet, részvétet sugárzó művei - úgy tetszik - örökéletűek ma
radnak, és vigaszt, erőt, hitet adnak 7eéső emberöltőknek is. (Dévényi Iván)

A LENGYEL OBERAMMERGAU. Két fénykép fekszik előttem. Az
egyik a bajorországi Oberamrnergau legujabb prospektusa; az 1960-as
ünnepi játékokalt hirdeti meg, amelyeket a müncheni Euoharisztikus
Kongresszus tiszteletére fognak bemutatni. A másik az alig néhány év
vel ezelőtt felújított népi lengyel passiójáték jeleneteit örökíti meg. ahogy
azt nem messze Krakkótól, a Kalwaria Zebrzydowska nevű lengyel kegy
helyen adják mínden husvét előtt egy teljes álló héten át a zarándokok
részére.

A kegyhelyet Zebrzydowaky Miklós és felesége alapította és bízta a
ferences rendre, vagy ahogy őket Lengyelországban nevezik, a bermar
dinusokra 1602-ben. Tulajdonképpen egy hatalmas kegytemplom és a
körülötte elterülő 10 holdas területen közel ötven kisebb-nagyobb kápolna
és templom komplexuma, ahol az akkori szeritírási ismereteknek megfe
lelően s inkább a néphit, mint a valóság alapján, az Úr .Iézus szenve
déseinek állomásaitáHították fel, kezdve a betániai kápolnától. ahol Lázár
családjának otthonát igyekeztek kiképezni, egészen a díszes Szentsír
kápolnáig, ahonnan azután minden husvét hajnalán allelujás énekkel in
dul el a feltámadási körmenet.

Végigjárni ezeket a kápolnákat, vagy ha úgy tetszik, stációkat, talán
három órát is igónybevett, pedig ottlétünkkor semmiféle egyházi szer
tartás nem volt. Akik Husvét előtt jönnek ide, néha egy hetet is éltölte
nek itt, hogy az egyes kápolnáknál eljátszott jeleneteknél jelen lehesse
nek. A képek tanúsága szcrint sok ezres tömeg gyűlik össze ilyenkor és
nem törődve f'aggyal, sárral - amit akkor itt a magas hegyekben sok
szor még hóesés is tetéz - egészen átadja magát annak az érzésnek, hogy
résztvesz Jézus Krlsztus szenvedéseiben.

A környék falvainak férfilakossága a ferences kispapokkal vetélked
ve vesz részt a rendezés munkájában. Virágvasárnap előtti este római
harsonásnak felöltözött fiatal klerikusok hirdetik meg az ünnepi játékok
'kezdetét a hívőseregnek. Közvetlen utánuk vonul szamárháton a Jézus

317



Krisztust megelevenítő játékos, mellette korhű elképzelésű ruháiban a
tizenkét apostol és elindulnak Jeruzsálem felé.

Virágvasárnap az ünnepi szentrníse előtt a papság részvételével
ugyancsak népi módon folyik le a pálmaágakkal Krísztust üdvözlő tö
meg bevonulása. Utána három napon át a husvéti gyónásban tisztulnak
meg a zarándokok, hogy nagycsütörtök délelőttjén a templom főbejárata

-előtt foly,tatódjék a passió-játék: kezdődik a kereskedők kiűzése a temp
lomból. A ketrecekből szerteszaladnak a kis gidálk, a kalitkákból ki
repülnek a galambok az Úr Jézus ostorcsapásai nyomán, majd a szín az
utolsó vacsora termévé változik, ahol most maga a ferences házfőnök

jelképezi fehér albában az apostolai előtt megalázkodó Jézust és meg
mossa a 12 szereplő lábát. Látjuk, amint elhagyja őket Judás, hogy se
gítségére legyen a főpap katonáinak Jézus elfogatásáballl és ettől kezdve
már kápolnától kápolnáig vonulunk nagypéntek déíutánjáíg. Jézus és az
apostolok vezetésével a hívek is átkelnek a "Kédron patakon túlra' (így
hivják a kis patakot is, mely a kegyhely területét átszeli) s a csizmás férfi
és asszony zarándokok legtöbbje nem is átall belegázolni a közel térdig
érő hideg, áprilisi vízbe. Ezután állapodnak meg az Angyal kápolnájá
nál, aki Urunkat halálfélelmében megerősítette.

Pilátus palotájának erkélyén tanúi vagyunk az "Ecce homo" jele
netnek, halljuk a keresztrefeszítés ítéletét; résztveszünk a főtanács üléséri.

A tömeget markos férfiaknak úgy kell erővel visszatartani, hogy he
lyet adjanak ra keresztjét hordozó Jézus alakítójának és kíséreténeik. Az
egyes kápolnáknál a ferences páterek megafonon jelzik a hely szentírási
[elentőségét, rövid elmélkedést mondanak, majd ismét a népi játékosoké
a szó, Egy szívalakú kápolnánál a Boldogságos Szűzet és Magdolnát ve
zeti János apostol a szenvedő Krisztushoz. Cirenei Simon, Veronika, a
jeruzsálemi asszonyok jelenetei váltják egymást, míg elérkezünk a Kál
vária-kápolna aljába, ahonnan valóban erős testi fáradságot jelent fel
jutni a Golgota hegyére. Régi szokás, hogy minden zarándok egy-egy kö
vet visz fel magával a hegy aljából a kereszt tövéíg, ahol - mintegy
emlékezve arra, milyen kőnél súlyosabb vétkeket és terheket teszünk le
a kereszt lábához - ra mélybe, a Gehenna völgyébe gurítják vissza ter
hüket.

A nagyheti passiójátékok mintájára augusztusban a Szűzanya elszen
derülésének és mennybevitelének eseményeit elevenítik meg: a keresztút
stációi mellett a Szűzanya életének állomásai is kápolnát kaptak Kal
waria Zebrzydowska-n, Ilyenkor a bájos Márla-szobor köre fonódnak a
népi játékosok szavai, és János, meg a többi apostol története köré el
szenderülésének és megdicsőülésének eseményei, Végül ünnepélyes kör
menetet tartanak a krakkói érsek vezetésével a mennybe felvett Bol
dogasszony szobrával. (Ez az ájtatosság nem ismeretlen a mi magyar
népünknél sem: főleg Nógrád megyében kísérleteztek ismételten beveze
tésével.) (Kormos Ottó)

BOSCOVICH ROGER JOZSEF. A "Sky and Tetescoue' amerikai csil
lagászati folyóirat 1957. június i számában nagyobb cikkben emlékezett
meg Boscovich-ról, a XVIII. század neves jezsuita csillagászáról, halálá
nak 170-ik évfordulója alkalmával. Boscovich nemcsak mint csillagász
volt nagy, hanem mint matematikus, természettudós és természetfilozó
fus is jelentős alakja volt korának, így nagyon megokolt a róla való
megemlékezés.

A horvát nemzetiségű Boscovich 17ll-ben született Raguzában. Fia
talon a jezsuita rendbe lépett és kiváló tehetsége révén már 29 éves ko-
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Tában a matematika tanára lett a jezsuiták híres római tudományos in
tézetében, a Collegium Romanumban. I76I-ben a velencei szenátus A. G.
Colombo apátnak, a csillagászat tanárának javaslatára csillagv,izsgálót ál
lított fel Páduában. I764-ben ide került Boscovich, s itteni működésének
emlékét ma is őrzi két soros [elirata. A csillagvizsgálót abban a négy
szögletes toronyban állították fel, amelyet még I242-ben építettek a vár
védelmére. Erre céloz a torony bejáratánál olvasható feZírat:

"Quae quondam infernas turris ducebat ad umbTas
Nunc Venetum aspiciis pandit ad astra viam."

I760-ban Milánóban a Brera kollégiumban a jezsuiták szintén csil
lagvízsgálót alapítottak, amelyík Boscovích tervei szerint készült. Egy
ideig ő is itt működött. Amikor I773-ban a jezsuita rendet feloszlatták,
Párizsba hivták meg Boscovichot a tengerészeti Optica igazgatójának. Egy
úttal szülővárosának, Raguzának, amely akkor független köztársaság
volt, követe lett a királyí udvarnál. XVI. Lajos barátságával tüntette ki,
tagja volt a párizsi tudományos akadémiának es a Royal Society-nek,
a híres angol tudományos intézetnek. De ellenségei is' voltak Párisban,
küZönösen az encildopédisták között, akik ellenszenvvel nézték a jezsu
itát. Askálódásaík miatt néhány év mulva otttuututa Párizst, Milánóba
költözött és ott halt meg I787-ben. Szobrát a Brera palotában állították fel.

Csillagászati munkái közül küZönösen értékes a Hold légköréről szóló,
tlmelyik I753-ban jelent meg De Lunae Atmosphera címmel. A "Sky
. and Telescope" cikkírója szerint "Boscovich nézőpontja oly modern, hogy
könyvét ma is érdemes elolvasní."

Az I748-iki gyűrűs napfogyatkozás figyelmét a Hold atmoszférájára
terelte. Euler, a híres svájci származású matematikus, aki akkor Berlin
ben működött (később életének nagyobb részét Oroszországban töltötte), a
Nap képét távcsöve szemlencséje mögött ernyőre vetítette, s ezen a ko
rong képének körét megrajzolta. Amikor a Nap a fogy.atkozás után újra
megnőtt, a korong képének széle túlment a megváltozott körön. Euler ezt
a Hold légkörében bekövetkező sugártörésnek tulajdonította. A berlini
akadémiához benyujtott értekezésében számításai alapján arra az ered
ményrejutott, hogya Hold légköre elég sűrű ahhoz, hogy 20 szögmásod
perces sugártörést okozzan. Összehasonlításul megemlítjük, hogy a Föld
légköre által okozott sugártörés 34 szögperc: ennyivel látszanak a csilla
gok magasabban annál, ahol valóságban. vannak. Ezért a Nap korongját
is még teljesen lát.iuk napnyugtakor, amikor a Nap valóságban már a
horizont alá süllyedt.

Boscovich könyvében Euler eredményét kritizálto,. Ha a Holdnak
tényleg lenne olyan sűrű légköre, akkor a csillag vagy bolygó képének,
amikor a Hold széle felé közeledik, 40 szögmásodperccel kifelé el kelle
n'O! tolódni, amit nem tapasztalunk. S mivel a kék fény a sugártörés miatt
erősebben tolódna kifelé, mint a vörös, ezért a bolygó képének Hold fe
löli része vöröses színű lenne, ami nem mutatkozik. A napfogyatkozáskor
az elsötétült ryap körüli "korona" nem a Hold légköréből származik, hisz
az 17I5-ös napfogyatkozáskor különböző irányban különböző széles volt
s nem a Hold, hanem inkább a Nap helyezkedik el a középpontjában, tehát
ahhoz kell tartoznia. Végül, ha a Holdnak légköre lenne, akkor aHoldon
levő hegyeknek megfigyelhető ámyéka nem éles, fekete lenne, hanem
elmosódott, szürke. Mindezek miatt - mondja Boscovich - ha van is
a Holdnak valami légköre, az sokkal ritkább, mint Euler gondolta.

A XVIII. században nagy szellemi harc folyt a kontinensen Newton
gra1:itációs elméletének elfogadásáért. A franciák Newton nagy munkájá-
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nak megjelenése után majdnem egy évszázadig Descartes örvényelméleté
hez ragaszkodtak. Eszerint a Nap forgása által örvényszerű mozgásba
hozza a naprendszert kitöltő finom anyagot, s ezek az örvények hozzák
keringésbe a bolygókat. Newton elmélete szerint a Föld a sarkokon be
lapult, ezért ott valamivel hosszabbnak kell lenni egy foknak, mint az
egyenlítő felé. Azonban Cassini, Maraldi és de le Hire, amikor a Picard
féle fokmérést Párizstól délfelé, az egyenlítő felé folytatták, kisebb he
lyett inkább hosszabb [okot találtak, ezért elvetették Newton elméle
tét. A kérdés tisztázására újabb fokmérésre volt szükség. Nagyjelentő

ségű volt, hogy La Condaimne és Bonguer Fleury kardinális útján meg
nyerték XV. Lajost, küldjön expediciót Peruba, hogy az egyenlítő köze
lében végezzenek fokmérést. Másrészről Maupertuis is engedélyt kapott,
hogya lapp-földön, északon végezzen iokmérést. A két eredmény összeha
sonlítása Newton elmélete mellett szólt. A fokmérések sorozatába Bosco
vich is bekapcsolódott. Maire jezsuita csÚlagásszal együtt 1754-ben az
egyhá~i államban Róma és Rimini között megmérte a meridián két fokát.
O is Newton elmélete mellé állt, s Itáliában annak egyik első terjesztő
je volt.

Boscovich csillagászati eszközöket s hidraulikus gépeket is szerkesz
tett, könyvet írt a ciklois görbéről, de különösen jelentősek az anyag
szerkezetére vonatkozó vizsgálatai. Már a XVII. században Gassendi fel
újította Epikurosz atomelméletét, bár ennek nagy hibájául rótta fel, hogy
azt hirdette, az atomok öröktől fogva vannalc Gassendi szerint azokat
Isten teremtette. új szint kapott az atomelmélet Descartes vizs
gálataival és Leibnitz monas-aival. A Gehler-féle Physikalisches Wörter
buch 1836-ban megjelent 6-ik kötetében ezt írja: "Roger Boscovich az
anyag lényegéről szóló elméletével megérdemli, hogy Descartes és Leib
nitz után őt tárgyaljuk a ha1'madik helyen; s nincs semmi kétség, hogy
rendszere felülmúlja két elődjéét."

Boscovich elveti a gondolatot, hogy az atomok egyszerűen abszolut
kemény, áthatolhatatlan gol.yók lennének. Ezek ugyanis vagy nem él"Ínt
kezhetnek szorosan, vagy igen. Első esetben nem alkotnának szilárd testeket,
hanem különálló részek maradnának; a másodikban a belőlük kialakult
test is abszolut kemény, áthatolhatatlan lenne, a tapasztalattal ellentét
ben. Boscovich szeritit az atomok inkább erőközpontok. Különbséget tesz
matematikai és fizikai pontok között. Matemati.kai pont, aminek nincs
része. A fizikai pontnak reális tulajdonságai vannak: tehetetlensége s a
belőle kiinduló vonzó és taszitó erők. Ezek az erők egyenlőtlen kiterjedé
sű szférát alkotnak körülötte s egymáson sokféle módon áthatolhatnak.
Ha azért egy test elegendő sebességgel mozog, hogy az útjában álló má
siknak a taszítóerejét legyőzze, akkor ezt nehézség nélkül átszeli. Ezzel
előre meglátja azokat "a meglepő eredményeket, amelyek Lénard és Rut
herford alapvető kísérleteiben is mutatkoztak.: a nagy sebességgel halad6
elemi részecskék az atomokon is könnyen áthatolnak.

Boscovich eredményeit kiiZönösen az angol természettudósok fogad
ták elismeréssel. Priestleu, Jourui és mások is sokat foglalkoztak vele.
Haldane, a nagy angol természettudós mondotta: "A természet nemcsak
különösebb, mint gondolnók, de különösebb annál is, amit el tudunk gon
dolni." Ez a felfogás némileg lemondást jelentett az anyag végső titkainak
feltárásában. Boscovich azok közé tartozott, akik nem riadtak vissza a
nehézségektől. Az akkori gyatra fizikai segédeszközök mellett nem érhe
tett célt, de kétségtelenül legközelebb állt felfogása a modern nézetekhez.

(Dr. Holenda Barnabá8)
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