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A HETVENÉVES· FűST MILAN. A mai ma.gy'alt' irodalom egyik ki-'
emelJkedő kölJtője és prózaírója, Füst Mílán, ez év jú[ius 17-én töltötte be
életének hetvenedik esztendejét.

"A feleségem története" c. regényét nemrégiben kiadta a Galihmard
párizsi kiadó. Az író a francia káadáshoz előszót írt. Ebben az autobíog
rafíaí rész mindössze a következő öt mondat: "Születtem 1888-ban. Sok
hányattatás után tanár lettern és író. Jelenleg tíz év óta az egyetemen
vagyok tanár. Nagyon sokat dolgoztam, megéltem jónéhány életveszélyt
is, és mostmár fáradt vagyok. És ennyi az életmjzom." Vallóban, Füst
Milán élete az alkotáa jegyében, önemésztő rnunkában telt el. Olyan íTÓ,
aki a művészetet szolgálatnak tekinti. A művészet igazszívű és áldoza
tos papjának nevezhetnénk őt, ha a kifejezés nem hangozna régimódi
frázisnak Egy idősebb írótárs. a közelmúltban elhunyt Szillágyli Géza igy
beszél róla: "Onzetlenebb, önfeláldozóbb, jobban megszállott. rnélysége
sebben elrévült, magamagát bőkezűbben tékozló, ,gyögyítihJaJtartilJanaJbb fa
natíkusát az írásnak nem ismerem, el sem képzelhetern. Az írás lázában
ég szakadatlanul ... - valósággal égő fáklya." Szilágyi szavait Füst mun
kamódszere teljesen igazolja. Egy Balzac, egy Flaubert, egy Mallarmé
odaadásával pároltá ő is rnűvészetté az életet; semmi energíát nem so
kallott, hogy megtalálja a legtökéletesebbnek tűnő megoldást. Verseit
.évtizedeken át munkálja, 1913-as, 1934-es és 1947-es költeményes köte
teiben érdekes és igen tanulságos a változatokat összehasonílítani. Nyug
hatatlan szellem, akiből hiányzik mánden önelégültség. "Advent" c. regé
nyének 1920-as és 1949-es szövege is lényegesen különböző. Az író sze
mélyes közlése szeránt negyvenezer oldalnyi kéziratlap, vázlat, jegyzet
felhasználásával, hét esztendei munkával készült el "A feleségem törté
nete", amelynek egyes fejezeteit és bekezdéseit többtucatszor dolgozta ált.

A "NyugaJt"--ibffil jelentkezett verseivel. Hangjának különlegessége,
jellegzetes hosszú verssorai eleinte sok támadást váltottak ki. O volt a
Borsszem Jankó "űst Titán"-ja, a konzervatív oldal és a "Népszava" köl
tői egyaránt támadták. O így emlékezik vissza pá'lyakezdésére: "A bíz
vást átkozottnak nevezhető köilitók közé tartozom magarn is, mínbhogy
egy nagy művészí fonradalorrmak egyik kítagadottja voltam." Osvát Ernő

felfigyelt rá, barátságába fogadta. Olyran új hang szólalt meg Füst Mi
lánnal a modern magyar líra zenekarában, amelyneik dallama az évti
zedek múlásával egyre nemesebben. megragadóbban zeng. Nagy társaitól
és barátadtól, Adytól, Babitstól, Tóth Árpádtól teljesen független tudott
maradni az ő lűrája, rokona - az egy Berzsenyín kívül - irodalmunk
ban nemigen van, de a kortársakra (Kaffka, egy időben Babits, stb.) és
különösen a fiatalabb nemzedékre (József Atttla, Weöres S., a novelltsta
Gelléri A. Endre, stb.) erosen hatott. "Szép példája ennek Illyés Gyula
költészete; ő a szürrealízmustóű részben Füst Milánon át jutott el sa
ját formáj áig. De hatott a legfia1Jalabb költökre is, sokszor Illyés Gyulán
keresztül" - állapítja meg Radnóti Míklós, és kijelenti, hogy "Füst Mi
lám a formatörténet szempontjából nemzedékének egyik legjelentéke
nyebb költője".

Füst Milán hangja az évek és évtizedek sodrában keveset változott,
ami a lényeget illeti. Alapélménye - már húsz éves korában írott első

verseiben is - a sebzettség. sértettség. magánosság, társtalanság, élet
megvetés. félelem és viszolygás az emberektől, az egész el:J.eruséges és
be1átástalan kortól. Eszményei, erkölcsi igényei magasrendűek, alköltő
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mérlegén a kJ1etlen és emberségnélküli modern világ könnyűnek találta
ük. Boldogtaíanság, elkeseredettség, szakadaölan pariasz jajong verseíben,
Radnóti szavával "hősi szomorúság", (Néhány darab kivételével mínd
egyik verse elégia.) E síeámoíc kifejezésére az eddigi költői formák nem
alkalmasak, Füst Milán megteremti a magyar szabadverset. Ez azonban
nem a kompozíció és a ritmus anarchiáját vagy sutbavetését jelenti nála,
hanem a mondanivalóhoz, látomáshoz, komor tartalomhoz legjobban ido
muló, adekvát köntöst, dallamot, "lülctetést. A füstmiláJIli szabadvers lé
nyegesen külőnbözbk az "izmusok" egyes képviselőinek szabadverseítöl,
akilk programszerűen arra törekedtek, hogy a világ kaotíkusságára, ren
detlenségére a költészet hagyományos formáinak szétbombázásával felel
[enek. Paradoxoriként haJt, de tény, hogy Füst szabadversei hallatlanul
zártak és szígorúan kötöttek,

A Füst-versek világa nem könnyen hódítható meg. Szokatdan, újsze
rű ebben a világban az éghajlat, mások ott a törvények, vonzások és
taszítások, mint a mi hétköznapi világunkban. Aki rászánja magát, hogy
megismerkedjék a füstmíláni líra tájaival, kiváló idegenvezetők oldalán
teheti meg az utat. Füst Milánnal nagyon sok kiváló kriltikusunJk foglal
kozott: Kosztolányi, Karinthy, Ka:ssák Lajos, Nagy Zoltán, Radnóti, Szerb
Antal, Komlós Aladár, Németh Andor, Vas István, Vajda Endre, és mások.

Vi~'ga fan'básztilkus-archaikus, bizarr-középkorías. Olyan középlkor,
amilyennel e versekben ismerkedünk meg, sohasern és seholsem . volt,
mert ez sűrített és stdltzált középkor. De a költő erejét és szuggesztívitá
.sát mutatja, hogy e tartományok, pompázatos öltözetű emberek, erős vár
:falak 'létezésében és magasabb realdtásában mégsem kételkedünk. Elfo
gadjuk e mesebeli múltat, éppenúgy, mínt Lautréament MaJdororját, mínt
Colerídge xanaduí rtündérpalotáját, amelyben Kubla kán lakott, mint Poe
Ula!lume-jának tutokzatos hegyeit és vésztjósló révjeid. A költő rnákonyos .
mágíájával ra:bulejti képzeletüniket. Varázsvilágban sűrű, nehéz a levegő,

zsoldoskatona áll páncélbaöltözötten. mereven a vártán, duhaj fickók
nyers dalokat énekelnek, részeg kalmár halad szekéren a holdfényben
fürdő országúton, egy sikátorban V'8I1ga dolgozgat kötényében k!iB boltja
előtt, céhpolgárok díszes Ikalpagjukban sétálnak a vasárnapi utcákon, egy
boldogtalan ~alandor a semmittevés lován üget sírja felé, a rníndenható
fejedelem előtt udvari költője térdepel és könyörög, két öreg ember 
Kajetám és Bohemund - egy királyi lakodalom forgatagában álli:1nak
méltóságteljesen és szomorúan. Minden élőlényén és mínden tárgyon
rajta van az elmúlás bélyege, az élók mellé hdl bánatos, hol illetlen
kísértetek: szegődnek. Füst Milán szobrászí és festőí képzeletű költő,

egyik krrtíkusa szerínt sok verse vaskos németalföldi életképekre emlé
keztet. De GUI1ácsy Lajos is megfesthétte volna a füstmi!láni világ tájait,
embereit és jelenéseit. Kassák Lajos viszont arra mutat rá, hogy Füst
igen sok verse térhatású és szobrászí, "Vlalóságos térbe állított plasz
tíkák",

E világ teremtője nagy képalkotó. Főként a perszonifíkácíót kedveli.
A rnozdulatlan vagy elvont dolgok életre ébrednek nála, és lélegezni kez
denek. Groteszk, fantasztikus, álomszerű világa azért annyira élettel
jes, mert a Iköltő mindent destl-kcnkrét formában jelenít meg. Az idő

..vénül s könnyei szakállára peregnek". "Az elmúlás zöld levélen ül, mínt
holmi .bélkaporonty". Az éjszakában "fatönkök állnak, mínt a vadkanok".
A kis házaikat a domboldalon "egy óriási. parittya szórta össze-vissza". Az
égbolt csillagai is életet kapnak:

"Lám, a Medve ragyog s fiát veri: esöndre tall1ítja.
S lejjebb lassan, valamint tavirózsa, leúszik a Hattyú."
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,Ezek a sorok - és még sok ilyen remekbesikerült leleményt Lehetne
Idézni Füst verseiből-a magyar irodalom nagy értékei közé tartalmak.
EgyébkéIlJt is, a magyar nyelvnek nagy szerelmese és hatalmas művésze.

Ügy tud magyarul írni, ahogyan csak nagyon kevesen tudtak: Pázmány,
Ady, Mórícz, Tóth Árpád. Megható vallomás nyelvünkhöz "A magya
rokhoz !" c. verse: "Szent e nyelv! S több kJincsed nincs neked! Oly
csodás nyelv a magyar. Révület fog el, ha rágondolok is."

Füst Mílán világa: fik.tív középkor, De a költő, aki magáraöbti rég
múlt idők öltözetét, nagyonis modern léíek, Az a mai ember szólal meg
e versekben, aki szeretetre vágyik, de Leggyakrabban közönybe, gonosz
ságba, kíméletienségbe ütközik. A költő lelke érzékenyen reagál minden
ínzultusra: " ... Utánam jönnek, üszkösbottal szurkálnak szörnyű mő

don, 7 Fázékony testerrimel jeges vízbe rántanak.« MásIhol: "Oh jaj, meg
ütöttek engemet, mint egy szegény, vak állatot .. ." Fiatalkori hűséges

barátai meghaltak, társtalanul, egyedül érzi magát:

0Ih, nincs e földön egy barátom ...
S mi sistereg és csikorog,
Mi hempereg és úgy forog,
A keserű

Mennydörgetős ménkűvel barátkozom.

Nagy fájdal~ és egyedülléte kozmikus pesszímízmussá növekedik,
mínden a költő fekete jajsZJavát visszhangozza. Az ember ereje parányi,
minden erőfeszítés meddő: "Változta1mod nem lehet ..." - "És jobbról
is, meg balielől I A hiábavalóság dalát zengték a kórusok." A törté
nelem zűrzavar- és katasztrófa-sorozat:

"E részeg éjszakán hadd jósolok:
Hiába futsz ott fenn aranygolyó.
E föld súlvos-beteg, mint én vagyok.
Az ínség itt a törvény, sírjatok,
Mert sírni kell ám nektek mindezen,
Hogy nincs termésetek e földeken,
S ha néha van, - elönti öt folyó."

Keresi az Istent, és viaskodik vele. Elborult lelkével sokszor nem talál
rá: "Nem hiszek a kinyilatkozrlJatásban I S hogy így néz ki megváltása
után mínd e nagy világ." De néha közelkerűl a Biblia Istenéhez:

"Ha szólítasz s megkérded majd tölem: miért fiam, s hogyan ? .. ,
Oh akkor felmutatom majd Előtted tört szívem."

A nemzeti elesettség nehéz óráiban, az első vílágnáoorú utáni években
is megtalálja az Istenhez szóló szavakat:

"Emeld fel mégegyszer a főnket,

Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,

Könyörgeni hogy tudjunk Előtted.'

Prózája is nagy értéke a magyar irodalomnak. A 20-as évek legel,e
jén jelent meg az "Advent", amelynek cselekménye 1. Stuart JaITmIb ural
kodása alatt, az angliai katolfkusüldözések korában játszódik Főlhőse

egy fiatal angol katolikus arisztokrata, akinek jellemében a gyengeség,
a gyávaság és a vakmerőség, a veszéllyel való kacérkodás találkozik.
Meghívatja magát vacsorára a kegyetlen bírákhoz. A főhős, lélekrajza, a
fojtogaltó félelem ábrázolása, a korfestés mesteri. A fiatal katoiíkus ne
mes és a király parancsára ítélkező bírák beszélgetése Raszkolnyíkov
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és Porfirij Petrovdcs találkozását juttatja emlékezetünkbe, Megjegyzendő,

hogy a regény megírása, de főkénJt kiadása a maga idején igen bátor' tett
volt, mert az olvasók zöme fel kellett hogy iSlmerje: a demokratíkus gon
dolkodású emberek üldözése, az akkori igazságszolgáltatás [ogtalanságaí
feletti elkeseredését is kifejezte a szerző az "Advent"-ben, amelyet a fiatal
Derkovits Gyula illusztrált.

"Az aranytál" társadalmi problémáit boncolgat. A hirtelen meggazda
godás, a fáradság és munka nélkül !került vagyon a szerelmct és a tiszta
emberi kapcsolatokat szétroncsolja, szétzüllesztí. A főhős, gazdag fiatal
ember, boldoggá akarja tenni szerelmesét, aki szegény leány. Nagy gaz
dagságát eltitkolja, kincset rejlt el a kertben, hogy együtt találi'áJk meg.
A "kísérlet", a "játék" nem sikerül, a szerelrnesek elhidegülnek. A tö
mérdeik vagyon demoralizáló hatásán kívül másik mondantvalója - úgy
gondoljuk - a kis regénynek: szeretteínkkel, embertársainkkal ne játsz
szunk, még jóhiszeműen sem. Az ember nem kisérleti nyúl, az ember
az emberinél nagyobb hatáskört nem követelhet magának. Az "Amine
emlékezete" dragíkusan végződő szerelmí történet, egy könnyed szerelmi
kaland hatalmas szenvedéllyé növekedésének, egy öregedő ember ön
gyötrő kínszenvedéseínek, az elszalasztott boldogság utáni vágyakozá
sáIIlalk nehezen feledhető története. Rokonságban van az "Amliné"-vel "A
cícisbeo", ez a renaíssance-milíőben játszódó kis novella. A sikamlós
mesét tulajdonJképpen Boccaccio vagy Aretíno is kitalá1hatta volna: egy
fiartal ember elszeretí az öreg férj 'gyönyörű feleségét. De nem az em
tiJkus történet marad meg elsősorban az olvasóban, hanern az óriásivá
növekedő féltékenység és az öregség tragikumánaik szívenütő rajza. (A
közeledő halál, az öregkor keserűsége különben Füst lfrájának is nagy
témája: "Szózait az aggastyánhoz", "Öregség", "Mad'I1iJgal", "Az egyik agg
levele Zsuzsarmához", stb.) A "Nevertók" és a "Szakadékok" az emberi lé
lek rnélyrétegeíbe nyúl be. A késői novellák közül még említsük meg "A
lomnici csúcs avagy a méltóságos úr a kulcslukonv címűt. Bravúros írás;
€Igy köztászteletben álló férfiú özvegye visszaemlékezik férjére, és az öz
vegy áradozó szavaiból egy sekélyes, hitvány, farizeus, üres ember - és
egy hazug látszatvilág - képe bontakozik ki.

Füst Milán epilkájánaik kiemelkedő Iliarabja "A feleségem története"
c. regény. Első kiadása 1943-bein jelenJt meg, harmadík magyar kiadása
pedig 1957-ben. Ez a regény is nagy emberi szenvedélyeket ábrázol, A
nagy érzéshullám ezúttal egy középkorú és középszerű kereskedelmi ten
gerészkapitányt sodor el, és zúz össze. StÖTT kapitány, továbbá a bájos,
de mind fízíológíailag, mind erkölcsileg pehelykönnyű feleség lélektani
ábrázolása. szép és hiteles. Az író a kor Marnmon-ímádó társadalmáról :is
itélJkezilk, megteremtve Sir Alexander Kodor és a lecsúszott dzsentriből

lett selyemfiú, Dedín úr alakját. A !könyv nagy értéke ímprovízatív ha
Jtása. Az elmélyült, hosszú munka ár1ln létrejött nagy regény úgy hat,
mínt valamely játékos kézzel odavetett, ímpresszíonísztíkusan vázlatos
munka.

Drámai munkád közül a "Boldogtalanok" c. tragédia a magyar na
turalista eráma egyik legszebb darabja. Női főszerepében annakidején
Forgács Rózsi nyújtott emlékezetes alakítást. Gyengén síkerüűt viszont a
"Catullus"; a Nyugatban jelent meg folytatásokban. A "IV. Henrik ki
rály" rendkívül költői, ragyogó alkotás, - habár színpadon való előadá-,

sa igen magas kultúráltságú közenséget kívánna. (A budapesti rádióban
kb. 10 évvel ezelőtt egyízben előadták.)

"Vallomások és Tanulmányok" c. kötetében (1956), barátaíról, írótár
sairól írt remeik portréit, memoárjait adta ki, és folyóirattanu1mányait.
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Különösen foglalkoztatta őt Osvát Ernő személye, azé az Osváté, aki
képes volit önmaga minden ni ambíciójált e1temetni és egész életét a
magyar dredalern fejlesztésére és a személytelen szenkesztőí mUlIllkára fel
tenni. De Krúdy-, Nagy Laios-, Karírrthy-, Kosztolányí-, Somlyó Zoltán
emlékezései is becsesek. Egyrészt a személyes, baráti emlékek bősége,

másrészt az élesszemű és tudatos művész-esztéta szalkértő megjegyzései
biztosítanak e cikkeinek maradandóságot. A képzőművészet és a muzsika
is foglalkoztatja Füstöt, e területeken is otthon van, mint am Nagy Ba
logh Jánosról, azután Yehudi Menuhínról, Tosceminí-ről, Rácz Aladár
címbalomművészről írott megragadó jeHemzései bizonyítják. Tanulmány
kötetének legterjedelmesebb írása Shakespeare-dolgozata, amely a "Lear
király" fordítása előtt jelent meg elsőízben. Teljesen szubiektív mű, na
gyon sok pontban ellenkezést vált ki az olvasóból. - így például még
sem valószínű, !hogy Shakespeare olyan mértékben lett volna henye,
"fércelő", kutyafuetában és íelelőtlenül dolgozó művész, rnint azt Füst
állítja. De az elvitathatatlan, hogy legtöbb helyütt finom, találó, íntucíó
val teli gondolatokat kapunk az avoní hattyúról.

Esztétikai észrevételeit a "Látomás és indulat a művészetben' (1948)
c. terjedelmes kötet tartalmazza. Nem médszeres esztétika, ímkább az íro-

. dalom műhelyproblémáínakhallatlanul érdekes fejtegetése, - kezdő íróik
számára színte nélkülözhetetden könyv. Kedvenceíről, Dosztojevssktjröl,
Dickens Copperfieldjéről,az orosz Ljesz:kovról, Kleíst Kohlhaas-áról szár
nyalóan és szenvedélyes szerétettel ír. Művének alapkoncepciója Theodor
Lipps münchení professzor gondolataival mutat rokonságet. "Ez mind én
voltam egykor" (1947) - elmélkedések gyűjteménye, egy hosszú művész

és emberélet tapasztalatainek, etikai, esztétikai, pszihológíal, szocíologíad
és egyéb gondolatainak párbeszédes, élénk formában való feldolgozása.
Az arab, perzsa nevek mögött fel-fel víllan a "Nyug,at"-<lleInzedélk egy
egy alakjának szellemi és testi arcéle.

Amikor Füst Milán 60 éves volt, az Irószövetség és a kul'tuszkor
mányzat ünneplésben részesítette őt. Az ünneplésre Füst rövid, kedves
beszéddel válaszojt. Többek között ezt rnondotta: "Hívtak külföldre több
ször is, de nem merutem. Itt éltem, itt is akarok meghalni, mert ez a
hazám." És egy kis versitkét is elmendott ezen az ünnepen. Minden bi
zonnyal nem tartozik lírájáillak legfénylőbb darabjai köre, de olyan me
leg emberség és emelkedett szemlelet sugárzik belőle, hogy megemléke
zésünket e sorokkal fejezzük be:

Sok volt a munkám és kevés a bérem,
A túlórákat nem fizették énnekem,
Talán mert nem szerették énekem.
S mímtha hiába ontanám a vérem,
Ez olyan volt nékem, édes Istenem.

Hadd térek hát Hozzádbéremért,
Tedd szívemre jó kezed a véredért,
Mit ontottál hiába, jó bíró, -
Lásd törődötten állok most Eléd,
Öreg és megfáradt Lró. (Dévényi Iván)

AZ "ÖROK BÉKE" ELSO APOSTOLA. Éppen 300 évvel ezelőtt 
1658. február IB-án - született a franciaországi Saint Pierre-Eglise-en:
Charles-Irénée Castel, kit szülőhelyéről később általában csak "Abbé de
Scinr-Pierrev néven emlegettek. Tudomásunk szerint ő az "örök béke"
eszméjének első eur6pai apostola, s így éppen nem lesz érdektelen -
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főként C. Hippeau tanulmánya nyomán - megemlékeznünk róla a há
romszázados évforduló alkalmából.

Osi normandiai nemes családból származott; apja hadbíró volt, ő

maga azonban gyenge testalkata miatt alkalmatlan volt. a katonai pályá
ra, s ezért egyházi pályára lépett. Caen-ban, a jezsuiták kollégiumában
végezte tanulmányait, utána szerzetbe lépett, s felsőbb tanulmányok foly
tatására Párisba ment. Minden tudományág érdekelte rendkívül fogé
kony élénk szellemét. Egyszerre tanult metafizikát, erkölcstant, teoló
giát, kémiát, fizikát, anatómiát, orvostudományokat. Összeköttetésbe ke
rült kora szellemi életének legkíválóbbjaival, s jó kapcsolatai révén 
de megérdemelten is - 1695-ben az Akadémia' tagja lesz, ahol Beraeret
örökébe lépett. 1702-ben mint az orleansi hercegnő gyóntatója elnyeri a
tironí apátságot. 17l2-ben Polígnac bíboros kiséretében részt vett az
utrechti kongresszuson, s az itt szerzett impresszióknak bizonyára jelen
tős részük volt élete főművének, "Az örök béke tervé"-nek ("Le projet
d-e pa4: perpétuelle") megalkotásában.

Már a következő évben, 1713-ban megjelent Utrechtben a nagy mű

két első kötete, 1717-ben a befejező harmadik kötet, melyet az ország
akkori kormányzójának, XV. Lajos gyámjának, Fleury biborosnak aján
lott. A bíboros állítólag így nyilatkozott az utopisztíkusnak látszó művel

kapcsolatosan: "Űn megfeledkezett arról, hogy misszionáriusokat küld
jön az uralkodók szívének meglágyítására és rábeszélésére, hogy az Ön
nézeteít kiroessék:" De hogya mű nem maradt hatás nélkül, bizonyítja,
hogy 1729-ben második és harmadik (Rotterdamban, illetve Párisban meg
jelenő) "az európai ügyek jelen helyzetéhez alkalmazott", rövidített kí
adására is sor került. Sőt évtizedekkel később, 1761-ben maga Rousseau
is megjelentette kivonatosan, és még 1775-ben is megjelent egy kívonatos
kiadása ilyen címmel: "Egy jó ember álmai, melyek megvalósíthatók,
avagy Saint Pierre apát hasznos és véghezvihető nézetei."

Sajnos, hazai könyvtárakban nem akadtunk a könyv nyomára, s így
csak rövid kivonatos ismertetésekre t'<Igyunk utalva tartaImát illetően.

A XIV. Lajos uralkodásának végén dúló háborúk borzalmas pusztításai
indították az emberszerető szerzetes-közírót arra, hogy tervet dolgozzon
ki az "örök békére", hogy keresse a háború elkeriilésének, megelőzésé

nek módozatait. Nagyobb nyomatékosság kedvéért műve elején úgy ál
lítja be, mintha még a nagy IV. Henrik király konstruálta volna ezt a
tervet, melyet elfogadott légyen Erzsébet angol királynő is és utódja,
Jakab kírály, s egyéb európai államok és uralkodók. A terv lényege egy
afféle világtörvényszék felállítása, amelynek tagjai az összes nemzetek- 
ből lennének kiválogatva, és feladata lenne békésen eldönteni birói itél
kezés alapján a népek között felmerülő vitákat. - Tehát Saint Pierre
abbé voltaképpen egy olyasféle szervezetre gondolt, amely a mi napja
inkban valósult meg a Népszövetség, majd az Egyesült Nemzetek Szer
vezete formájában, sajnos, nem a legtökéletesebb alakban.

Bár kétségkívül első sorban ez a műve biztosít ma is időszerűséget

Saint Pierre abbé alakjának, rokonszenves egyéniségének közelebbről

való megismerése végett nem fog ártani egy futó pillantást vetnünk sorsa
további alakulására, s egyéb irodalmi munkásságára is. - 1718-ban je
lent meg a "Polysinodiá"-ról szóló értekezése, melyben élesen elítélte
XIV. Lajos korábbi abszolutisztikus kormányzását, és a különféle tanács
kozó szercek többrétegűsége mellett szállt síkra. Ebben a művében te
hát már egy francíaalkotmánytervezet körvonalai kezdenek kibontakoz
ni. A reakciós szellemű Polignac bíborost rendkívül felháborította ez a
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korát megelőzően haladó szellemű értekezés, s javaslatáTa az Akadémia
meghallgatás nélkül kizárta a mű szerzőjét soraiból.

Ekkor csatlakozott az Ú. n. "Alagsor-club"-hoz, mely filozófusokból,
közgazdászokból s haladó szellemű reform-hazafiakból álló társaság volt,
s nevét onnan kapta, hogy az elnöklő Hénoult Vendóme-téri palotájának
alagsorában tartotta gyűléseit. A club 1724-től I73I-ig működött, ekkor
a hatalmát féltő óvatos Fleury bíboros betiltotta működését. De fennál
lása idéjén tág tér nyílott Saint Pierre abbé számára, hogy szóban és
írásban kifejthesse számtalan emberbaráti reform-gondolatát, melyek 
sokszor talán utopisztíkus módon - mind az igazságosabb társadalmi
életet, az emberiség boldogítását célozták. Nagyarányú, gazdag irodalmi
munkásságát valóban csak dióhéjban, "taxative" ismertethetjük, de a
tárgykörök már egymagukban is tanúságot tesznek a szerző jellemi és
szellemí kiválósága mellett. "Memorandumokat", "terveket" ír a párba,
jozás ellen, a jobbágyok adóztatásának önkényessége ellen, a kolduskér
dés megoldásáról, a perek számának csökkentéséről, az állami jövedel
mek növeléséről, a nevelés megjavításáról, az európai nyelvek helyesírá~

sának megjavításáról, az államok tökéletesítéséről, az utak gondozásáról,
a főváros fejlesztéséről, a "jó írók akadémiájának hasznosabbá tételér
ről, a bankjáradékokr61, a leánykollégiumok számának növeléséről, az
orvostudomány tökéletesítéséről, a szerzetesreruiek reformjáról, a teoló
gusok káros vitáinak megszüntetéséről, a kereskedelem tökéletesítéséről,

a fízikai előadásokról, a trónörökös helyes neveléséről, a különböző mi
nisztériumokról, XII. Károly svéd király és I. Péter orosz cár uralkodá
sának tanulságairól, a katonák helyzetének javításáról, az "egyetemes ér
telem állandó haladásá"-ról, a vallás lényegéről; s végül "Agathon" cí
mű művében megrajzolja egy "igen erényes, ígen bölcs és igen boldog
érsek" képzeletbeH portréját.

Valószínű, hogy ezek az értekezések, melyek a maguk korában for
radalmian újszerűek voltak, ma már elavultak. Túlhaladt rajtuk az idő:

részint megvalósíthatatlanoknak bizonyultak a maquk: eredeti' megfogal
mazásában, részint már megvalósultak, esetleg már a -megvalósulásuk is
időszerütlen. Mindez azonban semmit le nem von írójuk kezdeményező

érdeméből. - Abbé de Saint Pierre magas kort ért el, 8.5 éves korában
hunyt el Párisban, 1743-ban. De emléke ma is él. S ennek az emléknek:
örök életet biztosít életműve betútengeréből kiemelkedő két francia ki
jc}ezés, amelynek ő adott létet. Az egyik, amelyről már bevezetőben

megemlékeztünk, a ..paix perpétuelle", az "örök béke", A másík pedig
a "bienfaisance"-"jótékonyság" szé, amelyet a francia nyelvtudósok sze
rint ő alkotott meg. Nem nehéz felfedezni e két eredeti szóalkotá.~ között
a mély lélektani összefüggést. Mindenesetre olyan két szó ez, hogy csu
pán ezek megalkotásáért is érdemes volt leélni egy szép, tartalmas,
hosszú életet. (Kunszery Gyula)

AZ OLVASO NAPLOJA. Kínai szelence címmel, a nemrég meghalt,
nagyon tehetséges grafikus-művész, Kálmán Klára szép illusztrációival
díszítve, értékes gyűjteményt adott Illyés Gyula a Távol-Kelet költésze
téből. A mű oda kívánkozik könyvtárunkban Kosztolányi népszerű Kínai
és japán verseinek közelébe. S mégis, mily különbség a két könyv, a két
fordítá között t Kosztolányi formás kis európai impresszionista versekké
költötte át a megadott keleti témákat; Illyés megpróbálja a maguk mí
voltában adni vissza ezeket a különös, számunkra nem egykönnyen föl
fogható kis költeményeket. Problémája kínai, japán versekkel kapcso
latban nem is volt az olvasónak addig, amíg ilyen kosztolámyiasan asszí-
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milált formában találkozott velük; egy-egy végtelenűl finom, rebbenő

hangulat csendült felé, egy-egy halk, röpke akkord, olyasmi, amihez az
ímpresszíoníeták és szírnbolísták jócskán hozzászoktatták, A probléma
csak most merül föl: ez a szalonhangszerelésű, teaház-hangulatú, mándig
egy kicait egzótlkus alkonyfényben irizáló, míndig egy kicsit pillangó-kis
asszonyos költészet Illyés Gyula tolmácsolásában bizony egészen másnak
rnutatkozak. Kopáeabbnak, ídegenebbnek, szürkébbnek, Férfiasabbnak. és
rníndenekfölött realistábbnak. Nem olyan cseresznyeszirorn-fínomságú,
mint aminőnek gondoltuk és sok korábbi (de korántsem szavahű, megbíz
ható) tolmácsolásból ismertük. Ez a líra nem végtelenül gyöngéd, moll
hangnemű kis futamok sorozata. Ellen'kezőleg; éppen a pontossága, néha
- a mi ízlésünk szerint - már nagyon is gyalogjáró realizmusa lep
meg. Az ember sokszor nem is érti első olvasásra: mi hát a költészet
ebben?

Elsősorban azért nem érti.ernert a kínai versek költészetének egy je
lentős tényezőjéhez egyszeruen TImes kulcsa; ezt nem lehet vísszaadní,
ez olyannyira egy nyelv és egy irodalmi hagyomány belügye, hogy euró
pai nyelvre, európai észjárásra. európai költői formákban és hagyomá
nyok között képtelenség lefordítani. Hogy két különböző kultúrkör Iírá
járól van szó; meg hogy a kínai ember és a kínai társadalom egészen
más volt: még csak hagyján - a fordítónak az ilyesmi megoldásám, áthi
dalására még lehetnek eszközei, ötletel. Csakhogy a kínaiaknál - írja
kitűnően tájékoztató bevezetőjében Illyés Gyula - "az tsrnétlödö szavak
és képek olyan [elképrerrdszert teremtenek, amelyben alig igazodik el az
idegen, még a nyelvtudás bir-tokábari sem. Elhhez meg kell tanulni a
költészet saíátos nyelvét is. Ez nem kőnnyű. Az még fejünkben marad,
hogy zöld fenyő fehér havon a kínai versben tulajdonképpen áilhatatos
ságot jelent, tán még az is, hogy virág tükörben (vagy Hold folyóvizen):
a boldogság illanósága, de bajosabb már kitalálnunk, hogyeza mondat:
sajnálom a sárga kutyét Hszienjang városában, azt tudatja, hogy halálra
vagyok itélve. Ilyen ezrével van s mindegyík mögött egy-egy történet
~agy legenda" ... Az őszi fellegek alatt az estben barbár lovasok ostora
pattog - olvassuk az egyik versben, "Megragadó melankóliájú kép" 
mondja Illyés Gyula. Megragadó melankólíájú - számunkra. A kínainak
több. Mert - folytatja a bevezető tájékoztatása a kínai versről - "az
ilyen valóságfestő sorok egy-egy kifejezése önmagában jelkép is ... Pél
dául úszó felhő esti égen a dolgok hiábavalóságát, a világ hiúságát jel
képezi."

"E:rtheti-e a kínai verset, a maga igazt lényegében, más, mint kínai ?"
- kérdezi Illyés Gyula. Minden jel arra vall, hogy: nem. Az évezredele
alatt kidolgozott jerképrendsZ€r többszólarnúsága a mi számunkra hozzá
férhetetlen. Ott még aránylag könnyen boldogulunk, ahol a versnek a mi
élmónyeinket, emlékeinket is megmozgató erős hangulati sugárzása van,
mdnt például ebben az Ejszakai visszatérés címűben:

Harmadik éve, hogy az utas útra kélt.
Magányos csónakon egy este visszatért.
Oly álomszerű volt, hogy félt, félt, egyre félt

kopogna saját ajtaján.

De ott van például a híres Po Csü-ji négysorosa: RésZQgség, meg az őszi

levél: A szél az őszi fák csúcsán barangol.
Az öreg meg a borának beszél.
Arca akár a dércsípte levél.
Nem ez volt a színe tavaszkor !
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Az ilyesmit nem lehet a mi szokásos európai versolvasó-gyakorlatunk
szerínt olvasni. Az ilyen versekben nem kapunk semmiféle íntelíektuálís
támaszt; teljességgel magunkra vagyunk hagyatva, nekünik magunknak
kell fölépítenünk a mLniaWr képek/ből egybeálló egészet, ami éppen rop
pant, fegyelmezett, pontos valóságosságával mutat túl a puszta észlele
ten, a jelenség mögöttí lényegíg, Ez a négy sor, ha tizedszer, huszadszor,
harmincadszor olvassuk, s hagyjuik, hogy mind a négy sora kibomoljék,

.kíteljesediék, bennünk egész valóság-tartalmával - ez a négy sor ak
kor rnérhetetlenül tőbb lesz, mint amit Impresszíonístákon nevelt izlé
sünk futólagos első benyomásunk alapján sejteni vél benne; egy sors
kerekedik ki belőle, úgy, hogy ennek a sorsnak a kozmikus kapcsolatait,
Iéibe, kozmoszba tartozását is érezzük. S ami a legjellegzetesebb, leg
sajátabban kínaí: a vers mindezt nem jelentős szavakkal, nem messzd
asszociácíókkal, nem a kép,kifejeZlés, forma, nyelv feszültségével éri el,
hanem ellenkezőleg: pontosságával. eszköztelen egyszerűségével. közlé
seinek puritán realizmusával.

. Ehhez természetesen hozzátartozik, hogy a kínai költő nyilván sok
kal több éntéket tulajdonít magának a szemIléIletnek, a minden esetleges
tartalomtól független valóságos képnek, mínt rní európaiak. Az ő való
ságra való koncentráltsága olyan fokú, hogy a valóságnak mint valóság
nak, mint szemlelt képnek, különleges szépséget ad; pontosságával ki
bontja, kieméld a valóság saját, önmagában való szépségét, Ime:

A fűzfa árnyékában ferde napvídág;
ott áll a gém, patyolat tisztaság.
A vízbe néz. Ártatlan, szép, nemes
fővel halat keres.

Ez a kép valósággal vakító. És semmiféle szímbolista vagy impresszio
nista ámyalása nincs. Ha az európai költészeten belül valamí rokon je
Ienségét /keresnénk (persze azzal, hogy az egyik sajátosan kínai, a másik
tipikusan európai), semmiképpen nem az egy időben igen divatos európai
lcinm- és japán-vers-utánzatok között találnánk ilyesmire. Amit - ter
mészetesen mutatis mutandis - még leginkább párhuzamba lehetne ve
lük (vagy legalábbis egy fajtájukkal) áblítani: azok Francis Jammes négy
sorosai, Quatrains-jei.

•••
Holdsütötte folyam, szakadatlan áradással hömpölygő súlyos ezüst

viz, és fe1színéln sehol egy fogódzó, szígorú olvadt nemesfém tükrén sehol
egy figyelmet vonzó, pihentető 'kép ... - ilyesformán hat a mai olvasóra
az olasz Leopardi költészete. Magános élet címmel jelentek meg váloga
tott versei (élete gyér termésének többsége) Rába Györgykiltűnő, stílus
hű fordításában, Nemeskürty István Leopardl-életrajzával és magyarázó
jegy2leteivel. Ezek, amennyire lehet, közel hoznak a költőhöz ; s alágha
nem Rába Gy~gy is az egyáltalán lehetséges teljességgel adta víssZia ma
gyarul Leopartiinak nemcsak a gondolatait, hanem hosszú verseineik sa
játos folyékony-fém csillogását, panaszosan kitartott, mégis fegyellmezelit
(különös klasszícítással romantikus) hangját is, gondosan mérlegelve mín
den problémát, latra vetve mínden lehetőséget, rrtka fordítói lelkiismere-·
tességgel a stilus iránt is, azzal a költö-filológus hűséggel, ami a jó for
dító nélküdözhetetlen, de eléggé nem becsülhető erénye.

Hogy Leopardi a világfájdalom költője, az közhely; Nemeskürty Ist
ván viszont arra vonatkozólag idézd Francesco Flora véleményét, hogy
mennyire irodalmi kőzfrely maga ez a világfájdalom is. Kérdés persze:
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már akkor is az volt-e, arnikor _LeopardináJ. megszólalt ? Leopardi óta
Leopardit, Schopenhauert s a többi "pessZiIITIistát" annyiszor vájtották föl
aprópénzre, gondolataiikat annyian koptatták valóban útszéli közhelyek
ké, hogy ma már útszéli közhelynek hat az is, arrnit ők maguk mond
tak: Leopardi, Musset, vagy magyar változatban Kölcsey. A maga korá
ban azonban Leopardi panaszának. még ha megvannak is benne a pesz
szímizmus örök szólamai, aíctualítása, hitele volt, kifejezett valami lé
nyegeset a kor hangulatából. Nem véletlen, hogy amikor a tizenkilence
dik számdban valahol olyasféle políbíkai, hangulati körülményeik álltak
elő, aminők között Leopardí élt és írt a maga idején: a költők, élményeik
kifejezését keresve, mindig visszataláltak Leopardihoz - mínt nálunk
például Zilahy Károlyék nemzedéke az abszolutizmus alant.

Leopardi különleges olasz nagyságát viszont már nehezebben érti
meg az idegen olvasó. Miért tartják az olaszok ezt a meglehetősen egy
hangú, meglehetősen egyszínű, arányaiban sem nagy költői életművet

olyan kivételesen sokra? Francesco Flora nyomán egyik jegyzetében Ne
meskürty István Leopardi "csodás zenéjű verselésével:' magyarázza meg
a dolgot. Az olasz lírában különlegesen fontos szerepe van a nyelvi te
remtésnek, a nyelven belül való alkotásnak. Az olasz költők "kínos gond
dal építgetík nyelvük nagy palotájának falait. Átvesznek egymástól egy
egy verssort, motívumot, s azt egyre tökéletesebbé csiszolgatják. Ugyan
azokat a szókapcsolatokat más-más összefüggésben mutatják be, egyre
újabb asszociációkat keltve. Az olvasónak gyönyörűsége telik abban,
hogy fölfedezi Petrarca, Dante száznos sorát Leopardiban, új megvilágí
tásban, újabb varázslatot keltve." Távoli analógiaként a mi irodalmunk
ból Aranyra, Babitsra gondolhatunk - s idézhetjük Bóka László Arany
nyelvi eredetisége című tanulmányának em a pár sorát: "Arany ... köl
tői alkotása abban remekel, hogy roppant memóriája mindig elébe so
dorja huszonöt-ötven esztendők távolából az egyszer meglelt tökéletes ki
fejezést, és friss ihletésű művében helyére - végső helyére - teszi." Az
olasz olvasó olyanféleképpen gyönyőriködhetík Leopardi Dante-Idézetei-

. ben, más kö1töktől átvett, kicsiszol t, tömörített, "végső helyükre tett" ki
fejezéseiben, ahogyan a magyar olvasó gyönyörködik Kazinczy módján
"fel-felsikoltva" az Aranynál felbukkanó, új foglalatba vont, új szik
rázást, tüzet, zamatot kapott Gvadányí-, sőt Tinódi-sorokon és fél sorokon.

Külön érdeme a fordító Rába Györgynek, hogy bizonyos tudatosan
használt Kölcsey- és Vörösmarty-reminiszcenciákkal Leopardi költésze
tének még em a sajátosan olasz elemét is átmentette s érzékeltette. Azért
tehette ezt, mert elsősorban magára nézve érezte kötelezőnek szigorú,
de elengedhetetlen igényét a jó fordítóval szemben: hogy "tisztán lássa
költője irodalomtörténeti helyét". (*)

SZINHAZI ORJARAT: - REINHARDT, -FRANZ WERFEL é s a
k é t r é s z e s s z í n d a r a b o k. - Szinházaink műsorán egyre jobban
elszaporodnak a két részben előadott színdarabok, pedig véleményem sze
rint egy szinpadi szünet nem elég a közönségnek, hogy egy súlyosabb
veretű darabot megemészthessen, sőt hogy azt környezetével, társaságá'L'al
még ott a szinházban megvitathassa. A szinház a társas, városi kultúra
leginkább gondolatokat, eszméket termelő melegágya és ~zerintem - de
meg amint látni fogjuk, Max Reinhardt szerint is - a kétrészes szin
házi előadás bizonyos fokig merénylet a szinház kulturális hivatása ellen.

Stendhal Pármai kolostora százezres példányszámban forog ma már
az olvasók kezén. Ha másból nem, ebből is megtanulhatnák színigazgató7
ink, drámaforditóink és áldolgozóink, hogy lehetőleg egyetlen szindarabot
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se faragnának kétrészesre. Stendhal regényé1l€k egyik főszinhelye a
Scala színház, amely az osztrák megszállás alatti Milano legfőbb társa
dalmi találkozóhelye. A feudális környezetben élők társadalmi érintke
zése ugyanis sokkal bonyolultabb volt, mint a miénk. A Scala-ban pedig
a vezető családoknak fogadóterem nagyságnyi páholyaik voltak. Akkori
ban írták az olasz zeneszerzők négy és öt fölvonásos dalműveiket és mín
den előadás között jó félórás szüneteket tartottak. S ezekben a szünetek
ben, de meg az előadás megkezdése előtt is jó félórányit az előkelők

.páholyaikban fogadták barátaikat, és a karzati, erkélyeket látogató kö-
zönség is kicserélhette véleményét zenéről és az énekesekről, és a napi
eseményekről is. A szinháznak tehát művészeti funkciója mellett megvolt
a maga hatalmas társadalmi hivatása is a tömegek életében és a közvé
lemény kialakulásában. A darab hatása ugyanis nemcsak a játékidó
alatt nő, hanem ,a szünetekben, véleménykicserélődés közben is foko
zódnia kell. Jómagam tehát nem kielégítettnek, hanem kijátszottnak ér
zem magam minden két részes szinpadi előadáson - mint legutóbb
Kolunit hatásos, de másfé16rás felvonásai miatt kissé fárasztó darab,1á
ban is -, ha pedig a moziban az utolsó elóadásból ellopják a sziinetet
a hazaigyekvő alkalmazottak, képes vagyok előadás közben is fölállani,
kimenni és vagy otthagyni az előadást, vagy pedig csak egy cigaretta el
szivása után térni vissza a börtönné előléptetett nézőtérre.

Régen meg akartam már írni mindezt s csakis ezt, részletesen. [ulmi
nánsan, ószövetségi átkokat szórva a kétrészes darabok kitalálóira s most
egy ujsághír eszembe juttatta, hogy Max Reinhardttal történt alig tíz
perces találkozásom alatt ez a feledhet,etlen mester ugyanezt mormolta
maga elé, mikor Bécsben már égett a talpa alatt a föld és a fenyegető

hitleri barbarizmus betörése előtt utolsó premierjét tartotta a Joseph
stadter Theaterben. Franz Werfel "In einer Nacht" című darabja volt
Reinhardt utolsó bécsi rendezése, 1937 őszében jártunk és mivel a darab
magyar fordítójául egyik szinházunk részéről én voltam kijelölve, föl
utaztam a bécsi második vagy harmadik előadásra. És ha a darab lefor
dításából és színrehozatalából nem is lett semmi, mai napig feledhetet
len élmény számomra ez az előadás, az, hogy a szünetben kezet szorít
hattam Werfellelés Reinhadttal, hogy láthattam egy csodálatos együttest
- Helene Thimig, Hans Thimig, Attila Hörbiger, Edthoffer és azt hiszem
Fritz Kortner volt a darab öt szeieplője -, hogy elbúcsúzhattam a szin
házi és zenei kultura középeur6pai fellegvárától, a még meg nem becs
telenített Bécstől, amikor a németség még nem ,hivta ki maga ellen Hit
lerhez sodródásával az egész világ ellenszenvét.

Egy ujsághír juttatta mindezt eszembe: Salzburgban az idei ünnepi
játékok folyamán ujra bemutatják Werfel .Juarez und Maximilian" című

drámáját és ujra eljátsszák az örök reinhardti produkciót, a "Jedermann"-t
is. Es ha nem is vehetek részt ezeken az előadásokon, az emlékek hajó
ján elmegyek a régi Reinhardt és Werfel bemutatóra, visszaidézem a
szinpadi költő Werfel nagy alkotásait: "Paulus unter den Juden", "Das
Reich Gottes in Böhmen", "Juarez und Maximilian", "In einer Nacht" és
a posthumusan Pesten is színrekerült "Jakobovski és az ezredes" című

művet. S amennyiben szinházaink haladó nyugateurópai darabot keres
nének, igazán műsorukra tűzhetnék a latin-amerikai népek szabad.clághar
cáról szóló Juarez-t vagy akár a nácizmus feudális gyökereinek kárhoz
tatását, az "In einer Nacht"-ot.

Micsoda feledhetetlen szinház volt Reinhardt idejében a Joseph
stadter Theater. A Josephstadt öreg házai közé ékelten állt ez az akkor
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máT kopott külsejű épület, de ha az embeT belépett előcsarnokába és
folyos6ira, apr6 kis szalonszerű dohányz6iba, egyszerre a ,kultúra ottho
nába érkezettnek 'érezhette magát. Régi bécsi metszetek köröskörül a
falon, egységes stílus a faHkarokt61 a székek lábáig, bent pedig a pá
holysorok között a nézőtérre bel6g6 hatalmas velencei csillár sokszáz
nyi- égőjével. A szinházba korán besereglő közönség kagyl6zúgásszerű
mormolása aztán hirtelen elhalkul, mikor a csillár az előadás megkez
dését jelzően fölhúzódik a mennyezetre, hogya karzati helyek közönsége
is ráláthasson a szinpadra.

A címének megfelelően egyetlen éjszakán játszód6 dráma negatív hő

se egy burgenlandi, hajdani nyugatmagyarországi feudális főúr, akit csak
a vadászat és a gyilkolás érdekelt világéletében. Pedig házitanítót is fo
g,adtak melléje ifjúkorában szülei, egy szegény diákot, aki szerelmes volt
egy hozzája hasonlóan szegény leányba s azért tanult és dolgozott át éjt
és napot, hogy O1'VOS lehessen és ezt a leányt elvehesse. A főúr azonban
megirigyelte tőle ezt a tiszta leányt, vagyona és rangja súlyával magához
kényszerítette és a kisemmizett szerelmű O1'VOS Délamerikába vándorolt
feledni s ott töltött el már vagy egy évtizedet a szerencsétlen indiók
között s most csak egy látogatásra tért haza anyjához és hogy végleg
elbúcsúzzék szülővárosától, Bécstől. A főúr, aki tudja, hogy megölte két
ember tiszta szerelmét s aki iránt felesége sohasem melegszik föl, meg
látja Bécs utcáin hajdani házitanítóját és vetélytársát, kastélyába cipeli a
kézzel lábbal tiltakozó orvost és megdöbbent feleségét is kényszeríti a
közös vacsorára. S mint a vadász a lesen, figyeli a két embert, mik01'
árulják el magukat, hogy szerelmük még ma is csitithatatlan és oltha
tatlan. (Attila Hörbiger volt a magyaros vágású főúr, Helena Thimig a
feleség és Edthoffer az orvos.) A három ember némasága döbbenetes fe
szültséggel töltötte be a szinpadot. Az orvos nem is birta tovább, hi.~zen

csak látni akarta még egyszer azt, akit szeretett. Fölkél a vacsorától,
kijelenti, hogy még ma este el kell utaznia, mert akkor eléri Bécsben
azt a hamburgi vonatot, amelynek segítségével most már örökre áthajóz
hatik Amerikába. Halottak napja van, a környéken munkászavargások
tartják izgalomban a birtok és szeszgyár vadászaít és munkafeZügyelőit s
a főúr is szervez egy őt saját magát őrző fasiszta munkásŐ1'séget, fegy
vereket oszt ki, majd a bizonytalan erdőn át vezető útra hivatkozva el
kíséri hajdani vetélytársát.

Felvonásköz, és ugy,anarra a színre már hozzák is vissza a meggyil
kolt oreost. Az erdőből egy lövés süvített feléje és az terítette le 
mondja a főúr a hamarosan előkerülő magyar csendőrtisztnek,akit boka
verdesően és magyaros akcentussal Hans Thimig formált remekbe. A
súlyosan sebesülthöz orvost hivnak, ott fektetik le az ebédlőterem hát
terében üvegajtóval elrekesztett heverőn, amelyen áttetsző.zöld függönyök
vannak. A falusi orvos megjelenik és konstatálja a halált. A szervilis
csendőrség olyan jegyzőkönyvet vesz föl, amely a főúr valószínű bű

nösségét eltitkolja. A főúr azonban nyugtalan. Azonnal intézkedik tele
fonján, hogy neki és feleségének világkörüli útra szóló turistajegyet biz
tosítsanak. Hat hónapig távol akar lenni a fatális helytől, ahol barát
jával ez a "véletlen" szerencsétlenség megesett. Az asszony azonban tud
ja, hogy a férje ölte meg a hajdani vetélytársat. S itt furcsa irracionaliz
musba csap át Werfel megrendítő drámája. A férj érzi, hogy a felesége
vádolja őt és újra meg újra magyarázni kezdi az asszonynak, hogyan is
történt a szerencsétlenség... az asszony gyanúja egyre jobban megerő

södik. De kapunk egy csodálatos szinpadi játékot is. A férj és a fele
ség párbeszéde alatt a halott árnyalakja fölkél fekhelyéről - csak a
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zöld, átviMgított függönyön át látjuk ezt - c hazugságait frecskelő fő

úr nyomába szegődik, mint erinnsze, vádlója, élő lelkiismerete. A nagy
alakú Hörbiger mögött a kicsiny Edthoffer, mindig a szinpad hátteréve~

párhuzamosan és a belső oldalon, úgy száguldozott, hogy valóQl:l,n csak
árnyéknak, a gyilkos káprázatának tűnt föl.

Fölvirrad a téli' hajnal s a harmadik fölvonásban útrakészen látjuk
az asszonyt, akit brutális férje erre kényszerít. De az asszony nem akarja
elhagyni megtalált szerelmesének holttestét. Uti neszeszerébőlmé1'1]et vesz
elő, hogy kövesse őt a halálba. S ekkor az előbbi fölvonús káprázata is
métlődik. A halott a zöld függönyök mögött fölemelkedik ágyáról. A lö
vés nem volt halálos, csak kómaszerű merevsége t okozott, a rövidlátó és
a főúrtól rettegő vidéki aggastyán orvos tévedett látleletében. És a halá
lából föléledő orvos mostmár vádolni tud, elmondhatja, honnan érte a
lövés. A főúr megtörik, vall, és a csendőrök elviszik.

Ennyi a darab, amelynek lekötésére a pesti ügynökkel Bécsbe utaz
tunk. Igy találkoztunk a szinház egyik kis szalonjában Werfellel, aki
Reinhardttal beszélgetett ott. Valami régebben kezdett vita végére ér
keztünk. Reinhardt, aki talán érezte már, hogy utolsó premierje volt ez
Bécsben, áttetsző kék szemével a messzibe nézett és a darabok felvonás
közeiről, időbeosztásáról beszélt. Nagyon fáradt volt s mint egy végren
delkező mondotta: "Érdekes, hogy két felvonás kevés, az egy szünet nem
elégíti ki a közönséget. Négy meg öt felvonás pedig a mai publikumnak
már sok, hacsak nem valami nagy klasszikus érinthetetlen művéről van
szó. Az arany szabály az, hogy se kettő, se négy vagy öt, hanem három
felvonásosnak kell a darabnak lennie ...H Ennyit mondott s már búcsú
zott is, de az volt az érzésem, hogy lélekben Bécstől is búcsúzik, egész
szinházi multjától s művészérzékenységével látja már, hogy Ausztria éle
tében nem a tisztaság, az igaz szereleni és a becsület fog győzedelmesked

ni, mint szerzője darabjában, hanem a náci erőszakosságú főúr és ő nem
sokáig játszhatja kedvenc szinházában ezt a darabot.

Ugyanezt érezhette a pesti ügynök is, aloi mikor WerfeLtől elváLtunk,
fülembe sziszegte: "Nem fog sok pénzt keresni vele." S Werfel valóban
nem keresett "sok pénzt" ezzel a darabbal, voltak erők, amelyek leior
dítását és pesti előadását is megakadályozták. A nácizmus előhadainak

nem volt ,kellemes ez a feudális erőszakosságú portré s a halott föléb
redését, ·erőszakoLtnak ,vélt happy endingjét is fölrótták. Werfel csak Ja
kobovski című fasisztaellenes színművével jelentkezhetett magyar szin
padon; amely műfajilag meglehetősen vegyes alkotás és nem árulja el
szerzőjének hatalmas drámai erejét, amely virágkorának darabjaiban
lüktet. Mert Werfel ifjabb és egészséges korában a nagy korfordulók
drámáit írta meg. A "Paulus unter den Juden"-ben a zsinagógák rabbi
jaival vitatkozó, kereszténnyé váló szent Pál lelki portréját rajzolja elénk
megdöbbentő vonásokkal. "Das Reich Gottes in BöhmenH-jében is van
magyar vonatkozás. Prokop és Zsiska tragédiája ez, a cseh huszita vezé
reké, de szerepel benne Zsigmond király és németrómai császár is a bá
zeli zsinat kapcsán. A most Salzburgban fölújításra kerülő "Juarez és
Maximilian"-ban pedig a latin-amerikai népek gyarmati függőségből való
kiemelkedése, Miksa császár mexikói pünkösdi királysága és kivégezteté
se fűti mai aktualitásúvá a drámát. Talán ez a mű kívánkoznék legin
kább magyar szinpadra is, hiszen Berchtoui Brectuet megelőzően Franz
Werfel emelte legmagasabbra a Gerhart Hauptmanntól cserben hagyott
haladó német drámairodaImat. (Possonyi László)
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PIO ATYA, a Krísztus sebeit hordozó calabriai kapucinus szerzetes
iránt változatlanul nagy az érdeklődés világszerte. Nem csupári a buzgó
katolikusok, hanem az egyháztól távolálló rétegek, sőt másvallásúak kö
rében is. Az ilyen érdeklődésnek mulihatailllJl11 velejárója a komolytalan
fecsegés, a felelőtlen pletyka, az álhír, a félreértésből fiakadó csudatör
ténet, a vallási műveletlenség és a fontoskodás megannyi díszvirága. A
legtöbb koholmány sajnos az unatkozó áljámboroktól ered. Ezért nem
lesz érdektelen, ha néhány adattal bemutatjuk ikoI'UJllk e kétségtelenül
egyik legérdekesebb egyéniségét, Adatainkat Oh. Mortimer Carty: Pio
atya, a stigmatizált című könyvének francia fordításából és több francia
Iapnak a stígmetízábtról szóló cikkéből vesszük.

Pio atya, családi néven Francesco Fongíone, 1887 május 25-én szüle
tett Olaszországban, Beinevento tartomány Pietrelcina nevű kis falujá
ban, nem messze Monte Cassínótól. Atyja, Orazío Forgione, egyszerű

írástudatlan földműves volt. Az öreg Zi' Orazío - Horácíus bátya - fele
ségével együtt nagy szegénységben élit és keserves munkával kereste meg
a míndennapí betevő falatot hét gyermeke számára,

A kis Francesco félénk, visszahúzódó gyermek volt. Jobban szerette
a csendet és a magányt, miJnt pajtásai zajos játéka~t. Kora gyermeksé
gétől kezdve szinte veleszületett iszony élt benne a bűntől. Ot esztendős

korában már azon gondolkodott, hogy pap lesz, Istennek szenteli életét.
Atyja szívesen vette szándékát. Hat éves korában zajlott le ez a kis pár
beszéd közöttük:

- Azt tanácsolom neked, kisfiam, légy te szerzetes,
- De mi szegények vagyunk hozzá !
- Majd elmegyek Amerikába, fiam. Megkeresem én a pénzt, ami kell.
Valóban, Orazío Forgione több ízben is hajóra szállt és átkelt az

oceánon, hogy teljesítse igéretét. Odaát nem gazdagodott meg. De annyi
pénzt, amennyi Ferenc iskoláztatásához kellett, össze tudott kuporgatni.
A félénk és magányikedvelő fiú végül is 1902-ben felvételét kénhette a
kapucinusolk maronei kolostorába.

A fiatal novicius rendkívül szígorú programmal indult el a lelki élet
magasba vezető ösvényén: a szüntelen böjt, a végnélkülí Imádságok, ke
mény vezeklés és önsanyargatás eszközeivel alakította, fejlesztette egyé
níségét, belső világát. A maroneí kolostorban csakhamar szárnyra kelt a
suttogás: .

- A fiatal pietreletnai Forgione olyan életet él, mint a középkor i
aszkéták. A reggeli szentáldozáson kívül nem vesz magáihoz semmi táp
lálékot.

Megtörtént. hogya sekrestvés azzal szaladt a szuperiorhoz:
- Pio testvér meghalt.
A szuperior megkérdezte: hol ?
- A kápolnában.
- Hagyja őt nyugodtan. Imádkozilk ! - volt a felelet.
A sok böjt és önsanyargatás nyomán végül is láz támadta meg szer

vezetét. Az orvosok tuberkulózist állapítottak meg.
Előljárói, akik látták rendkívüli buzgóságát és hivatását, mégsem

küldték el, hanem fogadalomtéteke és felszentelésre bocsájtotiák. Ez
1910 augusztus 10-én ment végbe a beneventói székesegyházban, mely ké
sőbb a második világháború alatt teljesen rombadölt.

Az orvosi diagnózisnak annyi következménye mégis lebt, hogy a fiatal
szerzetest egészsége helyreállítására és kímélése céljából felhelyezték a
hegyek közé, a calabriai San Giovanni Rotondo helységbe a Kegyelmek
Asszonyáról elnevezett kapucinus kolostorba,
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Böjltjei,t, ímádségaat, önsanyargatását azonban itt sem hagyta albba,
sőt még nagyobb hévvel folytatta. Mdndezt természetesen a legnagyobb
titoWban tartotta. Nemcsak aszketdkus gyakorlatait, hanern méginkább
azok eredményeit. Huszonnyolc esztendős korában, 1915-ben, megkaota
Krísztus sebeinek ajándélkát, egyelőre lábhatatlarnil, de rendkívűli fáj
dalmakkal.

Édesanyja volt az elsők egyike, aki tudomást szerzett a stigmák
ról. Pio atya ezidőtájt néhány napot szüleinél töltött szabadságon. Egy
alkalommal Forgíone mama épp akíkor toppant be a szobába, míkor fia
fájdalmasan rázta kezét a levegőben. .

- Mi történt veled? Mit művelsz? - kérdezte. - Csak nem girtá
rozol?

- Nem, édesanyám - felelte a fiatal szerzetes, - Nagyon fáj a
kezem.

Három esztendővel később, 1918. szeprtember 20-án, pénteki napon a
San Giovanni Rotondo kolostor kapucinus atyái és szerzetesei Krisztus
szenvedésének emlékét ünnepelték Előző szerdán volt Assziszi Szerit
Ferenc sebhelyeinek ünnepe. Déli tizenkét óra előtt néhány perccel re
mült kiáltás tört fel a kolostor .ternplomából. A kövön kitárt karokkal
hevert Pio atya. A sekrestvés kiáltására összefutott szerzetesek fel
emelték. Észrevették, hogy két kezéből, két lábából és oldalából szivárog
a vér.

Pioartya, míkor önkívületéből felrezzent, könyörögve forduilt szerze
tes társaihoz, hogy senkinek ne árulják el titkát. Társai megígérték.
Azonban a titoktartás eleve nem síkerülhetett, hiszen minden rendkívülit,
ami egy-egy kolostorban történik, jelenteni kell a felsőbb rendi hatósá
goknak. Pio altya sebeiről így tudomást szerzett a kapucinus tartomány
főnök, aki viszont tovább jelentette az esetet a Szentszékmek. A vizsgálart
nyomban megindult.

E.gy jónevű orvos, Luigi Romanellí kapott megbízatást, vizsgálja meg
Pio atya stigmáit. Hosszú időn át folyrtartJta vizsgliaatait. Jelentésében
többek közott í,gy ír ezek eredményéről:

- A sebek nem felületlek. Ha ujjal nyomást gyakorolunk a bőrre,

azt az érzést kelti, hogy 'alatta üres. Nem állt módomban, míkor a nyo
mást gyakorolJtaJm, megállapítani, összefüggőek-e a sebek, mert az erős

nyomás heves fájdalmat vált ki a megvizsgáltban. A lábak szdvárgásai
azonos jelleget mutatnak ICi kezek sebeivel, ugyanolyan fájdal1ma1 vált
ki ICi pontos vizsgálat a lábaikon is. Az oldalseb tisztán vágás-jellegű,

párhuzamos a bordákkal. hét-nyolc centiméter hosszú, mélységét nem le
het megállapítam: bőségesen vérzik. A vér artériás jellegű. A seb szé
lei azt mutatják, hogy az sem felületi.

Megállapí1ásait e szavakkal zárja:
- 'I'izenöt hÓI1Jap alatt öt alkalommal vizsgáltam meg Pio atyárt. Ha

tapasztaltam is egy-két alkalommal módosulásokat a szívárgásban, soha
sem tudtam semmiféle ismert klinikai kóreset keretébe besorolni azokat.

A 1őbbi orvos, aki Rornanelli doktor után vizsgálta meg Pio atyát,
hasonló eredményekkel volt kénytelen beérni.

A sebek 1918 óta soha nem hegedtek be. A kéz sebei gyöngén, de
álüandóan véreznek. UrgylllI1úgy a lábaké és az oldalé is. Az atya naponként
váltja rajtuk a kötést. A kolostor szomszédjai látják el a szükséges vá
szonnal. Az átvéresedett pólyákat sohasem adják vissza. A kolostor guar
díánia ezeket Iakat alatt tartja. Senki nem nyúlhat hozzájuk.

Igy élt és él Pio atya az eldugott calabriai helység kis kolostorában

505



írnmár negyvennyolc esztendeje. Előljárói és az orvosok sokáig meg tud
ták őrizni titkát.

A vizsgáletek nyomán azonban mégis csak el,indult a hír, a szóbe
széd és a suttogás. Különösen a második világháború utáln. Először a
közelebbi, majd a távolabbi környékből kezdett szállongani. majd özön
lenia nép, végül Itália és a külföld legtávolabbi vidékeiről is. Évente
míntegy háromszázezer ember zarándokol el a calabriai hegyek közé, a
XVII. századd kis kolostor templomába, Naponta hét-nyolcszáz ember vá
rákozik már hajnalban a templomkapu előtt. A közelebbi vidékekről ke
reszttel és lobogóval vonulnak a zarándokok, mint 'él mi búcsúsaínk, és
még aznap visszatérnek. A távolabbí vidékekről, külfőldről, Németország
ból, Ameríkából, Franciaországból és Ausztráliából érkező látogatók azon
ban kénytelenek néha heteket várakozni Pio atyára.

Három dolog vonzza hozzá az embereket: hajnali szentmíséie, imá
inak segítő ereje és gyóntatószéke. Miséíért szüntelenül ezer és ezer em
ber keresi fel. Hajnalban öt órakor mutatja be a szent áldozatot, ame
lyen mínden nap ujból átéli 'él Golgota véres drámáját, annyira, hogy
sebeiből bőven ömlik a vér. A tömeg, mely azért várakozik, hogy
részt vehessen míséién, ha nem állnák körül jól megtermett szerzetes
társai, talán a ruhát is leszaggatnák róla, hogy emI1éket víhessen tőle. De
míkor az oltár előtt áll és belemerül a szerit áldozatba, halálos csend üli
meg a résztvevők seregét.

A sajtóban megjelent írások és a könyvek, melyek Pio atyával fog
lalkoznak, csodálatoo és rendkívüli gyógyulásokról. btlokációról, jövendő

be látásról beszélnek. Ezekkel itt nem foglalkozunk, bármennyire is "cso
datevő hatalma és ereje" miatt érdeklődnek Iránta a legtö'bben. Az egy
ház hivatalos körei és hatóségaí ezekben ugyanolyan szígorú és tartózkodó
álláspontra helyezkednek, mint akár Lourdes gyógyulásai ügyében is.

Sokkal érdekesebb számunkra Pio atya egyénisége. Hogyan visel
kedik a népszerűségnek és az érdeklődésnek ebben a forgatagában, a
mélyebb lelki életet élő ember számára annyi szenvedést és veszélyt rejtő

örvényben ?
Nos, egyáJltalán nem 'az a fajta ember, ahogyan az aszkétát általában

elképzelík. Külső megjelenésében sem. Középtermetű, köpcös alakjával,
szakállával. kövérkés arcával, széles és vastag orrával inkább egy öreg
szakács-testvérre emlékeztet.

Gondolkozását is rendkívüli egyszerűség és józanság jellemzi.
- Én nem vagyok afféle sarát - mondja magáról -, aki gyártja a

csodákat. Egyszeruen csak megkfsérlem imádságommal enJ"hírteni testvé
reim szenvedését, Csak egy szegény nyomorult vagyok,

AJhol és amikor imádságával segít, egyszerűen, szinte iirt'kolva teszi.
A helybeli rendőrőrs vezetője például egy alkaüommal kétségbeesetten
hozta hozzá kisfiát:

- Padre! Nézd, mekkora daganat van a torkában l Segíts rajta.
Pio aJtya elmosolyodott, gyöngéden arcon legyintette a kis beteget:
- Semmi ez ! Majd elmúlik,
Egy óra múlva a gyerek kiáltozni kezdett:
- Apa ! Eltünt a torkomból a daganat.
Az ilyen esetek miabt özörnJ1ik hozzá a nép a legkülönbözőbb kérések

kel. Néha olyan furcsa kívánsággal, amelyet csak az ért meg, aki ismeri
az olasz ember természetrajzát. Az egyik riportban olvassuk, hogy reg
geli miséjére menet, amikor a tömeg feléje szekta kiáltani kéréseit, egy
környékbeli paraszt ezzel fordult hozzá:
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- Padre! Három szamaram volt. Kettő megdöglött, a harmadik is
beteg. Segíts rajta.

- Te vagy a legnagyobb szamár, testvér - felelte nevetve Pio atya.
- Ne keverd az Urat efféle ügyekbe. Ha jobban etetted és kevésbbé ütöt-
ted volina őket, rnost nem kellene itt rimánkodnod.

Ilyen Pio atya. Egyszeru, józan öreg kapucinus: nem keveri össze
Isten dolgait pillanatnyi emberi érdekekkel. Politikai nyilatkozatokat
sem tesz: a róla terjesztett ilyen tárgyú szóbeszédek hazugságok,

Természetében megvan az olaszos lobbanékonyság is. Különösen fel
bosszantja, ha látja, hogya miséjére várakozó nép tülekedik. Ilyenkor
bizony odakiált nekik:

- Pogányok! Szamarak !
Édesanyja, amíg élt, míndíg ott szerongott a zarándokok között. Mi

kor Pio atya észrevette, hogy letérdelt előtte, odasietett, felemelte és rá
kiáltott:

- Édesanyám! Minek nézel engem? Szobornak, vagy bálványnak ?
Mi az, ami mégis ott tartja helyén, ami miatt elfogadja a látogatók,

zarándokok özönlését? Pio atyáinak van egy nagy becsvágya: a gyónta
tás. Ma már akikora működést fejt ki e téren, mint a magja idejében az
arsi plébános. Lélekbe látó képessége révén egy-két szóval rendkívüli ha
tást tud elérni. Emberek, akik súlyos lelki problémával keresik fel, né
hány perc rnúlva egyszerre Iesujtva és felemelve, de megerősödve távoz
nak tőle.

Gyóntatóként is megmarad józan, nyersszavu öreg kapucinus barát
nak Ki nem álillhatja a hosszú lére eresztett fecsegést, a lelki pletykál
kodást,

- A sok beszéd még nem törli el a bűnöket! - inti meg a bőbe
szédű gyónókat.

Mi sem jellemzőbb gondoíkozására, mínt az az éles megkülönböztetés,
ahogyan a két nemet kezeli. Amíg a férfiaik rögtön elébe jurthatna:k, az
asszonyokat ugyancsak megvárakoztatja. Néha nyolc-tíz napig is.

- Ha férfi jön gyónni - szekta mondaní -, rendszerint komoly ok
ból teszi. Az asszonyok nagy hányada azért térdel le a gyóntatószékbe,
hogy kíbeszélgesse magát.

Emberszeretete, amely rábirja ,gyógyító imádságaira, s amely miatt
hetvenesztendős fővel fogadja és vállalja a gyónók özönlését, oly mély,
hogy halála után is segíteni kíván az embereken. Az egyik tengerparti
hegyoldalon hatalmas négyemeletes kórházat létesített. Eddig egymilliárd
frankot gyűjtött és költött rá. A kórház - ,lIa casa sollieva della soffe
renza" - feladata, hogy akkor is gyógyítsa '3 szegény betegeket és a
szenvedőket, amikor Pio atya csontjai már a sírban nyugszanak.

(Sinkó Ferenc)

QUINTUS HORATIUS FLACCUSr6l írt szép és színvonalas könyvet
Falus R6bert. A nagy gonddal készített munka az utóbbi évek egyik leg
érdekesebb és legolvasmányosabb .monográfiája; Borzsák István utószava
pedig sok vonatkozásban egészíti ki a- "magyar Horatius" problémáját.

Az igazán nagy írók és költők hiteles portréját szinte lehetetlen meg
rajzolni. A hagyományos képhez mindenki hozzátesz egy-egy apró vo
nást: a saját egyéniségének egy - a költőével ugyan rokon, de mégis
más - darabkáját. Horatius ma előttünk álló alakja is rendkívül sokrétű
és változatos, aszerint, melyik század mit tett hozzá, vagy mit vett el
belőle. Egyesek léhaságát ostorozzák, mások ihletét csodálják, a harma
dikat filozófiája kelti ámulatra, és igy tovább - tanúsítva, hogy sokan
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olvassák, s mindenki számára van valami mondandója. MegjósoIta ezt
már ő maga is híres ódájában, melyet rmaga-mcLgáról és költészetéről írt:

Azz ércnél maróbban művem, az én örök
Emlékem, s magasabb, mint a. királyi sír,
És sem kapzsi vihar, sem dühös északi
Szél nem döntheti azt már le, se számtalan
Évek hosszu sora, sem rohanó idő.

(Devecseri Gábor [orti.)

Wilamowitz-Moellendorf, a híres klasszika-filológus azt mondta 1001
tészetéről: "Csillag, mely saját fényével világít". Verseiben van valami
elegáns hidegség, valami a messziről jött ember fölényéből. Még akkor
is, mikor' a küzdőtér porondjáról ír lángoló szavakkal, érezhető, hogy ő

azért fölhúzta a tógáját, nehogy beporosodjék. Különben sem titkolta
idegenkedését a tömegtől: "Gyűlöllek, távol légy, alacsony tömeg I" 
írta. Ez tagadhatatlanul nem a népet tanító költő magatartása. Am a
rómaiak, mikor áldozatot mutattak be, előbb mindig tiszta folyóvízzel öb
lítették le kezüket; s Horatius, "a Muzsák papja" úgy érzi, ,,0, költészet
templomába" is csak a köznapok porától megtisztult igaz embernek sza
bad belépnie. Az "igazi emberség" témája mindig is központi kérdése
volt költészetének. A szatírákban sokat gúnyolja a középszerűeket. Az
elfajzottakat az ősök példájával akarja jobbítani. Sokszor szinte tetsze
leg az erkölcsjavító szerepében, hogy aztán egy léha verssel lerontsa a
hatást. Ezekre az ugrásaira gondolhatott Goethe, amikor kőltészetét "fé
lelmesen reálisnak" nevezte.

Valóban, az élet minden problémájának helyet ad verseiben. Borús
perceiben a "Római ódák" fenyegető szavait kiáltja a romlott nemzedék
felé, hogy aztán leheveredjék az árnyékos tölgy alá s jót húzzon a "gyön
gyöző falernumiból". Eduard Noriieti szerint "jellegzetesen szemlélődő

típus". Ezt azonban ódáit olvasva nem érezzük egészen helytállónak.
Nem szemlélődött, hanem - élt. Megragadta minden óra gyönyörét, de
át tudta érezni szenvedésétis, legföljebb gúnyos fintorral vette tudomásul
az utóbbit. A gyönyörök, élvezetek' hajszolása kortünet volt akkoriban,
hiszen a divatos filozófus, Epikurosz "engedélyt adott rá", hirdetve, hogy
"nincs gyönyör igazság nélkül". A rómaiak hát szorqalmasan gyönyör
ködtek, s azzal a meggyőződéssel, hogy ebben van az ig,azság. Mi már
tudjuk, hogya dolog nem egészen így áll; de Horatius még nem tudta,
s ebben csak kora átlagos fölfogásában osztozott. Nem volt erkölcstele
nebb, ledérebb a koránál, hanem hű kifejezője az ak1wri római világ
nem egyszer cinikus eszméinek, melyek mögött a háttérben ott sötétlik
a megoldatlan kérdés: a halál.

Mindegy, ki vagy, hogy gazdag-e, ősi sarj,
Vagy legutolsó koldus az ég alatt.

Orcus egyformán szedi, senkin
Nem könyörülve, amartalékat.

Mindnyájan oda kéi7lysz'erülünk. Forog
Az uri7la, rendre dobja a' száműzés
Végső parancsát - és megindul

Az örök útra velünk a sajka. (Szabó Lőrinc ford.)

Sokszor i7lem bánnánk, ha mélyebb volna. Kárpótol viszont verseinek
gazdag árnyalása, sok váratlan szépsége. Ezeket csak akkor tudjuk iga
zán méltányolni, ha meggondoljuk, hogy ami kétezer évvel Horatius után
már ismerős a fülünknek, az az ő idejében új volt, s az azóta eltelt idők
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nemzeti költészeteiben az ő kézről kézre, korról korra adott öröksége.
Nagyságát talán semmi jobban nem mutatja, mint az, hogyezek.a tőle

kapott képek, gondolatok, hangok annyi és annyi változat után legfris
sebben azért mégis nála hatnak, még ma is. Mint például az ilyen felejt
hetetlen tavaszi hangok:

Futnak a hó hadai, jön vissza a fű a mezőkre,

fákra a zöld haj, a lomb;
újul a föld szine és békén megapadva özönlik

partjai közt a folyó ...
vagy:

Enged a tél a tavasz meg a langy szelek édes ostromának,
a gépek vízre tolják a hajókat,

már nem öröm a baromnak az ól, sem a tűz a földmívesnek,
s a rét se csillog fehér zuzmarásan. . . ,

(Szabó Lőrinc fordításai)

O maga is érezte, hogy valami újat, addig nem hallott friss hangot
hoz; bátor öntudattal lépett be az irodalomba:

Csend s áhítat most! 1m a mái nap
Még nem haUott dalt zengek a szüzeknek
És a fiúknak, én, a Múzsa-pap.

(Csengeri János [orti.)

Ez ,a hang azóta is ott zeng Európa költészetében, s különleges erő

vel és frisseséggel csendül föl a lira minden újjászületésében, legyen az
akár a franciák reneszánsza, akár a magyar tizennyolcadik század meg
újhódó irodalma. (R. L.)

MARFFY ODON. Nyolcvanéves elmult. Félig megvakult. De válto
zatlanul fest ma is. És a színei ragyogóbbak, mint valaha. Az agg Márffy
befelénéző szemmel fest. A tiszta valóságot látja, és ecsetje nyomán árad
az ifjúság varázsa. Egyetlen halk, elmosódó szín sincs legfrissebb képein.
Mindenik csillog, a nap fényében izzik, tűzpirosan, lángoló sárgán, hac
matos kéken, harsanó zölden.

Színei mindlg a legtökéletesebb összjátékkal gyönyörködtetnek. Foj
tott Iírájú azonosulások egy-egy tájjail, a napnak egy szakával, vízzel,
levegővel, táncoló napsugárral. És minél hosszasabban rezonálnak ben
nünk, ez a szemérmes. férfias Hm annál szenvedélyesebb, egyénibb lesz.
Akvareljeiben leplezhetjük le verhetetlen technikáját, hiánytalan dolog
beli tudását. Minden vonal, szín a helyén. Mindenik kifej-ez, jellemez. Az
egész nélkülözhetetlen része. Kényes rnűgondja nem ismer határt. Lelkiis
meretes, hajszálig pontos, kiszámított, mérlegelő műhelymunkája teszi,
hogy alkotásai szembeszállnak az idővel. Értékiben, jelentőségben folyton
emelkednek. Sok szem nemzedékeken át változó pillantását kiáHjálk.

Barátai, tisztelői főleg magángyűjteményekbőlkiválogatott műveiből,

kétszáznál több olajfestrnényét és száznál több akvarelját áldították ki az
Ernst-rnúzeum termeiben, Ez a kiállított anyag, bár egy-egy világhírű

festménye szerenesés külföldi vásánlók birtokában van, kielégítően tá
[ékoztat életművéről. Témáiban (csónakázás holdfényben. ficánkoló pa
ripák, napfényes kertek, csendéletek, portrék, önarcképek) nem az ese
ményszerű, látványos, változatos külsőség köti le a figyelmet - hanem
az élmény ereje, őszintesége s annak mínél hívebb és meggyőzőbb fel
idézése. Csónakjai a vízen például sohasem röpke hangulatok, futó látvá
nyosságok, elfelejtett és felidézett emlékek, melyeken elszórakozva meg-
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pihen, majd tovasiklik a szem. Sokkal többet jelentenek. A léttel azono
suló állapotok. Nem kevesebbre irányulnak, minthogy elíndítsanak egy
folyamatot: fokozzák és erősítsék életérzésünket. Vágtató, ficánkoló, ágas
kodó lovai is jelképek: a leplezetlen, viharos, ujjongó életszetelem meg
személyesítéseí.

Napfényes kertjei, komor hegyei, messzeségbe vesző vízpartjai, még
csendéleteí, sőt kifejezetten rnísztíkus tárgyú kompoziciói is, ilyen címek
kel: "tavasz", "halászat": megannyi felérzés a "nagy szív", a "termé
szet" lüktetésére.

Nemcsak nagy festő, hanem rnély szemlélődő is. A gyermek elfogu
latlan, kívánesi szemével néz, és a fellnőtt összefoglaló, érett szellemével
ábrázol. Portrét is azért oly becsesek, mert megvesztegethetetlenül hű

belső s külső képmásak.
Életművében különálló helyet foglalnak el a Csiriszka-képek. Méltón

egészítik ki Ady Csiriszka-verseit. A lángész élebtársát mutatják be, aki
az elérhetetlen szépségre sóvárgó igényével semmílyen más sorsot, hiva
tást nem akart. Vállalt megpróbáltatást, félreértést, de állhatatosságával
és égő hitével kíérdernelte s végigélhette tragikus szerepét. Bekérült a
halhatatlanek közé, az irodalomba s immár végkép a képzőművészetbe is.

Az idők folyamán egyre híresebbé váló remekművei közül legjobban
az önarcképeit szeretem. Meghatnak őszinteségükkel.A hivatásérzet meg
szállottsága sugárzik róluk. Olyan művész életútját kísérik nyomon, aki
hajlíthatatlan és megtéveszthetetlen. Iránytűje a lelkiismerete. Hajtóere
je az Igazságszeretet. Egy a célja: a megvtlágosodás.

Gazdag életműve még nem lezárt. Hiszen prímér színekkel festett
legfissebb látomásai késői feílángolást, új tavaszi virágzást fakasztottak
benne. Érdekes és talán törvénvszerü, hogy az út végén még hevesebben.
ellenállhatatlanul, az élet titkát szeretné ellesní ; a legszebbcsooa, a vi
rág illatát szívja telhetetlenül. És virágcsendéletekkel próbálja-megrög
zi:teni. (Haits Géza)

MOZAIK. Angelo Ephrikian, híres Vivaldi-kutat6 járt nálunk. Ká
Tolyi-kerti műsorában Haydnt, Pergolesit és Vivaldit vezényelt. A hang
verseny két legszebb darabja Pergolesi S t a b a t M a t e re és Vivaldi
D i x i t D o m i n u s című orat6riuma volt.

A Fájdalmas Anya motívuma megihletett már sok ír6t, költót, és ze
neszerzőt is. Csodálatos kincsesbánya ez a téma. Csak keresni keLl és
mindenki taldl valamit - és bámulatos m6don mindig valami újat. Per
golesi a Mater Dolorosa kettősségét emeli ki zenéjében. Tragikus a ke
Teszt alatt gyászoló Mária, hisz egyetlen fiát vesztette el, ugyanakkor
azonban az emberiség uj.ionqá.~át is véljük hallani, mert Krisztus kereszt
halálával megváltotta a világot. Pergolesi ebben a művében szakított kis
sé édeskés, olvad6 zenéjével s tökéletes biztonsággal és arányérzékkel fe
jezi ki mély, bensőséges mondanival6ját.

S a Vivaldi-orat6rium? Valahogy Úflll vagyunk a velencei mester
rel, hogy minél többször hallgatjuk, annál szebb lesz. A bámulatos N é g Y
é v s z a k, a tüneményes fegyelmezettségű C o n c e r t o g r o s 6-k után
most megismertük ezt az oratóriumot is. Jelzők kívánkozriának ide, mégis
csak ennyit: igazi Vivaldi.

Ephrikian szinte átalakul a Vivaldi-orat6rium vezénylése közben.
Látszik, hogya kiváló karmesternek ez az igazi területe. Sokan nem is
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tudják róla, hogy rövid idő alatt egész sereg Vivaldi-művet mentett meg
az enyészettől, s nagy része vam a csodás velencei mester mostani rene
-szánszában.

• ••
örömmel és eLismeréssel emlékezhetünk meg arról, hogy a közel

múltban több igen jó középiskolai tankönyv került diákj,aink kezébe.
Az idei tanévtől kezdve ismét tantárgy a gimnáziumok humán tago

zatának IV. osztályában a művészettörténet. Sokak régi kívánsága vált
valóra a művészettörténeti oktatást visszaállftó kultuszminiszteri rendel
kezéssel. Az új tankönyv dr. Dombi József munkája. A könyv jó híre
hamarosan elterjedt, és sok felnőtt is szívesen megvásárolta volna, de
igen kis példányszámban adta ki a Tankönyvkiadó. A 400 illusztrációval
kisért szöveg a műtörténeti alapfogalmakat, művészeti technikákat, lé
nyegesebb stílusirányzatokat és jelentősebb mestereket tömören, élveze
tesen tárgyalja. Helyes az is, hogy egy-egy érdekes, színes esemény, a
fiatalság fantáziáját felébresztő apró mozzanat beiktatása (Michelangelo
"Dávid"-jának elrontott márványból való kifaragása, az "Utolsó ítélet"
Minosának modellje, a renaissance-kori művészképzés, Greco megjegy
zése az "Orgaz gróf temetésé"-ről, stb.) az anyagot élővé, a rművészettör

ténettel ismerkedő maturandus számára szórakoztatóvá teszi. Hiszen a
száraz tárgyalás minden tankönyv és minden tantárgy halála, kiváltkép
pen a műtörténeté. A tankönyv ideiglenes, "kísérleti". A következő ki
adásban kívánatos lenne a művészek betűrendes mutatóját úgy összeál
lítani, hogy az tartalmazza a művészekre vonatkozó szöveg oldalszámait.
A XX. századi részeket pedig átgondoltabban kellene .megírni. Pl. ,mel
lőzni lehetne a modoros olasz Dottori-t, aki a futu7'izmus másodvonalbeli
képviselője, viszont helyette fel lehetne venni Chiricót, Chagallt, Rouault-t
vagy Bonnard-t, akikről említés nem történik. Az utolsó magyar szob
rász, akit tárgyal a könyv, Stróbl Alajos, Fadrusz és Ligeti. Viszont a
festők közül elmegy Derkovits Gyuláig. Itt is bizonyos következetesség
lenne célszerű. A tankönyvíró álláspontja az, hogy élő magyar művésze

ket nem tárgyal, az egy csók István kivételével. Viszont a már Derkovits
előtt működő Csontváry, Vaszary, Gulácsy, Egry, stb. legalábbis vázlatos
bemutatását egy új kiadásban szívesen látnók.

A másik tankönyv, amelyet tetszéssellapoztunk át: "Szöveggyűjte

mény a XX. század világirodalmából". Ezt is a negyedikes gimnazisták
számára adták ki. Ennek a könyvnek a megjelenése is égető szükséges
ség volt, mert az elmúlt esztendőkben avHágirodalmi oktatás meglehe
tősen egyoldalú és szegényes volt. A tankönyvet Kéry László szerkesz
tette, kiváló munkatársak (Gyergyai Albert, Kardos László, Képe. Géza,
Vas István, stb.) közreműködésével. A könyv tárgyalja Proust-ot és Apol
linaire-t, Shaw-t és D. H. Lawrence-t, Pirandellót és Lorcát, Reymontot
és Gorkijt, és még a XX. század sok nagyszerű íróművészét. A tankönyv
irók elsősorban (de n e m kizárólag) olyan nagy irókat vettek fel, akik
nek művei közvetlen társadalombírálatot nyújtanak. Részben rosszindu
latú, ünneprontó akadékoskodás, részben pedagógiai "maximalizmus"
lenne a hiányokat felhánytorgatni. Hogy nincs szó Valéryről és Claudel
ről, Joyce-ról vagy T. S. Eliot-ról, Gide-ről, vagy Mauriacról. Nem arra
akarunk itt cé/ozni, hogy a nyugati irodalommal szemben szűkkeblűek

1)oltak az összeállítók, - hiszen a szovjetorosz irodalomnak is mllllőzték

olyan klasszikusait, mint Blok, Jeszényin, Szergejev-Censzkij vagy Borisz
Paszternák. Az új vHágir(j)dalmi szöveggyűjtemény rendeltetésének kitű

nően meg fog felelni: az érett.égire készülő diák széles áttekintést kap
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korunk vajúdó, tapogatódzó, de az útkeresések.mellett sok gyöngyszemet,
gazdag írói oeuvre-t létrehozó irodalmáról. És ami még ennél is fonto
sabb: a könyv kedvet ébreszt az olvasáshoz, segit a tanárnak abban a
legfőbb feladatában, amit Riedl Frigyes ekkép fogalmazott meg: "A?
irodalomtanár legfontosabb feladata, hogy megtanitsa a tanítványait 
olvasni".

A kötetben közölt műveket legkiválóbb műfordítóink tolmácsolják
magyarul: Kosztolányi, Benedek Marcell, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc,

Illyés Gyula, Rónay György, Lányi Viktor, Nemes Nagy Agnes és mások.
A művészek portréi pompás kis esszék Gyergyai Alberttől, Vas Istvántól,
Walkó Györgytől, Ungvári Tamástól és többektől. Ha töb9i tankönyvünk
is megüti majd ezt a színvonalat, egy lépéssel közelebb kerülünk a ma
gy.ar iskola nagy céljához: hogy a magyar ifjú "kiművelt emberfővé"

váljék. (Dévényi Iván)
•••

Kínai, koreai, vietnami útjának futó emlékeit állította ki Hincz Gyula.
Száznál több akvarel, rajz számol be arról a gazdag élményanyagról, me
iuet még csak ezután fog nagyobbarányú kompoziciókban [eldolqozni.
Hincz Gyula elismerten meetere a rajznak. Éles megfigyelő. Jó riporter
szemmel hangsúlyozza a jellemző, az idegen számára különös és érdekes
mozzatuitokat, Egy-egy meglesett utcajelenetet, 1/-apernyős hölgyek felvo
nulását, egy szamárhajcsár érdekes profilját, egy hirtelen elővillanó arc
élet a nyüzsgő tömegből: frissen, a még nyers élmény megfogalmazásának
perceiben rögzit meg. Sikerül megteremtenie azonnal a légkört. Meg
utaztatja a szemet, mintha vele együtt láttuk volna a barnapirosnak ható
fákat, a narancssárga szinekbe öltözött tájat, a vörössenizzó napot, mely
mint egy érett gyümölcs ereszkedik le lassan a földre és színek és fények
káprázatos tűzijátékával szórja teli aszemhatárt.

, Nagy figyelemmel tanulmányozza s jegyzi le a keleti ember arcvo
násait, a vékony vonalnyi szemeket és a duzzadt ajkakat, a fürgelábú nők

könnyed járását, és biztos érzékkel érezteti az arányt, mely a kicsi ember
és a nagy természet közt eleve meghatározza a rész viszonyát az egész
hez. A keleti ember nem nagyzol, nem becsüli túl a ma.ga jelentőségét,

de jobban megérti az összefüggéseket az élet sokféle megnyilvánulása
közt, és minden lélegzetvételében benne érzi a világmindenség lehele
tét. Néhány vonal és színfolt, és kirajzolódik két gyermek a folyópart
szélén. Mellettük egy ja. És bent a mélyben, a vízen, egy csónak. Semmi
több. De azt hisszük, ebből a szerény vázlatból Hincz Gyula egyik leg
szebb kompozicióját fogja megalkotni. (-ts)

Felelős kiadó: Saád Béla
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