felismerése és tehetségeink szerint
Isten dicsőségére, embertársaink
javára és saját boldogságunkra való érvényesítése az elismerésnek és
sikernek, melyet az Élet tőlünk
megvont, megnyugodott lélekkel
Isten kezébe való letevése.
Amikor Krisztus Urunkat gúnyo-

san megkérdezte Pilátus: Tehát király vagy-e te? - a meggyötrött,
arcul ütött, halálra fáradt Krísztus
nagy méltósággal azt felelte: Te
mondád, király Vagyok. Ettől kezdve Pilátus többi kérdéseire egy
szóval sem felelt.
Ez az önérzet.
F.

NAPLÓ
A SExuALIS ÉLET KÉRDÉSEIRÖL az utóbbi időben - mintegy
százötvenezer példányban - két könyv is megjelent. Ilyen jellegű könyvek vagy 10 éve nem hagyták el a sajtót, érthető tehát, hogy nagy árdéklódest keltettek a közönség körében.
Meg kell rnondani, hogya katolíkus közvélemény - sok rossz tapasztalat alapján - már eleve gyanakvással fogadja az ilyen témájú
irásokat. A multban megjelent hasonló tárgyú könyvek közott ugyanis
szép számmal akadtak olyanok, amelyek a sexuális ösztönök felajzására
üzleti okokból spekuláltale s merőben szembekerültek a keresztény katolikus erkölcsi felfogással. A századforduló szabadelvű szellemében és a
polgári individualizmus eszmekörében fogant művek legtöbbje arra törekedett, rniként lehetne a nemi életet szabaddá és kötetlenébbé tenni.
Hírdették a szabadszerelmet, a meztelenség kultuszát, a szeméremérzés
kioltását, az önmegtartóztatás súlyosan káros, sőt veszélyes voltát, a keresztény egyház képviselte erkölcsi elveket pedig, mint a mult sötét maradványait és az egyén boldogságának korlátait állították pellengérre,
Mindezt az orvostudomány nevében rendszerint olyan orvosok tették,
akik nagyon keveset tudtak a társadalom szerkezetéről s tudományos
világnézetük kizárólag az orvostudomány szűk körére korlátozódott.
Ha a most megjelent két könyvet (dr. Hirschler Imre: "A nők védelmében" és dr. Haraszti István: "A nemi élet kérdései") végiglapozzuk
- a szükséges komoly és határozott fenntartásokkal ugyan - , megállapíthatjuk, hogy alapirányzatukban közelebb kerültek a katolikus erkölcsi felfogáshoz, mint a multban megjelent hasonló jellegű könyvek
legtöbbje. Nem azért, mintha az erkölcsi kérdésekben bármely tekintetben
is figyelembe vennék a természetfölötti szempontokat, hanem azért, mert
tekintettel vannak a nemi erkölcs társadalmi jelentőségére és hatására,
amit az individualista polgári szerzők legtöbbször alig méltányoltak,
Magától értetődik, hogy a marxista-materialista világnézet alapján
álló szerzők némely nézete - mégpedig lényegbevágó kérdésekben is egyábtalán nem fedi a katolikus erkölcsi felfogást, viszont gyakran komoly észérvekkel és orvosi tapasztalatokkal támasztják azt alá. Ha nem
ütközünk meg mindjárt a laikus, a szecialista erkölcs kifejezésmódjain
és az orvosi nyíltságon, akkor erkölcsi nézeteinket nem egyszer könnyen
lefordíthatjuk a katolikus erkölcstan nyelvére is. Persze - s ezt maguk
a szerzők is megállapítják - az általuk képviselt erkölcsí elvek még nem
kiforrottak s így némely kérdésben a két szerző is ellentmond egymásnak. Legalább is a fogalmazásban. Haraszti például társadalomellenesnek
tartja a nemi ösztön kiélését, ha "egyedüli alapja és célja az élvezet5550

.szerzés", míg Hírschler szerint a szerelmi élet döntő célja az örömszerzés, ha nem sérti a társadalom érdekeit. Mindkét szerző egyértelműen
-elitéli azonban a nyílt és titkos prostituciót s ugyanakkor megállapítja,
hogy a monogám házasság a nemi élet kiélésének és a szerclrní kap.csolatoknak Jegveszélytelenebb. leghasznosabb és legkivánatosabb formája. A házasság keresztény felfogás szerint szentség, felbonthatatlan és
elsődleges célja utódok létrehozása. A szerzök a házasságban a férfi és
a nő egyesülését látják az élet örömeinek és terheinek mcgosztására,
utódok létrehozására és felnevelésére. Hirschler Belinszklj-jel megállapítja: "silány az az élet, amelynek a szerelemen kívül nincs m:,s tartalma", majd kifejti azt a nézetét. hogy ostobának tartja azt a házaspárt,.
amelyik megfosztja magát a gyermekek nyujtotta boldogságtól. A házasság fája az ő orvosi tapasztalata szerint ott viru! a legszebben és legtartósabban, ahol több - sok - gyermek kacagása ontja a napfényt.
Fontosnak tartják a sexuális harmónia mellett a világszemlélet hasonlóságát, a kölcsönös megértést, stb. Haraszti figyelmeztet arra, hogyaszerelemben nem szabad idő előtt elhamarkodottan az ösztön felületes,
gyak.ran sürgető hatására a döntő lépést megtenni. A nem hívők nyelvén kifejezve lényegében ez a keresztény felfogás is a házasságot illetően.
A szerzők ennek ellenére szép számmal tesznek megjegyzéseket és
fejtenek ki olyan nézeteket, amelyekkel katol ik us szempontból nem érthetünk egyet. Ilyen például a magzatelhajtás, fogamzásgátlás 0S a7. önkielégítés kérdése. Itt is megnyugvással á1Japíthatjuk meg azonban, hogy
mindkét szerző erőteljesen rámutat nem ugyan az elkövethető hi,terkölcsi
bűnökre, hisz ez, mínt matctialistáktól nem is várható tőlük, hanem a
felmerülő idegrendszeri és fizikai károsodásoka-a, sőt a magzatelhajtásnál különösen előá1Jható életveszélyre, amellyel szemben a nő még a kórházakban végzett műtétek esetén sem egészen védett. A régebbi szerzökkel szemben már nem itélik el fenntartás nélkül a nemi öncmgtartóztatást, mint a hasonló könyvek, sőt megállapítják, hogy nem ártalmas.
"Az ember nemcsak abban különbözik az állattól - írja Haraszti -.
hogy két lábon jár, beszél, szerszámokat, gépeket készít és tervei vannak, hanem abban is, hogy megtanult ösztöneln uralkodni, ösztöneit józan esze, gondolkodása alá rendeli. Az ösztönöknek való vak és zabol állan engedelmesség kerék'kötőie az ember egyéni és társadalmi fejlödésének." Az ifjaknak azt ajánlja, hogy ígyekezzenek gondolataikat, energiájukat más irányba terelni, feloldani a sportokban, különféle társadalmi
tevékenységekben. Ezzel egyet is értünk. azzal a hozzáadással, hogy a
hiterkölcsi élet, az imádságos élet nagyobb segítséget nyujt a szenvedélyek megfékezésében, mint a puszta ráció. A szerzők szerint károsabb,
!ha az ifjú erkölcsileg bűnnek tartja az önkielégítést, mint maga a maszturrbáció. Ugyanakkor a két orvosszérző ideglélektani szempontból károsnak tartja az önkielégítést s ezt alaposan Iki is fejti. De mért volna
károsabb az, hogy ifjú bűnnek tartja a maszturbációt, mintha ideglélektani szempontból kell azt károsnak látnia? Magától értetődik, hogy az
ijesztgetést, a gyermekek megrémítését a nevelés terén a korszeru keresztény pedagógia éppúzy nem helyesli, mint ahogy a laikus sem. A szerető Istenre, mint az erkölcs forrására való hivat.kozás pedig az egyház
hosszú és megbízható tapasztalatai alapján sohasem okoz lelki, idegrendszeri károsodást.
Kérdés, hogy mindazokat a hasznos tanácsokat és figyelmeztetéseket, ami a házasfeleknek javára válik, helyes-e olyan nyilvánosságra
hozni, amely éretlen fiatalok számára is hozzáfórhetővé tesz bizonyos
kérdésekkel való időelőtti megismerkedés t. Haraszti fölveti a házasság
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előtti orvosi tanácsadás ügyét. A magunk részéről ezt helyeseljük és,
ésszerűnek tartanánk, ha a könyvben felvetett okos intelmeket a házasságra készülő fiataloknak megfelelő módon tanácsadás formájában.

elmondanák.
Mindezek alapján a két könyv végeredményben hasznos szelgálatot.
tehet értelmes és felnőtt olvasóknak, s olvasásukat különösen ajánljuk
a lelkipásztorkodó papság figyelmébe, mert hiszen feltehető, hogy a hívek közül sokan fognak hozzájuk fordulni a könyvben felvetett kérdéseik
tekintetében, már csak azért is, mert a szerzők sok megállapítása, különösen az anyag kezelésének módszere miatt ellenkezik a hívők erkölcsi
felfogásával. De végső fokon a két könyvből kiderűl, hogy amit a katoIikus erkölcstan bűnnek tart, az vagy természetellenes, vagy életveszélyes, vagy az egészségre valamiféleképpen káros, tehát a Tízparancsolaton alapuló sexuális erkölcs megtartása nemcsak az Isten iránti engedelmességből és szeretetből kötelező, hanem jól megfontolt értelmi érveik
alapján is követésre méltó. (Szigeti Endre)
AZ ELSÖ MAGYAR BIBOROS. A maga idejében, a tatárjárás szomorú napjaiban, híres-nevezetes ember volt a valószínűleg 1268-ban elhunyt Bancsa (Báncza, hibás olvasással Vancsai) István esztergomi érsek,
Mint főpap, államférfi és diplomata annyi jószolszálatot tett az Egyház
és a haza ügyének, hogy magyar részről ő nyerte el elsőnek a legnagyobb
egyházi kitüntetést, a bíborosi kalapot.! Származásáról csak annyit tudunk, hogy törzsökös magyar nemzetségből sarjadt, mely bácsmegyei biTtokát még első foglalás (prima occupatio) eimén bírta. A nemzetség kiröpitő fészke még a XVIII. században is Bancsa néven szerepelt Bácsmegye térképén.
A nagyramenendő főpap ifjúkoráról és tanulmányaiTól semmi biztos
adatunk nincsen. Sokoldalú tudása és ügyes diplomáciai forgolódása
alapján azonban jogunk van feltételezni, hogy külföldön, talán Olaszországban tanult. Az a körülmény, hogy két unokaöccsét, István pozsonyi
prépostot, később kalocsai érseket és Orbász pozsegai prépostot szintén
olasz földön, Bolognában iskouiztatta, megerősíteni látszik feltevésünket.
Annyi bizonyos, hogy 1238-ban, mikor eLőszöT találkozunk vele, István
úr már kész ember, bácsi prépost és királyi kancellár volt. Ezen utóbbi
minőségében azután hamarosan alkalmat nyert Béla király bizalmának
és jóakaratának megnyerésére. Minden bizonnyal ennek köszönhette, hogy
még abban az évben a jobban jövedelmező titeli prépostságra, három
évvel később (1240) pedig a váci püspökségre lépett elő.
A püspökség újabb távlatokat nyitott az ambiciózus főpap előtt. A
tatár támadás közvetlenül küszöbön állott. Béla király a napról-napra
fokozódó veszedelemre való tekintettel legdrágább kincsének, családjának biztonságba helyezését bízta István úrra. Még kényesebb feladatot
bízott rája a végzetes motii ütközet lezajlása után: általa kért hathatós
segítséget a kereszténység egyházi és világi fejétől, a pápától és a császá,tól. István úr minden tőle telhetőt megtett a siker biztosítása érdekében: Faenzában személyesen tárgyalt II. Frigyes császárral, Rómában
perEg IX. Gergely pápával. Csak az volt a baj, hogya követ járás ideje
a lehetéí legrosszabbul volt megválasztva. Akkor ugyanis már javában
dúlt a pápaság és császárság harmadik nagy 'kiizdelme. A pápaság mindenképpen meg akarta tartani súlyos harco k á1'án kivívott függetlenségét
1 IV. Ince pápa éppen akkoriban. 1245-bcn engedte meg a bíborosoknak a vörös,
székskarimajú, jobbról-balról 15-15 vörös bojttal díszített bíborosi kalap viselését.
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és vezető állását, a császárság viszont újból a maga. javára akarta billenteni a két főhatalom mérlegét. Ilyen körülmények közt üres biztatásnál többet egyiktől sem lehetett várni. Igy a követjárás tökéletes kudarccal végződött és a szegény követnek nem volt más választása, mint hogy
üres kézzel térjen haza és idehaza csatlakozzék hontalanul bujdosó ldrályához. Trauban és Spalatóban együtt élte át vele a szorongás és rettegés napjait.
Béla király a tatárok kitakaradásának hírére legbizalmasabb híveivel
azonnal hazaindult feldúlt országába, István úr eHenben továbbra is lent
maradt és mint Dalmácia kinevezett helytartója átvette a déli részek
igazgatását. Ujból rája hárult a visszamaradt királyné és gyermekei védelmének felelősségteljes feladata is. Ekkor azonban már nem mint váci
püspök, hanem mint a király és a káptalan bizalmából egyhangúlag megválasztott esztergomi érsek intézte az ügyeket. Igaz, egJjelőre csak mint
választott érsek, mert a kétévi széküresedés után megválasztott IV. Ince
pápa csak 1243. július 7-én jutott abba a helyzetbe, hogy megerősítse a
választást.
István úr, mint az ország első főpapia természetesen még nagyobb
odaadással támogatta királyát országépítő nagy munkájában. Abban,
hogy hazánk aránylag olyan rövid idő alatt feleszmélt szörnyű pusztulásából, bizonyára neki is jelentős része volt. IV. Ince pápa, akinek követjárásai révén alkalma volt közelebbről is megismerni és ml'qszeretni őt.
elsősorban ezt az áldozato s munkáját akarta jutalmazni azzal, hogy 1252.
októberében prenestei (palestrinai) püspökké és egyben a római Szetitecuház bíborosává nevezte ki. Kinevező okmányában a lehető legnagyobb
elismerés hangján szól az új bíborosról. Egyenesen iun; ünnepli őt, mint
"az egyetemes Egyház egén ragyogó fényességes csillagot", akit épnen
azért tartott szükségesnek kinevezni, "hom/ fénye minél messzebbre hasson és minél többszörösen megsokszorozódva suaározzék szerte a világon".
Az új bíboros eleinte örült a váratlanul 1ött naau kitiintetésnek s
készségesen levonta a belőle folyó kÖlwtkezményeket. Akkoriban ugyanis
még csak kuriális bíborosokat ismertek. Ez azt ielenteite, hogJj minden
bíborosnak Rómában kellett laknia és közve/1"niil ki kellett v"nnie részét az egyházkormányzatból. István úr az Örökvárosba tette át lakását.
Az öröm azonban nemsokára ürömre fordult. István úr már az első
hetekben rájött, hogy Róma nem Esztergo·m. MtÍsnak találta az pqhaHatot, másnak a környezetet, másnak a munkakört. A pápa minden kedvessége és jóakarata ellenére idegennek érezte "YYl"aqát. Kezdte bánni. hoqu
eliött. Esztergom és a gyönyörii eszternami palota k éne, melyet Béla király éppen az ő ideJében ajánd"kozott oénleo az érsek.ségnek. eqwe gvakrabban és egyre csábítóbb színben ré1,iilt fel el/ítte. Mil1denámn szeretett
volna hazakerülni. Ennek azonban leküzdhetetlen akadtÍlva volt. hO(l1/ a
király és a káptalan távozásával meqüresedettnek tekintelfék az érseki
széket és hamarosan ielöltet is állítottak számára Benedek kalocsai ének
személyében. A pápiL azonban Tendiiletlcnül kitartott hiiséaes embere
mellett és ahelyett, hogy Benedeket meqerősítette volna, István UTat,
"nehogy az esztergomi egyház ilyen kiváló pásztortól megfosztva feliajduljon", az érsekség kOTmányzójává nel'ezte ki. De erről meg a király
nem akart hallani. Neki olyan érsek kellett, aki állandóan Maauarországon lakik s akinek tanácsát és seoitséaét. minden pmanatban igém/be
veheti. A pápa úgy akarta áthidaIni a nehézsóaet. hocn; IstlJán urat 1253.
május 5-i kelettel Magyarország számára oldalkövetté tleqatus: a latere)
nevezte ki. Csakhogy ez ellen a megoldás ellen men István úr tiltakozott.
Ű már teljesen beleélte magát a hazatérés gondolatába és esennen kérte
é
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a pápá t, bocsássa őt végleg vissza hazájába. A pápa nem erőltette tovább
a dolgot. Látta, hogy a jó embert olthatatlan hanvágy gyötri. De mivel
nem akarta, hogy két szék között a földre essék, abban állapodott meg vele,
hogya prenestei püspökséget 1253. november l-ig fenntartja számára. .
István úr a legszebb reményekkel indult haza. Szentül hitte, hogy
ott folytathatja majd életét, ahol egy esztendővel előbb abbahagyta. Hiszen tarsolyában többek közt ott feküdt nagy jóakarójának, Ince pápának 1253. június 9-én kelt levele, melyben kinevezte őt esztergomi érsekké és egyben feltétlen engedelmességre intette iránta a káptalant.
Idehaza azonban óriási csalódás várt rája: mindenütt kihúlt, hideg szivek fogadták. A király s az egyházi és világi nagyok, akikkel egy évvel
előbb még vállvetve munkált az ország újjáépitésén, leplezetlen bizalmatlansággal tekintette k feléje. Idegent láttak benne, akitől az ország érdekeit kell féltenWk. A király és a káptalan hallani sem akartak érsekségéről és a leghatározottabban a már megválasztott Benedek megerősí
tését követelték. István, mivel a történtek után semmi jót nem várhatott, szomorú szívvel és keserű tapasztalatokkal visszaindult Rómába,
nehogy az esztergomi érsekség után a prenestei püspökséget is elveszítse.
A pápa most is a régi szeretettel fogadta és minden nehézség nélkül viszszahelyezte régi állásába.
A visszatéréssel végleg lezárult az els(5 magyar bíboros itthoni szereplése. Adatok hiányában nem tudjuk megmondani, hogy utána csak
egyszer is látta-e még szeretett hazáját. Azt ellenben tudjuk, hogy viszszatérése után még vagy tizenöt esztendeig élt az Örökvárosban s ezen
idő alatt nemcsak az olasz éghajlatot, hanem az olasz életet is megszokta. Helyzetét nagy mértékben megkönnyítette az a körülmény, hogy az
egllmást követő pápák: IV. Sándor (1254-61), IV. Orbán (1261-64) és
IV. Kelemen (1265-68) éppoly bizalommal és ,jóindulattal viseltettek
iránta, mint előbh a .jó .IV. Ince, Nemcsak tanácsát kérték ki, hanem alkulmilao kényes ügyek elintézését'el is megbízták, Különösen magyar vonatkozású ügyekben vették gyakran igénybe közreműködését. De idehaza is számon tartották és időről-időre szívesen fordultak hozzája tanácsért és eligazításért.
Mivel a részletek felsorolása túlságosan messze vezetne, a következőkben csak két mozzaruüot emelünk ki István úr római működéséből;
az egyiket állása bízaimi jellegének, a másikat pedig magas erkölcsi felfogásának szemléltetésére.
Ismeretes, hogy Joachim fiorei apát, egy cisztercita jellegú kongregáció alapítója (t1202) hosszas szemlélődés eredményeként arra a következtetésre jutott, hogll az embet'iség történeti élete nem két, hanem hár0m felvol1ásban folyik le. Ezek közül az első az Atyaisten, a második a
Fiúisten és a harmadik a Szentlélekisten kora. Az első korszakot, az
ószövetség korát, a szolllaság, a törvény befújének és a testnek uralma
jellemzi; a második korszak, az újszövetség kora mintegy átmenetül
szo1.gál a szolgaságról a szabadságra, a test uralmáról a lélek felsőbb
séoére, s végül a harmadik korszak, az örök evangélium (evangelium
aeternum) kora meghozza a teljes szabadságot és minden tökéletesség
hiánytalan virágbaborulását. Az egyes korszakok jellegéből következik,
hogy az elsotien. a laikus és házas embereket, a másodikban a világi papokat, a harmadikban pedig a szellemükben te1.jesen megújh6dott szerzeteseket illeti a vezető szerep. És mindezt o1.yan sodró ékessz6lással, a
művészi ellentétek és hasonlatok olyan tropikus bőségével fe.itette ki a
.szerző, hogy nehéz volt ellenállni neki. (L. Vigilia, 1957. 112-14.)
Érthető, hogy a kalábriai próféta tanításai az egész nyugati keresz-
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ténységben erős visszhangot vertek és számos követőre touütak; külÖltÖsen a ferencrend szigorúbb - akkor úgy mondották, spirituális - árnyalatában. A jó testvérek ugyanis minden kritika nélkül a maguk retuijere ,
vonatkoztatták a szerzetesség megújhódásáról mondottakat és az örök
evangélium beköszöntését alapítójuk felLépésétől számították. A sziciliai
származású Borgo San-Donninoi Gellért testvér "Bevezetés az örök evangéliumba" (Introductorius in evangelium aeternum) c. könyvében nemcsak hogy minden fenntartás nélkül magáévá tette a fiorei apát merész
tételeit, hanem három főmunkáját egyenesen egynek vette az örök evangéliummal, mely hivatva van felváltani Krisztus evangéliumát. A párizsi
egyetem világi pap tanárainak, akik akkor már úgyis késhegyig menő
harcban állottak a kolduló retuiekkel, éppen kapóra jött a dolog. Bő
kivonat kiséretében azonnal jelentették Rómában az eretnekízű könyv
megjelenését és szerzőjének szigorú megbüntetését követelték. IV. Sándor
pápa, hogy az ügy további elmérgesedését megakadályozza, a magyar
bíboros v,ezetésével háromtagú bizottságot bízott meg az ügy kivizsgálásával, mely 1255 nyarán ült össze Anagniban és hónapokig tartó tanácskozás után október 23-án hozta meg döntését: a könyvet eretnekízű
állításai miatt bevonásra és megégetésre itélte. Mivel azonban a pápa
nagy barátja voU Szent Ferenc rendjének és mint pápa is megmaradt
protektorának, a megégetésnek, a rend tekintélyének megóvására, titokban (secrete) kellett történnie. Gellért testvérnek egyelőre nem lett más
bántódása, minthogy vissza kellett mennie szicíliai hazájába. Feltehető,
hogy István úr, mint bizalmi ember; teljesen a pápa szándéka és utasitásai szerint járt el a kényes és az Egyház békéjét mélyen érintő ügyben.
Még kedvezőbb fényt vet István úr jellemére a zágrábi püspökség
betöltésében tanúsított magatartása. 1262-ben ugyanis a zágrábi káptalan
tagjai egyértelműleg a bíboros unokaöccsét, István pozsonyi prépostot
jelölték a megüresedett püspöki székre. A jelölésnek azonban volt egy
szépséghibája: ifjabbik István még nem érte el a püspökséghez megkivánt korhatért. IV. Orbán pápa hűséges munkatársára, nemkülönben a
jelölt tudományos készültségére és jó erkölcseire való tekintettel kész
volt azonnal megadni a felmentést. István úr azonban nem akarván "a
vérre és rokonsáura tekinteni", unokaöccse helyett Timót zalai főespe
rest ajánlotta kinevezésre. Ugyis történt: a pápa Timótot ültette a püspöki székbe.
Idehaza azonban nagy felzúdulással fogadták a kinevezés hírét. Az
új püspök ugy.anis szolgai származású volt, holott a feudális felfogás akkor már nálunk is azt tartotta, hogy főpapi, püspöki székekbe mások,
mint született nemesek nem kerülhetnek. Ezért sem a király, sem az
egyházi és világi főemberek, sem pedig a káptalan tagjai nem akartak
hallani a kinevezésről. A követküldések és üzenetváltások egymást követték. De a pápák nem kisebb eréllyel védték a keresztény demokrácia
elvét. "Minden ember - olvassuk IV. Kelemen egyik levelében - egyformán születik, egy ég alatt egy levegőt sziv; meztelenül jön a földre,
meztelenül távozik; ebben nincs különbség szabad és szolga, szegény és
gazdag, pór és király közt; az isteni kegyelem nem tesz különbséget nagy
és kicsiny, szabad és szolga közt; az Úr előtt nincsen személyválogatás.
Ha szolga volt is, a püspöki méltóság eltörölte benne a szolgaságot. A
királyok királya is szegény halászokat választott asztalához, nagy munkájához." Majd egyenesen a királyhoz intézve szavait igy folytatta:
"Ugyan mi dicsősége van abból a nagy és hatalmas királynak, ha szegény emberrel küzd, száraz nádat üldöz és egyűgyű ember ellen mutatja
hatalmát? Oroszlán nem fog fegyvert féreg ellen, sas nem támad vere-
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bek ellen. Es te férfi, nagy fejedelem, annyira törekszel egy püspök ellen,
akinek nem hibája, hogy olyan szülei voltak, minőket Isten adott
neki
A szegényember ügyét semmi körülmények közt nem hagyjuk
el." Béla király évekig tartó tusakodás után végre mégis elismerte Timótot zágrábi püspöknek. Sőt élete alkonyán kegyébe fogadta és adományokkal halmozta el. De ifjabbik István úrnak sem volt oka sajnálkozni
mellőztetésén, mert 1266-ban Magyarország második egyházi méltóságát,
a kalocsai érsekséget nyerte el. - bgy. -

AZ OLVASO NAPLOJA. Mai francia költők címmel rendkívül szép
kiállítású kötet jelent meg Dobossy László szerkesztésében. Többé-kevésbé teljes képet ad az utolsó harminc-negyven esztendő francia költészetéröl, a Claudel-Jammes-Apolltnaíre nemzedék utáni generációtól egészen a Iegújabbig, a mai fiatalokig. A válogatás kbtűnő. Ha vallaki akadékoskodní akarna, vitathatná, vajon egyik-másik kötetiben szereplő költő
helyett nem lehetett volna-e mást bevenni, s nem lett volna-e jogos némely kimaradt költő (Toursky, Becker vagy más) szerepeltetése is - de
ennek az akadékoskodásnak semmi értelme sem volna. Egy-egy további
név mit sem változtatna a képen, legföljebb a tartalom-jegyzéket gyárapítaná: mert ami lényeges, érdekes és fontos, az arányaiban is, képviselőiben is megfelelően megtalálható a kötetben. Összefoglaló tanulmány,
sajnos, nem kíséri a seregszemlét ; de valljuk meg, ilyen összefogtaló tanulmányt írni meglehetősen kockázatos vállalkozás lett volna. Mult vagy
félmult korról, félig-meddig már irodalomtörténetté vált irodalomról írni
lényegesen könnyebb, mirut olyan mai jelenségekről, írányokról, kísérletekről, amelyek még napról napra változnak; s talán nem is helyes
irodalomtörténeti mércével mérní azt, ami még egyáltalán nem "történet".
J gazi költő sosem szeretí, ha beskatulyázzák, "elkönyvelik" s ezzel szinte
megtagadják tőle azt a jogát, hogy mindaddig, amíg pályáiára pontot
nem tesz a halál, annyiszor törjön új csapást magának, ahányszor csak
akar. Az élő író nem kövület, s aligha szolgálja az író és a mű igazi érdekeit, ha a kritika és esszé friss, hajlékony és rugalmas módszerei helyett bizonyos archeológiai igényekkel és nehézkességgel (nem egyszer
nagyképűséggel) közeledünk hozzá.
Dobossy László is beérte annyival, hogy mínden egyes költőről. versei előtt, mínlaíür arcképet adjon. Az ilyen dióhéj nyi jellemzések sokszor puszta szólarnokban merülnek ki, vagy lexikonba illő száraz adathalmazzá válnak. Dobossy Lászlónak azonban sikerült valóban jellemeznie költőit, sőt, ezekben a tíz-tizenkét soros portrékban még "helyükre is
tudta tenni" őket: egy-egy okos félmondatban megtaláljuk a költő "értékelését", egy másik félmondatban arról értesülünk, mi a szerepe a mai
francia költészetben. így ha valaki elolvassa a könyvet: mind a verseket,
mind a bevezető jegyzeteket, hiteles és megbízható képet tud alkotni ma,,!inak a modern francia lfráról: arról, ami Jouve-tól, Supervielle-től,
F:luard-tól máig történt és történik. Persze ez a munka bizonyos szellemi
tEvékenységet kíván az olvasótól, bizonyos olyan "önmunkásságot",
arnelvról nagyon könnyen leszokik, ha mindent túlságosan a szájába
rágnak.
De egy kis ilyen "önmunkássággal", hacsak nem teljesen jámtlan
a költészet dolgaiban, nyilván ki tudja alakítani a maga helyes véleményét - különösen ha figyel Dobossy László tapíntatos, de határozott
irányítására. (Ehhez persze lelikiismeretesen el kell olvasni a könyvet,
nem elég csak itt-ott belenézni. s aztán ezekből a "röpke benyomásokból" alkotni megfölleobezhetetlenül előadott, de sajnos tartalmukat te-
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kintve nagyon is megföllebbezhető itéleteket.) Kiderül ugyanis (s ez azok
számára, akik korunk irodalmi törekvéseit közelebbről figyelik, egyáltalán nem meglepetés), hogy a huszas évek különböző anarchikus mozgalmai, formarobbantásaí, lázadásai után szűkségszerűen ismét elkövetkezett, de már e költői forradalmak eredményeinek fölhasználásával, bizonyos zárulás, fegyelrneződés, szétzilálás helyett ismét szerkesztés, dehumanizálódás helyett újra humanizálódás - visszatérés "az értelemhez", bár nem azzal az igénnyel, hogy a vers épp olyan "közérthető"
legyen, mint egy népszerű újságcikk (noha ilyen törekvések is vannak),
hanem azzal a meggyőződéssel, hogy a versnek is kell valamifiéle költői
emberi "érrte1mrének" lennie, valami olyan mondandójának, ami más,
mint a prózáé, más mint egy logikai tankönyvé. önértékű, önelvű, és valahogyan organikus: megformált, anyaga, szervezete, autonóm élete van.
Es - amiért a dadaisták vagy kezdetben a szürrealisták rnélységes megvetése jáirt ki - szép,
Ez az egész kötet nagy tanulsága; ezt tanúsítják az egyes költők is.
Bretonról. a szürrealízmus pápájáról például kiderül immár a magyar
olvasó számára is, hogy ott a legjobb s ott tesz tanúságot vitathatatlan
költői szépségeiről, ahol a leginkább megkomponált s a legjobban megfeledkezik manífesztumairól ; egyébként azonban több benne a mísztif'íkáció és halandzsa, mint az igazi költészet - bármily Iölháborűtónak is
tűnjék ez a megállapítás a modern Iíra egyes sznobjainak szemében. Szerepe nagyobb volt, mint a művei; valamiféle mélyszántást végzett, de a
megművelt talajból igazi sarjadásnak nem azok a magvak indultak, melyeket ő vetett belé, hanem azok, amelyeket "a hagyomány" hintett el.
Apollinaire mellett alighanem Jammes és Jacob (és talán Valéry) azok,
akikből a francia líra legigéretesebbnek látszó hajtásai táplálecoznak s az élők közül Jouve és Supervielle.
Körülbelül ilyen eredményeket szűr le magának a figyelmes olvasó
ebből a szép kötetből. Bizonyára meghökken Damas laza bőbesvédűségón,
vagy Michaux "exorcizáló" brutal itásán ; s mert él Urától mégsem az
ördögűzés pszichológiai (pszichopatológtai) Iaboratóriumba illő játékait
várja, sietve tovább lapoz, Saint-John Perse roppant kéneket sodró, moderriül biblikus-antik epikus Iírájához (a kötet egyik nagy értéke ennek
első magyar bemutatása); Ganzo fekete csillogású. mosszünnen fl más
változatban "Valéryra emlékeztető verseihez; Claude Scrnet-riek svinto a
Lélek alvilági sziklatömbjeiböl ópitkczö, de szrlárd. keményen mevformált költészetéhez; Emmanuel pátoszához. Victor 'Hu~o-i relO'rik:í.iáho'7;
Cadou, e korán elhunyt nagy tehetség "s7,ürromantikus" vcrseihez ; vagy
Rousselot-hoz.La kötet egyetlen olyanköltőiéhez, akitől talán lehetett
volna jelentősebb és jellemzőbb verseket is válogatni. (*)
SARASATEROL. ötven esztendeje az idén, hogya vWlghil'ű sna nllol
hegedűművész, Pablo Sarasate, 1908. szeptember 21-én, 64 éve". korában
meghalt. Csodturuermek voU, már tízéves korában a spanyol királ'li udvar előtt hegedült. Élete végéig Európa és Ameri.ka összes ruun! hangversenytermeiben páratlan sikereket aratott. Budapesten is többször .iáto,zott,
utoljára három évvel halála előtt. Mint kompnnista is kitiint, Virtuóz
szólódarabjai közül küZönösen a Cigánymelódiák váltak népszerií1'é a
Csak egy kislány és Korcsmárosné de barna parafrázisaival. Külön az
ő számára készült ruiquméretű hegedűiből páratlan t~chnikai készségével csodálatos fényű meleg és varázsos hangokat csal: ki, De nemcsak
művészetével, hanem egyéni megjelenésével, igazi spany()l karakterű arcával, az évek multával ezüstös szürkére változott bársonyos hollófekete
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hajával, viHogó, erőteljes nézésű szemével is meghódította a közönséget.
Magyar kapcsolatai is voltak. Az 1875-78 között Párizsban élő Paczka
Ferenc két portrét is festett itt róla. Az egyik élete végéig Sarasete tulajdona volt s 1908 tavaszán Pesten is látni lehetett, amikor kiköZesönözte a művésznek itteni kiállítása alkalmából. Sarasüte halála után a
pampZonai Sarasate Múzeumba került. A másik Sarasate portré a Magyar Nemzeti Galériában van. Paczka kapcsolatai Sarasateval azután is
megmaradtak, hogy Párízst elhagyva Rómában, majd Berlinben telepedett
Igy érthetően megdöbbentette őt hirtelen halála s mindjárt írt
közös barátjuknak, Otto Goldschmidtnek, hogy közelebbi részleteket tudjon meg róza. Otto Goldschmidt, aki spanyol drámákat dolgozott át a
német szinpadok részére, maga is zongoraművész volt. Felesége, a korábban Berlinben, később Párizsban működő Berthe Marx szintén jónevű
zongoraművésznő volt s küZönösen ismertté lett azáltal, hogy Sarasate
az Ő zongorakíséretével játszott. Sarasat e hegedűkompozicíói közül ó írt
át többet zongorára. Otto Goldschmídt Paczka érdeklődésére küldött válaszát Sarasate halálának félszázados évfordUlója alkalmából érdemesnek
tartjuk közlésre. A németnyelvű levél magyar fordítása a következő:

ze.

Párízs, 1908. okt. 2.
Kedves Paczka. Mélyen megilletődötten és félig betegen válaszolok
MagyarországbóZ írt kedves soraira, remélve, hogy uj ból otthon van. Szegény Pablonk idült hörghurut ban (Bronchite emphisemateuse), tehát fulladás következtében s heveny fájdalmak nélküZ halt meg. Két és fél napon át volt ágybanfekvő, föltétlenül fenn akart maradni. De ez a végén
nem ment már. Utolsó koncertje június 12-én volt Pamplonában, ahol a
kormány nevében coram pubüco, nagyszabású ováció k közepette, XiI.
Alfonz nagykeresztjét adták át neki. Feleségemmel május 7-én és H-én
a Trocaderoban úgy játszott egy Apotheónt, amint ez kevés halandónak
adatik meg. Ott játszottak együtt utoljára a nyilvánosság előtt. Néhány
nappal halála előtt Mozart és Bach pár Andanteját játszotta el a feleségemmel és megeredtek a könnyeink, amikor a kimerüléstől nem birta
tovább. Jelen voltunk a halálánál. Ö volt az első halott, akit valaha
láttunk, és megcsókoltuk szép homlokát. Bebalzsamoztattam őt és ittlévő bm'átunk, a festő Mezquita (akinek nagy képét: "Mis amiqos" biztosan ismeri Ön), lefestette a halottaságyon vázlatosan. A kopol'sónak ablaka van, s látni lehet őt egy kissé. Pamplonába szállitottuk s bizonyosan vagy 100.000 ember kísérte el utolsó útján. Az egész ország gyászban
volt, az állomásolcon mindenhol gyászzene fogadta, s Pamplona nyolc napon át gyászolta ideiglenes sirjában való elhelyezéséig. lVlinden miítárgyát és bútorait (Whistler) a pamplonai Sarasat e Múzeumra hagyta. Nagy
hegedűi Párizsba és Madridba kerülnek a conservatorium-múzeumokba.
Jótékony célokra 260.000 fran/wt hagyott. Kisleányom örökli ViHa Navarra-ját Biarritzban. Mivel az a szándékunk, hogy itt is átvesszük a
lakását, az ő otthonaiban fogunk továbbra élni. Szivélyesen üdvözli Önt
és kedves feleségét régi hűséges barátja, Otto Goldschmidt.
(Közli: Salacz Gá.bor)

FODOR JOZSEF: IDÖK ÚTJAN ... - "E versek írójának utolsó új
verseket tartalmazó könyve 1949-ben jelent meg. Körülményei úgy alakultak, hogy írásai hosszú ideig nem láttak nyilvánosságot, Ezen időszak
ban írott egyes versei bizonyára a magányosságot és elhagyatottságot
tükrözik; de a költő azt hiszi, hogy ugyanakkor dokurnentumaí a humanitásnak. az írás mínden körűlmények közöbtí érdemességébe vetett
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hitnek és a jövő Iránti bizalomnak" - írja a kötet előszavában maga
a költő.
Fodor Józsefet több mint harminc éven át úgy tartották számon a
kortárs-olvasóik, mínt aki egyetlen sorában sem enged a kifejezés, a nyelv
tömörségéből és sűrűségéből s a forma magasrendúségéból, a költőtársak
pedig mínt olyant, aki a belső emberről mondja a maga monológjait. A
kri tikának talán éppen az lett volna a feladata vele kapcsolatban, hogy
megvizsgálja és feltárja: mit tartalmaz és mit tár fel e belső lelki feszültség, amely rnínden sort ily roppant erővel présel össze tömörre. Dehát a lélek bensejéről szóló vallomásoknak Fodor József pályakezdetei óta
elég sokszor voltak hosszas dekonjukturáik, s neki nemegyszer magányosan, inlkább csak az értők előtt, valóban monológjait kellett elmondania
egy a magyar költészetben méretei szertnt is a nagyok közé tartozó költői életműnek.

1949 után hat-hét évre: egy magányos költő került mégnagyobb magányba s ez váltotta ki belőle azoknak a verseknek a többséget, amelyek
e kötetben vannak, köztük négy olyan többszáz-soros alkotást, mínt milyen a "Shakespeare Stratfordban", "Katona Kecskeméten", a száznégy
"ELégia", a majdnem ezersoros "Milton" s a bibliai Ames prófétáról szóló,
kétezer soros "Tékoai Pásztor". Nem véletlenül írtunk méreteket is.
Ezek a versek a magyar nagyverseknek azokba a hagyományaiba olvadnak: bele, mint a Kosztolányi-vers: "Most elbeszélem azt a hónapot amikor torokgyíkban feküdt a fiam ...", vagy méginkább Babits Jónásverse. A magyar - nevezzük úgy - gondolati költészetnek nagy darabjai ezek. S azok, amiket Fodor e kötete kőzől, egyrészt megadják magánya kulcsaít, másrészt megvalósítják azt, hogy költői beszéde nem moriológ többé!
Nem monológ, pedig a Stratfordjába visszavonult Shakespeare, a vakságába zárt Milton és a Kecskemétre vissza gyilkolt Katona József akiknek nevében beszél - mind magányosok. De kényszerből azok, és
éppen mondanívalóík száműzöttjei. Fodor József nagy Shakespeare-költeménye a "csilló, vetélt élet" alakjaiban a maga "száz lelkét" idézi fel
és az Ember száz lelkét. Katona pedig Kecskemét légkörében, ez óriási
f.alu "állott-víz-zümmje, csizmazaj, köhintés" között azt az önmagát, akit
"trombitahangnak jelölt a sors" 1 Milton - Fodor Miltonja - arra a nagy
téteke jön rá, hogy "Az élet meg nem éri, hogy silányként - Éld I" Az
Elégia száznégy stanzáía a gyermekkor szépségét hívja vissza.
Mindezek fölé magasodik abibliabeli Amos prófétáról sxóló "Tékoai
Pásztor", ez az 1951-ben írt "költemény" dialogusokban és kórusokban,
ahovv Ő szerényerr nevezi, pedig a görög tragédia minden valóságos formájával rendelkezik. Amos próféta a történeti valóság szerint is pásztor
volt; a történeti valóság szerint is magányából kényszer-ítette rá. a sorsa
ellen és ellene dacoló népre a maga igazságát. Az az igazság, amit Fodor
József itt a bibliai próféta ajkával mond, annak kihirdetése, hogy az
ember, az emberiség, minden emberi közösség: nagy és klváltságos küldetésnek és értékeknek hordozója. E küldetésre és értékekre jöhetnek kedvezőtlen idők, de az erős és igaz férfi mégis kitart mellettük végzi a
vers. Fodor József a földi embernek és 'emberiségnek ilagy földi - immanens és humanista - értékei ről beszél itt; de azt, amit mond, ugyane
szavakkal vállalhatják azok, akik ezeken túl a transzcendens értékekben
is hisznek. S Fodor József versei ezzel emelkednek azokba a régiókba,
ahonnét, amint hisszük: míndenkihez szól költészetben az Ember hangja.

a

(Ijjas Antal}
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CZOBEL BÉLA, a jelenkori magyar festőművészet legwrtalmasabb
sza't'ú mestere, ez év szeptemberében tölti be hetvenötödik életévét. Ebből
az alkalomból a Nemzeti Szalonban kiállítást rendeznek a mester újabb
festményeiból és grafikáiból. A szép kiállítású katalógus előszavaként
Kassák Lajos tollából kG{Junk portrét Czóbel művészi és emberi lényéről. Az idei kiállítás után pedig az a távolabbi terv, hogy retrospektiv
Czóbel-kiállítást rendeznek, amelyre elkérik a mester külföldi köz- és
magángyűjteményekben lévő munkáit is.
Czóbel sokat élt idegenben, a magyar közönség zöme munkásságáról
keveset tud. Ezért lexikális rövidséggel pályájának állomásait [eiuiezziik,
1883. szept. 4-én született Budapesten, érettségi után Nagybányára kerűl, mint Iványi-Grünwald növendéke. A fiatal nagybányai művészje
löltek életéről szóló regényében, "A félbolond"-ban Tersériszku J. Jenő
Czóbelről is elmond egy derűs történetet. Nagybánya után München kö»etkezik, egyike az utolsó magyar festőknek, akik a hanyatló tekintélyű
miincheni akadémiát látogatják. Innen Párizsba kerül, a Julien-akadémiára. Laurens a mesiere, alakrajzi pályázatot nyer. A század első évtizedében kapcsolatba kerül a Matisse körül csoportosuló "Fauves"-körrel.
Maurice Denis élesen megtámadja a csoportot, amelyből "Braque, Czóbel,
Van Dongen és Derain urakat" emeli ki névszerint. Azzal vádolja őket,
hogy nem törődnek a természettel, hátatforditanak a görög-latin szépségnek. nem gllönyörködtetésre törekednek. Végül gúnyosan mértantudósoknak (,.géometres") nevezi őket. Denis vádjai bizonyos mértékig feltétlenül jogosak 't'oltak. hiszen ezek a művészek az eddigi szépségideál
helyett 7'alamilyen őserejű, barbár szépségre törekedtek, a torzítástól
sem riadtak vissza, témái kat ornamentálisan kezelték, nyers, égő szineikkel a kifejezés eddig nem ismert vehemenciáját, erőteljességét kívánták elérni. Ma már tudjuk, amit a vértelen, szecesszionista Denis nem
látott, hogy amit a fauve-ok csináltak, kiindulópontja volt az összes későbhi művészi törekvésnek. A ,.vadak" mozgalmában Czóbelnek kimagasló szerepe volt, nemcsak a doho(jó kortárs, Denis szerint. hanem a
tárpyilagos műtörténész Duthuit szerint is, aki mint az egyik legfontosabb
fauve-mesterről beszélt Czobel Béláról Genfben 1949-ben kiadott nagy
monoaratíáiáoan. ("Les Fauves", Éditions des Trois Collines.) Hogy Czóbel már kezdettől fogva elkülönült Matisse és társai síkszerűségétől és
élénk, erős, világos színhasználatától, arról később beszélünk még.
A francia m11vészeti élet azóta is magáénak vallja Czóbel művésze
tét, mint ezt Charles Dufresne, La Fauconnier, Matisse, Chagall iránta
tanúsított barát.~ága, Dunouer de Segonzac, Picasso, Braque, Claude Roger-Marx kijelentései is bizonyitják.
Hazatérve ő volt az első, aki az Ú.1 művészeti törekvések hírét elvitte
Nagybányára, mint erről Réti István is megemlékezik kiJnyvében. Egyik
tagja volt a magyar "Nyolcak" csoportnak is.
Az első világháború alatt Hollandiában tartózkodott, ezalatt Pári.zsban maradt műveit ellenséges tulajdonként elkobozzák, ezek nagYl'észt el
is kallódnak. A 20-as években Berlinben élt, majd ismét Párizsban. Nevét Magyarországon szélesebb körökben a 30-as évekig nem ismerik, keveset is van itthon. Ekkortájt néhány jó itélőképességű műgyüjtő (Fruchter. Hatvany Ferenc, Oltványi-Artinger) műveire a figyelmet felhivja.
Kállai Ernő értékes könyvet és több cikket ír róla, piktúrájának Genthon
István fejezetet szentel az újabb magyar festészetről irott munkájában.
De Cz6bel nem könnyen megközelithető művészete még erős ellenállásba
űtközlk több oldalról, az egyébként kiváló Elek Artúr és FóthY János
sorozatos cikkekben utasítják el művészetét, Denis-féle éT1!eléssel. A 30565

as években letelepedik Szentendrén, ettől kezdve az esztendő egyik felét
- mindmostanáig - Párizsban, a tavaszt és a nyarat pedig itthon tölti.
Felesége, Modok Mária, jelentős festő. Czóbel Béla 1948-ban Kossuthdíjban részesült. Legutóbbi budapesti kiállítása 1956. okt. 25-én nyílt
volna meg, a bekövetkezett ellenforradalmi események miatt ez elmaradt. 1957-es párizsi kiállításáról a francia sajtó pártkülönbség nélkül
(Figaro Littéraire, La Croix, Le Monde, Les Lettres Frunccises, FrancTireur, stb.) nagy megbecsüLéssel emlékezett meg.
A fiatal fau vista Czóbel Rouault-val rokon, Matisse és társaitól eltérően mindketten a sötétebb, drámai színskála felé vonzódtak. Matisseéktől még abban is különbözött Czóbel, hogya kétdimenziós síkszerű
dekorativitástól mindig tartózkodott, mindent térben, tömegekben jelenített meg. Az immár legendás alakká váló olasz Amedeo Modigliani, aki
Czóbel szomszédja volt ezekben az időkben, és sokra becsülte magyar
kollégája [estészetét, igen találóan "tragikusnak" nevezte Czooel korai
művészetét. Valóban, valami komor, sötét világlátás, az élet derűsebb
oldalai iránti érzéketlenség jellemezte ezeket a vastag, fekete kontúros,
örömtelen hangulatot kifejező Czóbel-képeket. Melankólikus volt ez a
művészet, semmilyen engedményt a tetszetősségnek, a divatnak a művész
nem tett. Valószinű, hogy ebben a puritánságban, dacos különállás ban
az "épater le bourgeois" magatartás kihívó jellegéből is volt valami.
Czóbel tehát indulásakor a "vadak" tagja, de - mint egyik kritikusa
mondja - olyan vad, akinek nincsenek karmai és akiben nincs kegyetlenség. Képei csak látszólag brutálisak, valójában nem durva vagy pogány jellegűek, telve vannak az élőlények és tárgyak iránti meghitt vonzódással. "Fájdalmas együttérzése varázsol Czóbel kifejezésére emelkedett lelkületet, krisztusi értelmet. Czóbel alakjainak cadavérique testét a
szemlélő oly túláradó szeretettel kívánja megölelni, ahogy Flaubert elbeszélésében Szt. Julián remete magához szorította a bélpoklos vándort,
aki maga Krisztus volt." (Lehel F.)
A 20-as és 30-as évek fordulóján a művész palettája kivilágosodik,
megszínesedik. Ebből az időből való kékcsíkos abroszos gyümölcscsendélete a maga túlcsorduló színpompájával, bájos fiatal nőt ábrázoló "Ifjúság" c. akvarellje, széparcú fejkendős paraszUeánya, több ol1'asó nő
figurája, a "Délután a kertben" vidám társasága, .Louaskocsi'<ia, enieriőrjei, közöttük a francia állam birtokában lét)ő "Műteremsarok", pirosterítós asztali csendélete, sok - főleg hatvani - uijképe, sok-sok izzó
színezésű virágcsendélete. A programszerű puritánság elenyészett, és a
művész feltámadt rajongással és alázattal tét·t vissza a természeti és emberi szépség kiapadhataUan forrásához. Művészetének drámai, fojtott siirűségű, a vihar előtti csend vibráló, fullasztó légkörét árasztó jellege
most is megmarad, de az eltökélt sötétenlátás, élettagadás korszaka már
tovatűnt. Művészete csupa hév és lendület. Festményei sötét ágyazásúak, a mély háttérből teli, tüzes, forró és bársonyos színek, vörösek, sárgák, lilák, terrakotta barnák lobbannak elő. Az álmodozó lirizmussal teli
vásznakon fátyolos félhomály dereng, a fényt nem valamely külső fényforrásból kapják alakjai és tárgyai, hanem a virágszirmok, az öreg bútorok, a drapériák, az emberi testek árasztják magukból a sejtelmes
fényt. Az élet szenvedélyes és odaadó szeretetén kívül meleg és kedves
emberiesség, otthonos barátságosság, sőt sűrűvérű, lompos, 1,idékies magyar nyugalom és leülepedettség árad ezekből a kép~kbőL Festészete nem
szellemes és nem csillogó festészet, témái nem nagyvilágiak, se nem változatosak sőt egyenesen szűkbsek: A festésmód nem elegánsan könnyed,
hanem sJlyos, zsíros. Mi az, ami nehezen feledhetővé teszi ezeket a ké-
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peket ? Az, hogy ez a művész a szívével is fest, - mint egy külföldi kritikusa mondotta: Czóbel "a gyengéd bensőség művésze".
Szokás, ha kis nemzet művészéről van szó, hogy előkelő rokonait kutatják. A kis népek kisebbségi érzése nyilvánul meg ebben a szokásban.
Czóbel esetében - egészen feleslegesen - Rouauli-n kívül két oroszt,
Marc Chagall-t és Cháim Soutine-t, azután Bonnard-t szokták emlegetni.
Rouauli-oal; Soutine-nal művészetének drámaísága miatt, Bonnard-ral a
hétköznapi pillanatok egyszerű szépségei feletti örvendezése miatt kapcsolják össze. Mint ahogy Velazquez a királyi udvarok és a hűbéri világ pompájának volt ábrázolója, úgy Czóbel - csakúgy, mint az öreg
Bonnard a modern világ hétköznapjainak első, felületes pillantásra
jelentéktelen, prózai tárgyaiban fedezi fel a bőséget és pompát. Ennyit
a kritikusok által sznob módon felemlegetett "hatásokról". E művészek
nél lényegesebb az a kapcsolat, amely Czóbelt Rembrandthoz fűzi. Czóbel
hosszú ideíg élt Németal!öldön, nyilván behatóan tanulmányozta a hányatott életű nagy mester munkáit. Mint Genthon István is megállapitja, Czobel színei sem "önértelm'Üek, hanem térértelműek, ami a holland
mester tanulmányozására van." Czóbel m'Üvészete szervesen beleilleszleedík, beleépül a magyar festészet folyamatosságába is. A természetelvű,
nagybányai gyökérzet munkásságának egyik - fontos - táplálója volt
azokban az évtizedekben, amikor Párizs fáinak "nyögő lombja alatt" járt
és élt a magyar művész.
Es milyenek a legújabb Czóbel-képek, közöttük a Nemzeti Szalonban látottak? Fiatal leány színes nyári ruhában hever a kert fái között
fekvőszékben, asztalon egyszerű tárgyak láthatók, amott egy gitár, itt
meg egy kurta angol pipa. Szentendre kis utcái kanyarognak, felettük
az elhagyott görögkeletí templomok tornyai, egy rajzon szomorú csacsi
ballag. (Itt jegyezzük meg, hogy Czóbel most egy olyan költő művének
illusztrálás án dolgozik, a/eihez lélekben igen közel áll: Francis Jammes
regényéhez készít rajzokat.) A szinek: tovább világosadtak. Valami letisztult bölcsesség sugárzik ezekből a képekből, - egy öregedő művé.3.z
rezignált gyönyörködése a körüZötteelterülő szép világban. Czóbel az a
művész, aki sokat változott (vagy ha úgy tetszik: fe,ilődött) ötven év
alatt, de lényegében véve ugyanaz maradt. A komor víziók és a tobzódó,
viaskodó színek korszaka után a művész kialakította m'Üvei selymes
tónusaiban azt a harmóniát, azt a szeretetreméltó és csodálatunkat kiváltó vox humanát, amely művészetét nemzeti kulturánk nemes értékévé teszi. (Dévényi Iván)

pAZMANY PÉTER VALOGATOTT lRASAI címmel a Magyar
Könyvtárban új kötet jelent meg. A Vigilia olvasóíban, akik a márciusi
szám összefoglaló ismertetését olvastálk a Magvető e jólsikerült sorozatáról, önként Iclmcrülhetett a kérdés, vajon a magyar irodalom gyöngyei
közül sor kerül-e egyszer Pázmány veretes írásaira is? Akkor már útban
volt Rónay György gondozásában a most előttünk fekvő kötet.
Gazdagtermésű írónak rnűveíből kiválogatní a legjellemzőbb részleteket, töredékeket ésbelesroritani azokat 14 ívnyi, 300 oldalt alig meghaladó kisalakú kötetbe - nem könnyű feladat. Pázmánynak pedig csak
magyarnyelvű írásai modern kiadásban hét 'nagy folió-kötetet töltenek
meg. Sokban igazuk van azoknak, akik félnek az irodalmi antológiák,
breviáriumok műfajától. A helyes szövegválogatás sikere, egyensúlya
mindig attól függ, hogy a válogató mennyíre tudja átélni az írő egész
művét, oeuvre-jének szellemét.
Pázmány leglényegének meglátásában Rónay Györgynek már nagy
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gyakorlata van. Emlékszünk még több kitűnő Pázmány-tanulmánya után
az 1945-<ben megjelent Pázmány ébresztése című antologiájára. Talán nem
túlozunk. ha a mcstaní válogatásban több évtizeden keresztül ápolt kegveletes, kiérett beleélés művészetének gyümölcsét látjuk. Pázmány a
Kempis-fordításról írja célkitűzésként a sokatidézett megjegyzést: "Ne
láttatnék deákből csigázott homályossággal repedezettnek. hanem oly
kedvesen folyna, mintha először magyar ernbertül iratott volna ... ''. De
Rónay összeállítását sem tudjuk találóbban jellemezni: "oly kedvesen
folyna", mintha Pázmánynak magaátgondolta, egységes munkája lenne ...
Formailag egységessé teszi a szövegek gyűjteményét a kötet elején az
"Alázatos ajánló írásv-ban az öregedő Pázmány szentágostoní önbemutatása és "A keresztény olvasóhoz" szóló médszeres irányítása; a végén pedig a "Két rövid könyvecske" éléről az "Ajánlás", a szűlőföld, a magyarság szerétetének e bensőséges vallomása. Tartalmilag a nagy körültekintéssel összeválogatott szemelvényekben a "tanító" és a "vitázó" Pázmány
a mindennapi élet sokrétű vonatkozásairól, egykorú kérdéseiről, de "közkeletű igazságok plasztikus eLmondásával és megokolásával' szól a mai
olvasóhoz, akit a külső kiállításban sem zavarnak már az író által olv
sűrűn használt latin közbeszúrásolt és a régies helyesírás. Sőt a szövegek válogateja olyan részeknél, melyek ma már untatnának. bátran
mer megszak ítást, kihagyást is abkalmazn í. Ezáltal az Istent és hazújú:.
szerető, az igazságért és Egyházért küzdő Pázmány alakja, gondolatai 2S
zamatos, veretes nyelvezete rokonszenves közelségbe kerül hozzánk.
Pázmány ébresztése óta (1945) a szakirodalom hallgatott Pázmányról.
Legutóbb egy Rómában, Polgár László tollából megjelent bibliográfia
foglalta össze a róla szóló írásokat, tanulmányokat. (Bibl iográphia de
historia societatis Jesu in regnis olim corona Hungarica unitis. 1560-177:3.
Romae, 1957.) Ebből a következő adatokat idézhetjük. 1946-ban egy névtelen szlovák író értekezett Pázmánynak a szlovák irodalomra tett hatásáról. 1949-ben kéziratban maradt a bécsi egyetemen Brusznyai József
doktorri disszertációja (Pázmány's Lehre von der roalen Gegenwart Chr is: i
in der Eucharistie. Wien, 1949). 1952-ben megjelent Nicolao Ory teoloai 'ti
értekezése (Doctrina Petri Cardinalis Pázmány de notis Ecclesiae, Cheri i,
1952.), és az olasz és japán katolikus enciklopédia egy-egy cikke. A Ieiutóbb pedig a Vigiliában olvashattunk Pázmány 350 esztendős Imádságoskönyvéről (1957). A hosszú hallgatás után tehát most újra elövcsv szük és foglalkozunk vele. Ujra keressük életművének rúgóit, nyelvrnű
vészetének sok századon át elevenen ható sugarait. És keressük, mit mond
a mának? ..
Az Utószó (melyet nem a kötet sajtó alá rendezője írt, mint ahogyan
azt a tartalomjegyzék tévesen feltünteti!) megkísérli a tudomány sómára Pázmány egész művét ujraértékelni. A jelen ismertetés keretein
túlnőne, ha állításathoz hozzá akarnánk szólni, csupán néhány szempontját idézzük. Kiindulása, hogy a szellemtörténeti irányzat barokk-mámora
túlértékelte Pázmányt "megfeledkezve arról, hogy korában más kitűnő
írók is voltak". Igazi érdemeit művelődéstörténeti szerepében kell keresnünk. Abban, hogy "nem a brutális erőszak, hanem a belső reform, a
papnevelés, a prédikáció, a hitvita eszközeivel harcol és ér el nagy sikert. Egymás után alapítja az iskolákat, papnevelő intézeteket és végiil legnagyobb művét, a nagyszombati egyetemet". A magyar müvelödés, a magyar nyelv szeretete, a magasfokú nyelvi öntudat - ezek Pázmány kimagasló értékei. Politikai elgondolása, a Habsburg-vezetés alatt
álló egységes, katolikus Magyarország, "végz,etes történeti tévedés volt".
Fellépése azonban ezen a vonalon is "teljesen a törtériel mi realításon
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nyugodott" és éppen ezért az igazság bajnokaként, hazája javának keresésével élete végén ,,saját politikai vonalának csődjét" is be tudta ismerni. A korabeli társadalom erőinek feszülését vizsgálva az utószó névtelen szerzője eljut Pázmány barokk vonásainak vázolásához is. Megállapítja, hogy "a barokk vonások, a környezet kényszerítő és alakító hatása
alatt csak tompítva és részlegesen érvényesülhettek Pázmány irodalmi
munkásságában. A kora-barokk tipikus alakja ő egy még nem barokk
periódusban. Erre a következtetésre juthatunk művei tanulmányozásakor."
1956. májusában Sárospatakon a leghivatottabbak részvételével vita
zajlott le a magyar irodalmi barokk kérdéseiről. (Ld. Irodalomtörténet.
1957. 50-64. l.) Azóta a barokk irodalmi nyelv és stílus tárgyilagos, elő
ítéletmentes feltárása irodalomtudományunk elsőrendű célkitűzései között szerepel. Az idézett vita felszólalóí között a legsokoldalúbban Klaniczay Tibor foglalta össze a legfontosabb feladatokat: A barokk fogalmának tisztázasán és az eddigi barokk-kutatás eredményeinek újszempontú összegezésén túl a XVII-XVIII. századi prózánk stílussajátságainak elemzését, rendszerezését, a nagy irodalmi egyéniségek (Pázmány,
Zrínyi, Gyöngyösi) barokk elemeinek tisztázásat és a XVII-XVIII. századi magyar költészet stílus-sajátosságainak elemzését jelölte meg. E
nagy feladatnak szerintünk is mindenképpen a táravílagosság jegyében
kell eleget tennünk.' A szellemtörténet ezvoldalúságát sok szempontból
ellensúlyozza a társadalmi és gazdasági fejlődés, a társadalmi erők feudális és antifeudális feszültségének vizsgálata. Mindezt idáig a kutatók elhanvazolták. De ezeken túl, vagy mindezekkel szoros összefüggésben olyan
konkrét jelenségek adódnak éppen e két század irodalmi vizsgálatában,
melvet negatív megállapításokkal nem intézhetünk el. A "vizionádus, hat;í~tkeltő, Máriát és szeriteket dicsőítő, dekorativ elemekkel és cifrasál?okkal teli prédikációk kultusza" (az Utószót idézzük) például ilyen adott
jelenség, mely tömegeket mozgat, még akkor is, ha benne a prédikációstílus hűtlenné lett a názmánví hazvománvokhoz. A részletekbe menő
vívsaálat meglepődve veheti esetleg észre, hogy a szentek barokkos tisztelete miképpen segítette elő a történeti kritika kibontakozását ? Vagy
hagya csoda-kultusznak mennviben volt szerepe nyelvünk képzeletdúsabbá tételében és az ilyen táravú írások rnennvíben pótolták széles néprétegek számára a mai értelemben vett regényt? A nagy vonásokban
össze-gező tételek megfogalmazásához azonban még a részletes anvagzvújtés, a jelenségek tárav ilaaos meaüavelése nagyrészt hiányzik. Még Pázmánvt sem merítettük ki ! Össze kell állítani nyelvének szótárát (Brisits
Friayes tett erre kísérletet). Részleteiben fel kell tárni forrásait, fordítási módszerót. Ez utóbbi a barokk próza-stílus saíátságatra fog beható
megfigyeléseket eredrnénveznl. Részletes kívízsgálásra vár, miként élt
Pázmány egyénisége a barokk kor szónokaíban, nagyokban és jelentéktelenekben egyaránt, akik emberöltőkön keresztül utánozták és magukra
vették gondolkodását, magatartását ...
De ne folytassuk tovább! Örömmel vettük kézbe Pázmány Péter
válogatott írásait Rónay György gondos összeállttásában. Benne a magyar
barokk-kutatás kezdő lépését köszöntjük! (Holl Béla)

KRUDY GYULA nevéhez az irodalmi emlékezés a biedermeyer világának kitűnő elbeszélőjét és a próza puskini zenéj ű stílusművészét asszociálja. Az esszé-író Krtuiu Gyula azonban igen hal.a.ványan él a kbztudatban. I r ó i a r c k: é p e i két kötetének kiadásával Kozocsa Sánd01' fá569

radhatatlan tudása finom esztétikai érzékkel gondoskodott arról, hogy felfigyeljünk erre a másik, szinte ismeretlen Krudy Gyulára is.
Vajon ezeket az arcképeket. Kármán Józseftől Kis Józsefig, és Ambrus Zoltántól Móricz Zsigmondig, melyik Krudy Gyula rajzolta meg? Az
ünnepélyes magatartású esszéíró, a mindennapok gyors és lázas pillanatait szolgáló zsurnaliszta, avagy az a novellista, aki különlegesen stilizált irodalmi tónusban szereti kiéIni a maga emlék-hangulatait és memoár-hajlamait? Vigyázzunk! Krudy Gyula igen finom fogékonyságú és
intenzitású lélek. Csupa lírai rezonancia és képzelet. Mindig önmagát adó
és élvező szubjektivitás. Alig van valóság-érzéke és ereje. Olyan író
tehát, aki könnyen fenyegeti önmagát azzal a veszéllyel, hogy amikor
esztétikai igénnyel jelenik meg, akkor csak a szépiróig tud eljutni; s
amikor irodalomtörténeti anyaggal dolgozik, tárgykezelése akkor sem
tudós elviségű, hanem költői ihletű. Éppen azért sohasem az lesz fontos
számára, hogy egy íróról vagy munkájáról bárminemű érték-itéletet adjon, avagy tárgyilag gazdagítsa irodalom-ismeretünket, hanem csak az,
hogy átéléseinek szuggesztiv légkörébe hangoljon át bennünket. Amit ő
írói asckétmek nevez, az már nem más, mint írói életkép, "andalító rézkarc", jelenet-kép egy író életéből, amelyben azonban a hangsúly az
é l e t e n van.
Krudy Gyula a XX. század azon írói hoz tartozik, akiknek lényege és
"tartalma az öncélú, az önelvű, a magát megszemélyesített Élet. Ezekkel
együtt ő is ennek az önálló substanciává emelt Életnek a rajongója, csodálója, élvezője, győztese, kiábrándultja, elhasználtja és ráunója. Ez az
uralkodó lét-érzése, s ez határozza megalkotó szenzÓ1'iumát is. Innen van
az a tudat alatt és fölött, ébrenlét és álom között gomolygó hangulatkoloratúra és emlék-fényekkel átvilágított, gazdag színváltozat, amellyel
bevonja 1nondatait, alakjait. Mintha a zene és a mámor hullámaiban állana minden. Monumentális vagy heroikus gondolatnak, cselekedetnek
nincsen sehol semmi nyoma. Egyhez van csak ereje: a nosztalgiához,
amellyel vágyódik egy eltünt, avagy soha meg nem jött világ után . . .
Az elmúlt századok írói és a kortársak közül néki tetszőkről rajzolt
arcképe ket. Az ő esztétikai és irodalmi izlésének titka, hogy miért éppen ezekre esett a választása. Sok része lehetett ebben fenntartás nélkül
kifejezett hódolatának, de annak a különlegesen átélt szimpathiának is,
amellyel megpróbált,a a maga írói és emberi lelkiségét azokhoz rokonítani
és egyéni élet-hangulatait rajtuk rezonáltatni. Az természetes, hogy ez
az átvetítés és áttétel nem mindig sikerült, mert a régi magyar trodalomban az író és az ember zárt egységet jelentettek, ritkán volt egymástól
elszakadó s külön vált élet-érdekük, csak az irodalmi jelentőségben élték
ki magukat és életük fennmaradó többi létrészéből nem tudtak, vagy
nem szerettek még egy másik, irodalmon kívüli, romantikus stilű hangulatéletet élni! Krudy Gyula mágikus fényű literális lámpása pedig,
amelyben a maga egyéni élet-érzékelésének és élményeinek olaja égett,
mindig odavilágít, talán egyetlen nyugtalansággal és kíváncsisággal, hogy
az író azonkívül hogy író, hogyan lesz egyúttal a maga életének is harmonikus, szerencsétlen, kalandor, üres, mély avagy céltalan megélője,
művésze avagy kontára. Hány író akad azonban régi irodalmunkban,
aki ezt a sűrített bonyolultságot elbirja és el tudja magán osztani Krudy
Gyula irodalO1nszemléletének ezeket a problematikus szempontjait!?
Hiszen Krudy nem elégszik meg azzal, hogy csak nézzen, lásson, vizsgáljon, hanem ujjáalkot és teremt is! Az író előtt páratlanul előkelő rnozdulattal tiszteletét teszi, aztán tovább megy és szépírói képzeletében hőst
formál belőle. Ahol erre a módszeres eljárására megfelelő író-alany t kap,
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mint a Petőfi-családról, Tompáról rajzolt arcképei mutatják, kisikerrel dolgozik. Vannak azonban irók, akiken semmit sem tud
sem látni, sem megszólaltatni. Igy teljesen hatástalan és fájdalmasan
szegényes Arany János, Lévay József és Gyulai Pál arcképe.
Minél jobban közeledünk Krudy Gyula éveihez, annál szélesebben
uralkodik el arcképein a milieu rajza, s annál elevenebben érzik rajtuk Krudy Gyula kedvtelése az irói varázslattól besugárzott életben. Az
író ísmeretét feltételezi, alkotásaik kal alig foglalkozik, az ir6 emberi élete izgatja. A vezetők, az ormon járók közül Bródy Sándorhoz vonzódik
feltűnően részletező, irodalomtörténetileg talán súlytalan, Bródy Sándorból, az irób6l, semmit meg nem magyarázó emberi dokumentálással.
Míntha a maga életérzésének hangulatát is szeretné és dédelgetné benne. De kisebb arányú írók, (Benedek Aladár, Gáspár Imre, Kálnay László;
körében is boldogan időzik és élvezi velük a kispolgári romantika örömeit és élet-izét. Persze az élet színeine k ez az egyoldalú benyomulása
az arcképek életébe megrontja ezek művészi egyensúlyát és elmossa rajtuk az írói vonásokat.
Néha azonban Krudy Gyula kifejtőzik szépirói képzelete kedvteléseinek önmagát gáttalanul élvező és játékos hangulatáb6l. Ekkor az
Elettel már nem játszik és nem pajzánkodik. Rádöbben az Elet felelős
tiszteletére; az !róva l szemben, az Ir6 méltóságáért az Embert akarja
megmenteni. Ebből születnek meg remekbe készült arcképei, amelyek
mind irodalomtörténekbe kivánkoznak.
Ott áll a haldokló Ady Endre betegágya mellett és van bátorsága
hozzá, hogy le merje írni a maga meggyőződését a művészet és erkölcs
vitájában: "Igaz, hogy eme testi és lelki fölindulások, tűzhányások idején ritka kincsek is kivetődnek a költő láthatatlan mé lyé ből. De vajon
megérték e szörnyű szenvedések, hogy miattuk egy-egy vers a világra
jőjjön, amikor a költő életerejéből szinte egész házrészek hamvadnak el
betegségei után? .. Az irodalmi kincstartók azt mondják, hogy minden
testi és lelki kínt megér, ha ennek nyomában valamely irodalmi érték
vetődik fel a föld-színére. Az irodalom kincstárosainak azonban talán
nincsen egészen igazuk, amikor Ady tragikus szenvedéses sorsát mérlegeljük. Nem, százszor nem igaz, hogyaköltönek az volna egyetlen rendeltetése a földön, hogy betegen, sikoltozva, kétségbeesetten futamodjon
víziók és fantomok elől; önmaga elől bujdosson, mert ezek a találkozások szörnyűek; mámorba meneküljön, hogy fel ne találhassa magát ...
mert ha igazi arculatát meglátja, öngyilkosságot kell elkövetnie ..."
Ide tartozik Beöthy Zsolt arcképe, ez a csodálatosan szép gemma,.
amelyet Krudy Gyula, a stilus-művész, a literator, a szép-ir6 együttes
képessége dolgozott ki ily remekléssé. Ott volna a helye minden irodalomtörténeti kézikönyvben!
Ebből a stílus ból való Kiss József lenyügöző arcképe, amely elemző
erejével Karlovszky festményeire emlékeztet.
Es van Krudy Gyulának még két, szintén e sorozatba illő arcképe..
Az egyik Kaposi Józsefé: A z e m b e r, a k i l e l k é b e n j á r t. Drágaköves stílussal készült jellemzés! A másik pedig a régi jó Magyar
Szemléről szót: A z U j u t c a i H e l i k o n. Valami mély örömü 'JTI..egilletődés fogja el az ember lelkét, amikor annyi évtized hűtlen és hálátlan felejtése után végre Krudy Gyula emlékezésének méltó kegyelete közt
találkozhatik ezzel a nagy folyóirattal, amelynek csakúgy, mint Kaposi
Józsefnek, a magyar szellemi élet annyira lekötelezettje.
(Brisits Frigyes}
ott -
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TÁRKÁNYI ÉS TÁNCSICS. Felületes .Jrodalompolttücusok' bizo-nyára azt vélnék. hogy ez a két név legfeljebb a lexikonok T-kötetében
kerülhet egymás mellé. Hiszen Tárkányi Béla (1821-1886) katolíkus papköltő volt, később pláne egri kanonok, szentísvántársulatí alelnök; Táncsics Míhály (1799-1884) pedig forradalmár, népíró, az első magyar szocialista. Nos, a fentebb aposztrofáltakra alaposan rácáfolnak az írott dokumentumokkal igazolható tények.
Tárkányi Béla hagyatékában megtalálták kézirásos naplóját az 184147-es évekből. A napló 15 füzetét a Széchenyi-könyvtár kézirattárában
őrzik "Oct. Hung, 1405." szám alatt. (Ide az egykori zirci apátság levéltárából került.)
A legelső napló-füzet "Pesti utam" címmel 1841. "Nyál'hó" - azaz
július - 26-ikával kezdődík. Tárkányi Béla, még mint egri kispap, ekkori'ban felrándult Pestre, s itteni tartózkodásának mindjárt legelső napján
megtekintette a pesti "múkiállítást". Naplójában felsorolja. hogy kiket
látott itten: Vörösrnartyt, Bajzát, Tóth Lőrincet. Paált, Vásárhelvit, Petrichevich Horváth Lázárt. De a legnagyobb élményt nem ezek jelentették
számára. Eredeti helyesírásban, szó szcrint közöljük naplójának idevágó
részletét :
'
"Végre a nap koronája: Láttarn s szerenesés valék a nem ismert s
nem méltányolt Stancsics kezét megszorItani, D. egypár vonással ismerteté meg öt előttem. és Stancsicsban egy leülönös. egy ritka. mondh itorn
az élet és valóság emberét ismerém meg. Er;yszerü öltözésében inkább
egy mesteremberre, mint Stancsicsra gvanítana az egész világ. de róla
gondolkodni még nem volt időm, első üres órám erre lesz szeritelve. Ez
első napom Pesten."
Mindehhez csak annyit kell hozzáfúznünk, hogy ekkoriban Táncsics
még Stanosles-nak írta a 'nevét, a titokzatos D. rövidítésű valaki. akinek
kilétére nincsen semmi támaszoontunk. a naplóból kítetszően T'árkányi
pesti barátja és cíceronéja volt. - Hogy mílven nagy hatással volt a
fiatal Tárkányira Táncsics személye. az abból is kitűnik. hogy mindjárt
másnap személyesen meg is látogatta. s erről a látoaatásról részletesen
beszámol a naplában (mindjárt az első füzet ~. lapján) ,,2-ik nap Pesten.
Nyárhó 27-én" címfej jel.
" ... Innen D-nal Stancsicshoz mentem, az Orczy-kert mellett laküc,
tovább félmórföldnél a belső várostól. Egy rosz parasztházban találtam
őt; két rongyos ablak egy f'akilincsű ajtó egy födetlen ágy. nehány szalmaszék, egy faasztal s egy könyvtár az ef')ész. mit Stancsics házában találtam. O ingben mezitláb s egy eavszerú nadrágban dolgozott egy diák
grammatíkán rnellyet a jövő vásárra elakar készíteni, s e d ioaenesi lak-ban, a szó legszigorúbb értelmében diogenesi Ialcban megelée;edés uralkodik. Stancsics gazdag lehetne. de ő tud nólkülözní s ez őt boldogítja. s
előtte a pénz eszköz. a cztfraság semmi rt nompa múló füst. C'zinh'Í7Jba
soha sem jár, napjában egy ételnél soha többet nem eszik, s míg a nyilvánosság s ügyszeretet kíküzdött ernhere Kossuth (kit ,reggel láttam) megházasodván eity ágyára 1000 forintnál többet adott. addig Stancsics szalmazsákon feküvén a Reform.-egyetemre (itt egy kis üresen haavott hely
:következik) adott, ez már hazafiság ez iaaz ügyszeretet: nem győztem
eléggé csudálkozní e szilárd férfin s ez első kiben Iáthatám, hogy millv
kevéssel elégszik meg a természet. Hallám, hogy a cenzura .,Pazardi"
czimű könyvét nyomtatás után prosor ibálta. s ő eladva mindenét kifizeté a pénzt tőle elfogadni igen nehezen akaró könyvárost, ekkor Pestre
jött, s hogy élelmét megkeresse napokig rostált napszárnért, néhány
Leczke a magyar nyelvből annyira seaíté, hogy ezt a házat megszeréz-
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heté rnellyben most lakik; de mind ezek csak külsőségek: ki tudja ki
birja Iclfogni lelkületét elveit terveit? Egy igen szép német-magyar hölgyeeskéje van, s egy kis Iánykája, szép nője úgy látszik felfogta Stancsicsot egész valójában, istenemre! Nem láttam megelégedettebb arczot
a hölgyecske arczánál, most e kis háromság teszi az egész. családot, mert
egy szolgálójok szegény Staricsies nehánypár fehérruhájával épen ma
megszökött. N em akartuk tovább lopni Stancsicstól a drága időt, eljöttünk, az egy lépésnyi széles konyha egész tartalma pár cserep fazék Ei
három vagy négy fekete cserép tál s tányér volt. Az udvarban lévő kertje
mellett mondja D: Száraz a föld. "Ha idöm lesz estve megöntözöm mond
Stancsícs, igen ö maga szekta öntözni kapálni kertjét. A kapuig kisére
kezén bajuszát tépdelő gyermekével, kérvén hogy látogassuk meg, ó
milly örömmel igértem meg! Pesten ennyit sehol sem láttam sehol sem
csudáltam sehol sem tanultam, s úgy hiszem nem is fogok, Ei hány ezer
látogatja meg Pestet a nélkül hogy csak századrészét látná annak mit
én Stancsicsban s nála tapasztalék. Ha Pest duzzadt reményeimet egészen meghiusította volna is Stancsicsban olly kárpótlást találtam, hogy
ha egyéb nem lenne is Pesten e tapasztalatnál. megérdemelné hogy úgy
látogatassék mint különben látogattatik, mert ki egy Stancsics? nézzük
művert, azok czélszerűségét fontosságát, sakkor lesz róla némi fogalmunk, hátha még azt is van szerenesenk tapasztalni - mint nekem hála
az égnek! volt - hogy szive szerint lát s hogy úgy él mint ír, akkor
ismerjük majd el az érdemet, mellynek párját eddig senkiben nem Ielém
fel."
Eddig tart az első napló-füzet Stancsícsra vonatkozó részlete. Sok
kommentárt nem kell hozzá fűznünk. A napló önmagáért beszél. Nyilvánvalóan kitűnik belőle, hogy az ifjú egri kispap első pesti tartózkodásának legmaradandóbb, legmélyebb benyomású élményét a Táncsiccsal való
személyes találkozás és ismeretség jelentette.
Egy év múlva ismét Pesten [árt Tárkányi. Naplójában 1842. július
31-éről (VIII. füzet, 65. lap) a következő érdekes bejegyzést találjuk:
"Hét órakor a Nádor gőzösre ültem, hogy Váczra mehessek ; a gő
zösön láttam B. Eötvös Józsefet, találkeztam Stancsicscsal, s egész Váczig
mindig vele társalogtam, most is csak azt ismertem meg benne, kit tavaly csudáltam, t. i. a becsületes embert, szilárd lelkű férfit és tántoríthatatlan hazafit. kinél a hazafiság tett, nem szó; áldozat, nem beszéd.
Sasku Károly Boldogságtudomány czímű könyvére figyelmeztetett, Illy
itélettel: hogya mi eddig a magyar irodalomban szép és jó van, összevéve nem ér fel e könyv tartalmával. "Ezt talán valaki absurdumnak
fogja mondani - mond ő - de akinek olly igazán szívén fekszik az
embcrJség boldogsága, a ki olly tisztán felfogja e műben ezen boldogságra vezető fonalat, mint egy megfog győződni az állitás valóságáról."
Nagylelküleg egy példányt ajándékozott belőle egri olvasótársulatunknak. Valami pl atói respublica terve lehet; majd kisül mit mond rá az
utókor, mellyrc St. olly nagvon számol, hogy e munkának csodálója lesz.
M('gismertette egyszersmind Saskut is, mondván, hogy illy tiszta erényű
férfit soha sem látott, s mlután Stcs utasítványa szerint megnyerém a
medot öt meglátogathatni egy szíves kézszorítás után kiszáltam Váczr'a."
A napló-szakaszban említett Sasku Károly (1806-1869), akinek értékelésében az utókor éppen nem osztozott Táncsics magasztaló vetélleedésévo], a maga korának ismert közérdekű írója volt. Később különösen
népszerű lett "IJlendőségtana". A szabadságharc után, melvben mint
guer ílla-csapat szervezö vett részt, a hatósági zaklatások következtében
üldözési mán iába esett, s mint különc csendes őrült tengette életét az
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akadémia korrektoraként. A naplóban említett "Boldogságtana" 1842-ben
jelent meg, s mint népszerűségére és értékelésére jellemző adatot feljegyezhetjük róla, hogy Petőfi könyvtárának jegyzékében is megtalálható.
Ugyanebben a napló-füzetben, a 69. lapon augusztus 8-iki keltezéssel még a követikezőkis bejegyzést olvashatjuk: "Délig hasztalanul keresém Stancsicsot, felette sok kérdezősködés után sem birtam lakára
akadni."
S ezzel meg is szakad Tárkányi és Táncsics kapcsolata. Mikor az
ezután következő alkalommal - 1846 júliusában - feljött Tárkányi
Pestre, már mint felszentelt áldozópap és Pyrker egri érsek titkára,
hiába is kereste volna Stancsics "lakát". Mert ez a jak" akkor már a
budai helytartótanács börtöne volt, honnan csak 1848 legendás, mámoros
március idusán szabadította ki a lelkes forradalmi tömeg.
Mindössze ennyi hát, amit Tárkányi és Táncsics kapcsolatáról a
naplófüzetek alapján megállapíthatunk Tárkányi életrajzírói - Huttkay
Lipót és Benkóczy Emil - ezt a kapcsolatot vagy egyáltalán nem, vagy
csak nagyon felületesen (az utóbbi mindössze öt kivonatos sorban) érintik.
Éppen ezért úgy hisszük, nem végeztünk felesleges munkát ezeknek az
adatoknak lemásolásával és közrebocsátásával, Hiszen két irányban is
rendkívül [ellemzőek; a költői lelkű, rajongó, lelkes ifjú Tárkányira, és
Táncsics Mihályra is, akinek puritán, tiszta, feddhetetlen egyéniségét kevés egykorú közvetlen forrás tükrözheti vissza olyan fényes megvilágításban, mint Tárkányi naplójának elsárgult lapjai. (Kunszeru Gyula)

A GALILEAI KERESZTÉNYSÉG jelenlegi helyzetét,el foglalkozik az
a beszámoló, meluet nemrég tett közzé Hakim qalilelai érsek. A kén,
amelyet a főpásztor nyujt, egyszerre felemelő és e!szomorító.
Ismeretes, hogy az izraeli-arab háború a keresztémlség legszentebb
helyeit, a Megváltó miiködésének színterét, ketté szakította. Egyik részük, mint Betlehem, Je1'uzsálem fele. a Holt-tenqer, a keresztelés helye
a Jordán partján, Jákob kút.ia -- Jordániához. a másik, mint amilyenek:
Názáret, Kána. Tábor és Kármel hegye, a Genezáreti tó - Izraelhez
lwrült.
A Szentföld északi felének, Galileának keresz/én?} lakossága letniaauobb részt arab 'hemzetiségii melchita szertartású katolikus. A galileai
érseki egyházmegyéhez :5.5.000 melchiia hivő tartozott. A nagy kivándorlás után, amely az izraelí-arab háború vénén indult meg, mindösn'?
18.000 maradt közülük Galileában.
A latin szertartású katolikusok száma réaebbenis jóval kevesebb
rott: .5000. Ez a szám most is menmaradt. A többi galileai keresztény a
.~zakadár egyházal~hoz tartozik. Ezelc pravoszlávok, kO/Jtok. maroniták,
örmények, anglikánok. Számuk: 20.000. Eszerint a (mlileai tceresetéwuek
összlétszáma: 4:5.000. Elszórtan élnek 1,700.000 zsidó és 1.50.000 muz11lm;Ín
között.
Amelehita és latin katolik1<s híl,e/; lelki gondozását 2.5 pap látja el.
Legnagyobb részük eWre71aladott krnu; Az új fiatal papi nemzedék csak
hosszú évek múlva állhat m1l1Jkába. Il1Jen köriilménll1?k között a papság
alig tudja ellátni a nem em/SZ!'1' igen nehéz feladatkörét. A hh'ek, mint
említettük, lcis csoportokban. élnek e7szÓ1'va az eaész országban. A h11szonöt pap szentmisében is csak nami ritkán tudja részesíteni II távol.abb
fekvő közösségeket.
Súlyos nenézséaeket jelent a pani utánvótlás szempontjából. a heves
gyűlölet, mely a zsidók és arabok között dúl. A [iatnlemberek; akik papi
hivatással jelentkeznek, természetszer'űen túlnyomó ré.szt arab nemzeti-
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:ségűek.

Ha a jeruzsálemi Szent Anna szemináriumban akarják magukat
kiképezni, ahol a fehér atyák a melchita szertartású papokat nevelik,
nem térhetnek vissza Galileába, mert a szeminárium a szent város arab
részében fekszik.
Hakim érsek három esztendeig várt és fáradozott, hogy legalább a
vallási ügyekben tűrhető viszony alakuljon ki a két ország között, s lehetővé váljék a papi képzés az emlitett intézetben. Azonban az elmult
évek nem bíztatnak semmi jóval a jövendő szempontjából sem. Más
megoldásról kell gondoskodnia. A világ katolikus társadalmához fordult segitségért.
Különösen Belgiumban talált nagy visszhangra a felhívása. A Belga
katolikusok annyi pénzt gyüjtöttek össze, hogy nemrégiben felépíthették
a galileai egyházmegye új szemináriumát - Názáretben. Még megfelelő
számú tanárról in gondoskodni tudnak.
Ez azonban önmagában csak a távolabbi jövőre nézve bíztató megoldás. S a jövőre nézve is csupán részben. A szétszórt kis közösségek legelemibb lelki gondozását csak úgy lehet kielégítő módon ellátni, ha magukból a helyi csoportokból emelnek ki arra alkalmas férfiakat a legfontosabb helyi papi feladatokellátására. Hakim érsek engedélyt nyert
Rómából, hogy e célból házas embereket is pappá szentelhet, ha egyébként megvan bennük a biztosíték, hogy tisztüket jól látják el, azaz erkölcsilef/ feddhetetlenek, értelmesek és testileg egészségesek. Az ilyen jelentkezőket rövidebb szemináriumszerű tanfolyamokon válogatnák ki, oktatnák és készítenék elő papi munkájuk ellátására. Ezek az ujonnan kiképzett és felszentelt házas-papok, ha nem is rendelkeznének azzal a
magasabb műveltséggel, melyet a nyugati hívő megszokott papjaiban,
arra alkalmasak lennének, hogya kis közösségekben bemutassák a szetitmisét, kiszolgáltassák a szentségeket és. tanítsák a kis-katekizmust.
Hakim érsek más vonatkozásban is segítséget kíván nyujtani széi:"zórtan élő híveinek. Egy holla.nd orvosnő segítségével egy kis kórházat
.és egy "mozpó klinikút" létesített, amely tulaidonképpen autóra szerelt
o1'vosi rendelő a leaiorüosabb orvosi eszközökkel és gyógyszere kkel ellátva. További sZfJciális létesitményei: egy leányárvaház Názáretben és
eml fiúnevelő intézet Haiiában,
Megoldásra várnak azonban még olyan fontos kérdések, mint a katclikús iskola és a sajtó.
Hakim érsek a következő szavakkal fejezi be a jelentését:
"Mindenütt nagy a sziikséq, emberben és anyagi eszközökben egya:'ánt. Mindenünnen az öt világrészből segítségért kiáltanak a fiatal keresztény közösségek az egyetemes Egyházhoz. Mégis kétségtelen, hogy
(J
Szeniiiiui, Krísztus gyermekségének helye, csodáinak, iqéinek, apostolainak, legszentebb Anyjának és Józsefnek földje, az a föld, amely látta
Jézus föltámadásá.t, mely reményünk bizonysáqa és hitünk erőssége, a
szeretet nagy jeleivel mega..iándékozott Szentföld első helyet kell hogy
elfoglalifJn minden keresztény vallásos érzésvilágában és gyakorlatí áldozatkéezeéqében; bárhol is éljen a világon." ( - ó - c)

MODERN ÉS RÉGEBBI ANGYAL-ÁBRÁZOLÁSOKROL. A Vigilia
áprilisi számának Kis út rovatában volt e témáról szó. Mivel mind az
olvasó kérdésében, mind a kérdésre adott válaszban van egy-két olyan
mondat, ami félreértésre adhat alkalmat, legyen szabad a felvetett kérdéshez néhány megjegyzést fűznöm.
A kérdező írásában ezt olvasom: "Csodálom, hogy az angyalok ábrá-
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zolása, legalább itt, Magyarországon nem találja meg a szerintem sokkal
megfelelőbb módot: az angyalok férfialakban való ábrázolását."
Ha valaki ezt a megállapítást úgy értelmezné, hogy a modern egyházrnűvészet az angyalábrázolásban elmarad a régi keresztény művészet
től, megnyugtathatjuk, hogy például Svájcban, a St. Gallen
melletti
Bruggen városka kis modern templomában (szerintem egyik legértékeselbb kis gyöngyszeme a modern egyházművészetnek) a kilenc angyali
kae képviselőinek alakja a templom színes ablakain állja a versenyt és
összehasonlítást akármelyik régi kor angyalábrázclásalval, sőt azt mondhatom, hogy Cavallini híres angyalai óta fenségesebb angyalaiakokat alig
álmodott művész. Magyarországon pedig Sztchló Lilinek a városmajori
templom számára készitett ablakait említem, mégpedig nemcsak a párizsi világkíállításon is szenzácíót keltett Golgota-ablakának csodálatos
angyalait, hanem kórusablakának égi zenét sugárzó angyali karát s a
szentélyablak búzakalászt és szőlöt tartó angyalalakjait is, melyek az
istenjelenlét imádatot ébresztő hatásával telitettek. Az említett példák
egyikével szemben sem merül fel a nézőben a nem kérdése, de annál
inkább az istenközelségbe emelkedett emberfölötti lelkiség sejtelme.
Az olvasó kérdésére adott válaszból pedig legyen szabad a következő
megállapításokat kiemelnem: "A reneszánsz inkább csak művészi érzékét
már nem feszélyezte a kerreszténység másnemű elképzelése... és lelkiismeretfurdalás nélkül festett bennük - az angyalokban - egyébként
kifogástalan, de evilági hölgyeket ... A reneszánszot felváltó barokk mű
vészetnek már csak az maradt hátr-a, hogy vallásos komolyságuktól és
méltóságos testtartásuktól megfosztva inkább csak formai és díszítő jelleggel lássák el őket."
Nehéz volna a reneszánsz egyházi művészetének a fenti idézetben
foglalt értékelését igazolni akkor is, ha csak egyedül a pécsi székesegyház pasztofóríumának adoráló angyalait s azoknak őszinte művészi átélésből fakadó áhítatát hívjuk tanúságul. Ami pedig a barokk művésze
tet illeti, ha csak egész kis körzetben akarunk is maradni, meg kell állapítanunk, hogy Gábor főangyal alakját ritkán ábrázolták oly isteni küldetéshez illő méltóságos magatartásban, mint Troger Pál a győri Szerit
Ignác templom angyali üdvözletet ábrázoló hatalmas mennyczet-freskóján. És a misztikus elragadtatásnak erősebb kifejezését is nehezen találhatnánk, mint a győri székesegyház hatalmas angyalszobrain. Ugyanott Maulpertsch mennyezetfesbményein nem egyangyalfigurát találunk,
melyen a mély áhítat alig fokozható meggyőző erővel jut kifejezés-re.
Nem tagadható viszont, hogy a kérdés felvetése nem ok nélkül való,
s a probléma gyökerei egészen mélyre nyúlnak. Erre a lehető legrövidebben talán azzal utalhatnánk. ha megállapítjuk, hogy a méltán csodált
gótikus művészet lendítette át az egyház művészet súlypontját a szakrális szférából az érzelmi síkra. Ez pedig nyilvánvalóan egyet jelent a
női természet sajátos jellegének erősebb érvónyesülésével. Ezen irányban
az elhajlás az érzelgősség ingoványaiba vezet, ahol a művészetnek oly
virágai tenvésznek. mínt pl. a közismert Humrnel-féle angyalkák és jézuskák. (Azért írom szándékosan kisbetűvel, mert a képeknek semmi
közük Jézushoz.) Az a modern egyházrnűvészet, amely valóban megérdemli, hogyegyházinak és művészetnek nevezzük, e sekelyes érzelgős
ségesküdt ellensége. Ez adja nernességét, de ebből származnak a nehézségek is, melyekkel meg kellett és meg kell még mindig küzdenie.
Remélem, az idézett "Kis út" írói ebben egyetértenek velem.
í
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