nál az Egyháznak, mint az én prédíkációm !
Figyelemreméltó még míndebben az,
hogy éppen az mondja mindezeket, aki
maga is tudatában volt annak, hogy a
szellem és a lélek terén milyen nagy-

ságot képvisel, és mindenütt sürgette
a katolikus élet kibontakozását. De
mindezek fölött nem vesztette el az
egyszerű formálcban is jelenlévő kegyelem iránti érzékét és tiszteletét.
Belon Gellért

NAPLÓ
NÉHÁNY ÚJ SZENTSZÉKI RENDELKEZÉS. Az elmult ~t esztendőben
az egyes római kongregácíók néhány fontos rendelkezést adtak ki, melyeket
az aláabiakban szerétnénk olvasóinkkal megismertetni.
1. Koncelebráció. A Szent Officiumhoz kérdéssel fordultak, vajon több pap
érvényesen kencelebrál-e akkor, ha csak az egyik mondja ki az átváltoztatás
.szavait, a többiek nem ejtik ki a konszekrációs szavakat, hanem csak szándékuk
van erre és ezt a szándékukat valamiképpen ki is nyilvánítják. A Szent Officium 1957. május 23-án kelt dekrétumában kijelentette, hogy Krisztus Urunk
rendelése alapj án csak az misézik érvényesen. aki kimondja akonszekráció
szavait.
A latin Egyházban jelenleg a 803. kánon szerínt csak két alkalommal szabad koncelebrálni: pap- és püspökszenteléskor. A nagyhét megújításának elő
készítő munkálataí idején többen felvetették a nagycsütörtöki concelebratio
sacramentalís Iehetőségét (pl. Lugano, 1953. IX. 14-18. P. Schmidt S. J. elő
adása) abból a meggondolásból kiindulva, hogy ez a nap nemcsak az Oltáriszentség, hanern a papi rend alapításának emlékünnepe is és ezért illő lenne, ha
a papok mínd gyakorolnák papi hatalmukat koncelebrálva, s nemcsak áldoznának hívek módjára (v. ö. 862. kánon). A nagyhét megújított rendjében (Maxírna
redemptionis nostrae mystería, 1955. XI. 16.) a Rítuskongregácíó e kívánság ellenére is úgy vélte, hogy az ősi római tradiciót kell megőrizni (Instructio III. 17.),
mely az isteni Mester utolsó vacsoráját apostolaival élénkebben megjeleníti,
hiszen akkor is csak az Úr Jézus konszekrált, az apostolok pedig áldoztak és
ezenfelül a krísztusí titokzatos test tagjai közti teljes egységet a legjobban
kifejezi.
Az olyan kongresszusokon. melyekre több pap jön össze, megengedett az,
hogy egy pap mondja a szentmisét, a többiek ezen [elen legyenek és a miséző
kezéből áldozzanak. Ez azonban, rnégha 100 pap is állná körül az egy misénem felel meg a 100 pap által bemutatott 100 mísének (Instructio de musica
sacra et sacra liturgia, 1958. IX. 3. nr. 38.). Ez esetben a körülálló papok
ugyanis nem áldozatbemutatók, hanem csak szentmíse hallgatók.
Tilosak az ún. szinkronizált rnísék, amikor két vagy több pap egy vagy
több oltárnál úgy mísézík egyszerre, hogy a szent cselekményeket és szavakat
egyidejűleg végzi, ill. mondja ki, s ha nagy az így miséző papok száma, akkor
az abszolut szinkronízácíó elérésére még a modern technika vívmányait is felhasználják (Instructio de musica sacra et sacra liturgia, 1958. IX. 3. nr. 39.).
2. "Mysterium fidei." A Vigilia 1959. januári számában már hírt adtunk a
Szerit Officium 1958. február 14-én kiadott tilalmáról az új rítusoknak az istentiszteletbe történő bevezetésével kapcsolatban. A tilalom kiadása után jutott a
Szerit Officium tudomására, hogy a nagyhét megújított rendjének egy népnyelvű fordításában a "mysterium fidei" szavakat a kehely konszekrációjánál kihagyták és hogy vannak papok, akik e szavakat a szentmíse bemutatásánál is
elhagyják. A Szent Officium ezért szigorúan figyelmeztet 1958. július 24-én kelt
Monitumában, hangsúlyozva az ily' szerit dologban való változtatásnak és a liturgikus könyvek megcsonkításának tilosságát (v. ö. 1399. kárion 10. pont).
3. Bérmálásról jelentés. A Szentségi ügyekkel foglalkozó Kongregáció még
1946. szeptember 14-én "Spititus Sancti munera« kezdetű dekrétumában megengedte a plébánosoknak, a vicarius actualísoknak és vicarius oeeonomusok'nak, hogy 1946. I. 1..stő1 azon híveiknek, "akik súlyos betegségből kifolyólag oly

pap
zőt,
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halálveszélyben vannak, hogy közeli elköltözésük e földi életből várható", kiszolgáltathatják a bérmálás szentségét, Az Ordináriusok kötelesek voltak évenként jelentést tenni az említett felhatalmazás alapján megbérmáltak számáról
és a körülményekről. Az elmúlt 10 esztendő tapasztalatai alapján az Örök Városban kellőképpen meggyőződhettek arról, hogy mindenütt szabályszerűen, az
előírásoknak rnegfelelően szolgáltatják ki az arra felhatalmazott lelkipásztorok
a bérmálás szentségét, Ezért a Szentségí Ügyekkel foglalkozó Kongregáció 1957.
július 1-00 kelt rendelkezésével XII. Pius pápa hozzájárulásával felmenti az
Ordináriusokat az évenkénti reláció-adás kötelezettsége alól. Az az előírás viszont változatlanul érvényben van, hogya bérmálásra felhatalmazott lelkipásztor köteles minden egyes esetben, amikor fakultásával él, részletes jelentést
küldeni főpásztorának.
4. Előírások a tabernákulummal kapcsolatban. ARituskongregáció 1957. június 1-00 kelt dekrétumában a Kódexnek az Oltáriszentség tabernákulumban
való őrzésére vonatkozó kárionjait (1268 és 1269) a XII. Pius pápa által az
assisi-i I. nemzetközi liturgikus pasztorális kongresszus résztvevőihez 1956.
szeptemoer 22-én intézett beszédben foglaltak alapján nyomatékozza és bizonyos értelemben újabbakkal bővíti. Az oltáron lévő tabernákulumnak elmozdíthatatlannak kell lennie. A tabernákulum helye rendszerint a főoltár, kivételt képeznek a székes- és társaskáptalani. a konventuális templomok, ahol
zsolozsmáznak, valamint a nagyobb búcsújáróhelyek templomai, ahol sok hívő
fordul meg, nehogy a híveknek az "objectum veneratum- iránti áhitata miatt az
Oltáriszentség tisztelete elhomályosodjék. Annál az oltárnál, ahol őrzik az
Oltáriszentséget, rendszeresen kell szentmísét mondani. Azokban a templomokban, ahol csak egy oltár van, ezt az egy oltárt nem szabad úgy építeni, hogy a
pap a nép felé fordulva mondja a szentmisét. Az oltárszekrényt az oltár közepén
a liturgikus törvények szerínt a Szeritség méltóságához megfelelő formában és
nagyságban kell elhelyezni. A tabernákulumnak minden oldalról jól zártnak
és biztosnak kell lennie, s amikor a Legszentebbet benne őrzik, előtte örökmécsnek keH égnie és a szentségházat kívűlről konopeummal, sátorral kellene elfedni. Ez utóbbi már régebbi rubrikális előírást nálunk nem tartják meg (v. ö.
Mthályfi: A nyilvános istentisztelet, Bp. 1933. pag. 234.). Az oltárszekrény építési stílusának az oltár és a tempiom stílusával kell megegyezníe ; nem lehet
csak egy kis tartó, hanem olyan építmény, mely Isteri valódi együttlakását az
emberekkel valamilyen formában megjeleníti. Nem szabad szekatlan szirnbóIumokkal vagyalakokka1 díszíteni. melyek a hívek csodálkozását váltják ki és
nem állnak semmiféle kapcsolatban az Oltáriszentséggel. A tabernákulumct
tilos az oltáron kívül elhelyezni pl. falon, oldalt, hátul vagy máshol, az oltártól 'független építményben, ill. oszlopon.
5. A gyertyák anyaga. Több Ordinárius megkérdezte a Rituskongrcgációt,
vajon az 1904. december 14-én kelt 4147. számú dekrétum, me1y előírja, hogy a
keresztvízbe merítendő husvéti gyertya és a szentmíse alatt égő két gyertya
méhvíaszoól legyen legalább legnagyobb részében, a többi gyertya pedig, melyeket az oltáron kell elhelyezni, nagyobb vagy jelentős részben szintén rnéhviaszból legyen, érvényben van-e még. A Ritunkongregácíó 1957. december 13án kelt dekrétumában igenlőleg felelt a kérdésre a következők megjegyzésével:
II husvéti gyertya és a misén égő két gyertya, valamint az örökmécs azért kívánatos, hogy megfelelő részben tartalmazza a méhvíaszt és olíva, ill. más növényi olajat, mert illő a főbb- liturgikus akciók alkalmával és az Oltáriszentség tiszteletére a lehető legnemesebb anyagót felhasználni. Jelen körülményeink
nem engedik meg, hogy mindenütt a földkerekén legnagyobb részben az előírt
anyagból készüljön a gyertya és az olaj. Amig e nehézségek tartanak, az országos püspöki konferenciák, ennek hiányában pedig az egyes Ordináriusok
feladata megállapítani, hány %-ra csökkenthető le a méhviasz és az olíva, ill.
más növényi olaj tartalom a gyertyákban és a mécsesekben úgy, hogy még a
Hturgikus használatra alkalmasak legyenek. Ezeknek betartása természetesen
az illetékes gyáraktól. üzemektől függ.
6. Hamuszentelés megismétLése. ARituskongregáció 1958. február 5-én kelt
dekrétuma felhatalmazza az Ordináriusokat annak megengedésére. hogy azokban a templomokban, ahol az esti szentmisén a hívek nagy számban vesznek
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részt, a hamuszentelést, melyet a rubrikák szerím hamvazószerdán reggel egyszer, a főmise előtt végeztek el, az esti szentrníse előtt is megísmételhessék. A
Missale Romanumban előírt rítus változatlan marad. Csak harnuszentelést
szentmíse nélkül tartani tilos. A hívek hamvazószerdán a napnak bármely órájában misén kívül is meghamvazhatók továbbra is, sőt nagybőjt első vasárnapján is a fenti kongregáció 1922. június 30-án kelt 4373. szárnú dekrétuma alapján. A hamuszentelésí szertartás megismétlésére adott engedély lelkipásztori
célja az, hogy mínél többen részesüljenek ebben a szentelményben.
7. Boldog XI. Ince pápa ünnepe. Hazai vonatkozású a Rítuskongregáciőnak
az a dekrétuma, amellyel 1957. február' 19-é:n a kalocsai érsek kérésére megengedte, hogy hazánk valamennyi egyházmegyéjében az 1956. október 7-én,
Rózsafűzér Királynőjének ünnepén boldoggáavatott XI. Ince pápáról (16761689) augusztus 13-án, az égi születésnapját követő napon duplex rangú ünneppel emlékezzenek meg.
8. A latin nyelv művelése a szemináriumokban. A Szemináriumok és Egyetemek ügyeivel foglalkozó Kongregáció 1957. október 27-én a latin nyelv helyes
műveléséről küldött levelet az Ordináriusokhoz. A levél elején szornorúan állapítja meg a Kongregáció, hogy a fiatal papok között vannak, akik a nyelvtani
törvények megsértése nélkül sem írni, sem olvasni nem tudnak latinul, BŐt,
még a latin nyelvű auktorok közül a legkönnyebbet sem értik meg. Igy nem
nyilnak meg előttük a katolikus tradició bőséges forrásai: az atyák írásai, a
zsinatok határozatai, a pápai rendelkezések, a hittudósok véleményei. "A latin
nyelv a római Egyház saját nyelve" Szent X. Pius szerínt (Inter pastoralis
officii sollicitudínes, 1903. XI. 22. nr. III. 7.), ~ a fiatal teológusokkal kiváló
tanárok, helyes módszer alkalmazása és megfelélő tanulási idő nyujtása révén
megszerettethető az egyház egységét oly jól kifejező közős anyanyelvünk.
(Kovách Zoltán)
SAJNOVICS JANOS. 1958. május hó 12-én múlt 225 esztendeje annak, hogy'
Sajnovics János, a finnugor összehasonlít6 nyelvtudomány nagyérdemii úttörője,
a fejérmegyei Tordason született. Tizenötéves korában a jezsuitarendbe lépett:
Hivatása mellett korán jelentkezett tudományos érdeklődése is, és már filoz6fus,
illetve teol6gus korában különös kedvvel foglalkozott a matematikával és a
csillagászattal. Minden bizonnyal ennek köszönhette, hogy elüljár6i mindjárt
tanulmányai befejezése után a nemrégiben állított bécsi udvari csillagvizsgáló
intézethez rendelték rendtársa, a selmecbányai születésű és akkor már nagy
hírben álló Hell Miksa segédjeként. Megbízatása azonban egyelőre csak átmenetinek bizonyult, mert már két évvel rá a nagyszombati obszervat6riumhoz
osztották be hasonló minőségben (1766).
Ujabb két évvel rá döntő fordulat állott be hősünk életében. Ekkor történt ugyanis, hogy VII. Keresztély dán király (1766-1808), maga is miikedvelő
csillagász, azzal a kéréssel fordult Mária Teréziához, hogy a Venus bolyg6 1769
tavaszára esedékes átvonulásának tanulmányozására küldjön a birodalma északi
határán fekvő Vardő sziqetére - ismeretes, hogy Norvégia akkor még dán fő
hat6ság alatt állott - egy szakképzett csillagászt. A királyné Heli Mik.sát bízta
meg a kívánt expedici6 megszervezésével. Hell viszont az együtt töltött két
esztendő, két év kellemes emlékeinek visszacsengéseként Sajnovicsot vette maga;
mellé segitő társul.
A két szerzetes azonnyomban hozzálátott a nagy vállalat előkészítéséhez. A
nagyobb és nehezebb műszereket j6előre Liibeckbe irányították. Űk maguk
1768. április 28-án indultak útnak.
Utazásuk 94. napján, július 30-án érkeztek Trondhjem városába. Itt a szárazföldi utat vizi útra cserélték át. Ha eddig az utak járhatatlansága miatt
panaszkodtak, most a viharok gyakorisága miatt kellett aggódniok. Nem egyszer komoly életveszedelemben forogtak. De oktéber ll-én, elindulásuk hetedik
hónapjában kikötöttek Vardő szigetén.
Megérkezésük után azonnal munkához láttak. Hiszen a Venus átvonulásának pontosabb meghatározásán kivül egész sereg más természeti tünemény
felderítését is tervbe vették. Első dolguk két megfigyelő állomás állítása volt;
az egyiket a sziget északi, a másikat pedig déli oldalán rendezték be. Azután

fokozatosan működésbe hozták műszereiket s megkezdték velük megfigyeléseiket
és méréseiket. Munkájukat azonban nagy mértékben akadályozta az állandóan
borús ég. Akárhányszor már délután két órakor gyertyát kellett gyujtaniok.
November lO-én a oop hosszú időre a látóhatár alá merült és a. sűrű felhők
miatt a csillagok is csak ritkán mutatkoztak. És hozzá altudni sem tudtak rendesen a miatt a szorongó, idegenszerű érzésekkel járó hideg verítékezés miatt,
melu nemcsak az idegeneket, hanem a bennszülötteket is kínozza. A hosszú
éjszakák egyhangúságát legfeljebb ,az északi fény ragypgása enyhítette. Végre
1769. január ll-én tiszta verőfényes napra virradtak. Bár az ég továbbra is
többnyire felhős maradt, tiszta idő esetén szorgalmasan folyiatták észleléeetket.
Ilyen változó időjárás mellett és ,ilyen változó hangulatban virradt rájuk a
várva várt nagy nap: június 3. De most adjuk át a szót Sajnovics atyának, aki
egyik levelében így számol be a nagy eseményről: "Este kilenc órakor félve és
remélve ott állottunk a távcső előtt: Hell, én és a nidrosiai diák (t. i. Porkreving)
figyeltük, nem észlelhetnők-e a leáldozó oopon LL Venus belépését. És ime abban
a pillanatban szétszakadt a felhőzet és mi, mint egy ablakon át, láthattuk a
napot és oogyszerűen észlelhettük a belépő Venusnak mindkét érintkezését. Ez
a látvány jó öt percu; tartott; utáoomegint sűrű felhő takarta el a oopot. öt
linó óráig borult maradt az ég és így le kenett mondanunk a reményről, hogy
a kilépés érintkezését is láthatjuk. Búsan, szomorkodó arccal állottak mellettünk vendégeink és mélu hallgatással mutattá k fájdalmas részvétüket. Elgondolhatjátok, mit éreztünk. Minden reményünket Istenbe vetettük. Közben elérkezett a Venus kilépésének időpontja. Ebben a pillanatban a nap sugarai
áttörték a sűrű felhőtakarót és rövid idő alatt teljesen szétoszlatták azt. Most
ismét tiszta fényében tündökölt a nap és a kilépő Venus érintkezése a legpontosabban észlelhető volt. Határtalan örömtől elragadtatva magasztaltuk az Ég
kegyelmét . . . Amíg csak élek, mindig hálás szívvel fogok visszagondolni erre a
csodára. Utáoo tiszta maradt az ég és a beálló napfogyatkozást is pontosan észlelhettük a délkörön."
Heli és Sajnovics így szerencsésen megoldották feladatukat; mindenesetre
szerencsésebben, mint legtöbb versenytársuk. Tudnunk kell ugyanis, hogy honfitársainkkal egyidejüleg a világ más tájain is feszült figyelemmel kisérték a
nevezetes csillagászati jelenséget. Tahiti szigetén például Cook Jakab, a világhírű felfedező állított megfigyelő állomást. De Amerikában, Svédországban,
Oroszországban és Szibériában is nagyban folytak a megfigyelések. A legtöbb
helyütt azonban a boros ég miatt eredménytelenül.
Nagysikerű megfigyeléseik befejeztével honfitársaink még nem látták kimerítettnek programjukat. Hiszen célkitűzéseik közt, ha nem is hivatalosan,
kezdettől fogva ott szerepelt az átutazandó tájak néprajzi és nyelvi sajátosságainak megfigyelése is. Hosszú útjukon persze csak néprajzi megfigyelésekre
nyilt alkalmuk; nyelviekre csak azután kerülhetett sor, hogy vardői tartózkodásuk idején sűrűbb érintkezésbe kerültek a környék lapp lakosságával, és
még inkább azután, hogy Vardőből való elindulásuk után a dühöngő viharok
hosszú hónapokra a mauersundi kikötőbe rekesztették hajójukat. Tudósaink a
kényszerű szünetet a bennszülöttek életmódjának, szokásainak és erkölcseinek
tanulmányozására használták fel. Sajnovics mindjárt az első benyomások hatása alatt megállapította, hogya lappok ruházkodás a meglepő egyezést mutat a
magyar paraszti viselettel. Hozzálátott tehát a lapp nyelv alaposabb tanulmányozásához. Ebben igen nagy segítségére volt egy karjalai misszionárius, aki
szakszerű felvilágosításaival a rokonság számos jelére hívta fel figyelmét. Most
már irodalmilag is foglalkozni kezdett a. kérdéssel és Heli állandó ösztönzésére
már Norvégiában hozzákezdett korszakalkotó munkája, a Demonstratio, anyagának gyűjtéséhez és rendezéséhez. Héthónapos kopenhágai tartózkodása alatt
tovább folytatta és befejezte, sőt a dán tudós társaság színe előtt egész terjedelmében be is mutatta munkáját. Az akadémia viszont azzal mutatta ki a
szerző iránt érzett megbecsülését, hogy könyvét saját költségén kinyomatta.
(Demonstratio idioma Ungarorum et Lapponum idem esse
A magyar és a
lapp nyelv azonosságának bizonyítása. Regiae scientÚLrum societati Danicae praelecta et typis excusa. Hajniae [= Kopenhága] Anno MDCCLXX.) Az 1771. évi
nagyszombati kiadás ennek utánnyomása volt.

=
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A Demonstratío megjelenése itthon és a külföldön egyaránt feltűnést keltett. Külföldön azonban inkább bizonyító anyagának gazdagságával és állításainak határozottságával, semmint tartalmának újszerűségével hatott. Hiszen a
küLföldi tudós világ előtt akkor már nem volt· egészen ismeretlen a magyarugor nyelvrokonság gondolata. Elsőnek, úgy látszik, Aeneas Sylvius, a későbbi
Il. Pius pápa pendítette meg. A XVI. században Miechov Mátyás tudós krakkói kanonok és Herberstein Zsigmond osztrák diplomata utalt a rokonságra, de
inkább csak feltevés, semm.int tudományosan megalapozott állítás formájában.
Száz évvel később ellenben Vogel Márton német és Stíernhielm György svéd
polihisztor már szóegyezésekkel és nyelvszerkezeti párhuzamokkal is próbálta
bizonyítani a rokonságot. Még tovább ment a nagytudományú Stahlenberg Fülöp
János, aki egy 1730-ban kiadott földrajzi munkájában már a finnugor nyelvek
egész kirrére kiterjesztette vizsgálódását.
Míg így a nyugati tudós világban egyre határozottabb formát öltött a magyar-ugor rokonság tudata, a hazai közvélemény a XVIII. század végén is a
középkortól átvett hun-magyar rokonság gondolatánál tartott. Érthető tehát,
hogy a Demonstratio megjelenése nálunk sokkal nagyobb hullámokat »ert fel,
mint külfö!dön. A közvélemény általában kétféle módon reagált rá. A higgadtabbak (Molnár János, P. Nagy László, Pray György) helyesléssel és elismeréssel fogadták. A fiatal Dugonics András képzelete pedig egyenesen tüzet
fogott tőle és hatása alatt magyar ősökkel népesítette be a Balta (= Balti) tenger egész körzet ét. A nagy többség azonban felháborodással utasította el a
"halszagú rokonság" gondolatát.
A jövő fejlődés a tényekkel józanul számoló reális szellemeket igazolta.
A Demonstratío nyomán nekizsendü!ő magyar nyelvtudomány fokrÓl-fokra bebizonyította, hogy Sajnovics egészen helyes alapból indult ki, mikor a rokonság
kritériumát nem a szavak egyezésében, hanem a szabályos megfelelésben és
általában a nyelvek szerkezetének hasonlóságában kereste. A könyve címében
szereplő idem szóval kapcsolatban megmagyarázta, hogy ezzel távolról sem úzt
akarja mondani, mintha egy magyar és egy lapp ember minden fennakadáis
nélkül megértené egymás beszédét, hanem csupán, hogy mindkettőjüknek nyelve egy és azon törzsnek hajtása. Mivel azonban a magyar és a lapp nép már
több ezer évvel előbb elszakadt egymástól és mindkettő más és más természeti
és kulturálís környezet befolyása alá került s más és más népekkel jutottl
érintkezésbe, természetes, hogy az eredeti nyelvrokonság, illetve azonosság
mindinkább a nyelvszerkezet hasonlóságára és az őshazából hozott kisterjedelmű elemi szókincs egyezésére korlátozódott. Sajnovics ezzel a zseniálís megállapításával nemcsak magyar, hanem európai viszonylatban is az összehasonlító nyelvtudomány úttörőinek sorába emelkedett. A nyomába lépő Gyarmathi
Sámuel és mindmáig legnagyobb nyelvtudósunk, a piarista Révai Miklós már
az általa vetett alapon építették tovább. (- igy -)

AZ OLVASO NAPLOJA. Irók; festők, tudósok címmel, Réz Pál gondozásában, utoszavával és jegyzeteivel, két kötetben jelentek meg ~osztolányi Dezsőnek ikortársairól írott kritíkái, ísmertetései, portréi, riportjai. Az amyag egy
harmada ismerős: az írónak a Nyugat kiadásában megjelent Hátrahagyott Mű
vei Illyés Gyula által saitó alá rendezett Kortársak című kötetéből. A többi
annyiban "új", hogy kötetben még nem jelent meg; ujságokból. folyóíratokból
gyűjtötte össze Réz Pál. Az Irók, festők, tudósok két kötetében tehát előttünk
·m a kritikus Kosztolányi pályaképe. 1905-től (ez az első kritdka évszáma)
1936-ig (ez az utolsóé),
Meglepetéssel a munka nem szolgál. Ha elolvastuk, semmi okot nem érzünk arra, hogy módosítsunk a képen, melyet a kritikus Kosztolányiról őr
zünk magunkban, s melyet annakidején Illyés Gyula pontos, találó, hiteles vonásokkal rajzolt meg a Kortársak bevezetésében. Réz Pál is ilyennek látja; az
ő részletes, finom elemzése is ugyanazokat a vonásokat hangsúlyozza. Tökéletesen igaza van; amikor azt írja: Kosztolányi kritíkáit olvasva "minduntalan az
elfogulatlanság és míndent-befogadás írói szándéka késztet meghajlásra"; s ez
a nyíltság, ez a készség föltétlenül nagy erény, ebben Kosztolányi példája lehet minden krítíkusnak. Hajlékonyságával azoriban : nem párosult kellő keménység; valami hiányzik belőle; valahogyan a mínősége nem elég krítíkusl.
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Az biztos, hogy egy fiatal író legszebb álmaiban sem képzelhet eszményibb
olvasót magának Kosztolányinál. Ha van egy műben valami érték, szépség, tehetség, azt Kosztolányi észreveszi, méltányolja, Nincs olyan kásahegy, amelyben ő egy mákszemnyi gyémántot ne találna; vagy ha nem is gyémántot, legalább egy színes üvegdarabot. amit aztán jóindulatú diadallal mutat föl: lám,
ez is csillog. Figyelme, udvarias, pártfogó, kollégiálís odafordulása valóban megható és tiszteletreméltó. Csak éppen nem a kritikus magatartása.
Kritikáinak, helyesebben ismertetéseinek egy része jellegzetesen zsurnalíszta
munka: újságnak készült, az újság igényei és körülményei szerint, Megírni egy
ujságíró-kollégáról, hogy a könyve rossz, a költészete dilettáns, tapintatlanság
lett volna, szakma-ellenes lépés. Hogyan mondhatott volna valódi bírálatot valakiről, . akivel egy szerkesztőségben dolgozik s egyszer csak "találkoznak a
Pesti Hir lap hosszú folyosóján" ? Ehhez Schőpf'lin sokkal szárazabb alkata,
kritíkusí súlya és tekintélye kellett volna. Kosztolányi azonban nem akart
megbántani senkit; tudta, hogy a kolléga szívességet vár tőle, és neki nem volt
szíve hozzá, hogy me tegye meg a szivességet. Irt a kötetéröl ; ez már maga
fémjelzés volt. S ha már írt róla, hát jót írt; míért ne írt volna jót? A cikk
ma megjelenik, holnapra elfelejtik: ez az újság sorsa. Kosztolányi, amikor ezeket a kedves, figyelmes, udvarias szívesség-krttikákat írta, bizonyára nem gondolt rá, hogy az utókor majd gondosan összegyüjtí, kiadja, életművéhez malterozza ezeket a röpke, szivélyes, jelentéktelen futamokat is. Mi se tulajdonítsunk
hát nagyobb fontosságot nekik, mint amekkorát ő tulajdonított. Nem az örökkévalóságnak írta őket.
A Pesti Hirlapba, meg az Uj Időkbe írott dolgainak [órésze ilyen. Az utóbbi
a Singer és Wolfner könyvkiadó családi hetilapja volt; a benne megjelenő ismertetések elsősorban a cég könyveinek publicitását szolgálták, akkor is, ha
egy-egy könyvről történetesen Kosztolányi írt. De szanhatott Kosztolányi maradandónak ilyen' ismertetéseket ? Szívességet tett a cégnek, mert nevét adta
egy kezdő író elíndulásához ; szívességet tdt a kezdő írónak, rnert fémjelezte
azzal, hogy ő írt róla; de hogy igazában mi a véleménye az íróról és művéről,
azt legföljebb négyszemközt mondhatta meg neki, ha ráért. Ha Sohőpflrn írt
egy könyvről, az író mindig rengeteget tanult belőle. Kosztolányi bírálatából
alig-alig tanult. Nagyon vájtfülűnek kellett lennie ahhoz, hogy a lelkendezés,
méltánylás, megbecsülés hangszerelésének parányi modulációiból kivegye, hogy
azért ő mégis valamicskével kisebb író, mint Mórícz Zsigmond vagy Maupassant.
Kosztolányi bírálatai egy részében föladatot teljesített, adott újságírói föladatot: írt "egy fIekket", "két flekket" egy megadott témáról, éppen olyan rutinnal, éppen olyan könnyedén, mint ha azt a megbízást kapta volna, hogy írjon riportot egy balesetről vagy hozzon be valami "jó témát az utcáról".
Ertette a dolgát: remek, ötletes, találékonyan újító uíságíró volt. Ö aztán
valóban "gúzsba kötve táncolt": egy flekken, két flekken, akármilyen maroknyi
kis helyen; mindig kitalálta a módját, hogyan csinálhat íróilag remeket. Krítikáinak zsurnalísztikus darabjaiban is ezt csinálta. Akármiről ípt, minden föladatot úgy tudott megoldani, hogy van benne ha nem több, hát egy mondatnyi
Kosztolányi-remeklés. Ez az értékük, nem pedig az, ami "kritika" bennük. Az
az értékük, amivel a voltaképpeni föladatot megkerülte: a saját írói munkája.
Néha az, ahogyan "mellébeszél". Néha meg az, ahogyan egyáltalán nem mond
semmit, szellemesen. elragadóan, fölényesen. Az író azt hitte, dicsérik selájult
a boldogságtól. Pedig nem is róla volt szó.
Ennek a technikai eljárásait is ki lehetne nyomozni. Az egyik ilyen "trükk"
például a világírodalrni távlat. Nagy nevek és nagy fogalmak röppennek föl,
mint a frakkos bűvész ujjából a galambok; az író mögött a világirodalom hegyIáncaí kéklenek. A gyanútlan olvasó egy percig abban az illúztóban ringatódzik,
hogy X. vagy Y. valahol közvetlenül Verlaine vagy Wilde mellett helyezkedik el.
A legtöbben észre sem veszik, hol szakadt el a szál, hol röppent bele az elő
varázsolt madár a semmiségbe. Mert Kosztolányinak éppen csak eszébe jutott,
véletlen és szívélyes képzettársítással, Xv-ről vagy Y.-ról Verlaine, Wilde, a
szimbolizmus vagy Victor Hugo. Ezen kívül azonban lényegesebb közük nincs
egymáshoz. Varázslás, bűvészkedés, szemfényvesztés ez, írói varázslat, szellemes
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játék azzal, ami nincs, labdázás mázsásnak látszó gumi-súlyokkal. Élvezet és
bravúr annak, aki csinálja. Fölényes írói mutatvány, De nem kritika.
Jellemző, hogy a Nyugatnál is többnyire őt bízták meg az ilyesfajta föladatokkal, vagy ő vállalta az ilyesfajta muszáj-föladatokat, Irt úgynevezett konzervatív írókról, írt a Nyugat nyílt ellenségeiről is; de tévedés volna azt hinnünk,
hogy azért írt róluk, mert "szívügye" volt, hogy írjon róluk. Egyáltalán nem!
De voltak "lap-szempontok", amelyeknek eleget kellett, vagy illett tenni; voltak érdekeket, voltak kötelezettségek, voltak gesztusok. Az ílyesrrílt senki nem
tudta olyan elegánsan. és ugyanakkor olyan semmire-nem-kötelezően megoldani, mint Kosztolányi. Egyes mai olvasói például megbotránkoztak azon, hogy
Rákosi Jenőről, a Nyugat egyik legádázabb ellenfeléről írt, mégpedig méltánylóan. De hova írt, 5 rnikor ? Mindkét alkalommal éppen a Nyugatba, és rnindkétszer alkalmi cikket. Aki csak annyit tud Rákosi Jenőről, hogy Adyt akarta
kirekeszteni a magyar irodalomból és kitalálta a harmincmillió magyar jelszavát, hajlandó minden további nélkül elmarasztalni Kosztolányit. Pedig a dolog egyáltalán nem ilyen egyszeru. Nyilván úgy történt, hogy írói munkássága
félszázados évfordulóján az egész ország ünnepelte Rákosit, s a Nyugat ebből
nem maradhatott 'ki, mert megint a fejére zúdított volna egy sereg becsmérlést
és támadást. Mit tegyenek hát? Valakinek a szerkesztőségí töprengések között
nyilván remek mentőötlete támadt: majd a Dide! Ha Babits, ha Móricz, ha
akárki más ír: az állásfoglalás, az kötelez, az túl súlyos, vagy túl egyértelmű,
túl goromba lesz, ünneplés thelyett ünneprontás. Megbízták hát a föladattal
Kosztolányit: ott a pódium, ennyi meg ennyi lap áll rendelkezésére, kezdőd
hetik a mutatvány, jöhetnek a színes labdák, a gumi-súlyole és a frakk ujjából
kivi llámló galambok. S valóban, kezdődött, és jöttele Keveréke az irodalomtörténeti fölmérésnek, a tartózkodásnak és annak, amit ma úgy mondanánk, hogy
halandzsa. Míndjárt a hangütés az volt, Rákosihoz illő "jobboldali" pátosz,
értő füleknek szánt, ódai hangon elzengett röpke persziflázs: "Rátekintünk erre a főre, rnelyben, mint hóval koronázott kráterben, még ma is el nem pihenő
tűz lobog" ...
Kosztolányi kítűnően teljesítette a föladatot. A dolog ráadásul elegáns és
nemes is volt: az ellenfél is koszorút tett az ünnepelt lába elé. Tetszetős koszorút, elmésen. rutinosan vegyítve a. pontos megállapítások igazi, meg a frázisok papír-virágait. Itt nem is annyira a megírásban van a remeklés, mint
inkább a teljesítmény eleganciájában. De nagyobb súlyt, mélyebb jelentőséget
ezeknek az írásainak sem szabad tulajdonítanunk; főként nem szabad a kor
sajtóvíszonyaíból kiszakítva szemlélnünk és mérlegelnünk őket. És legfőképpen
nem szabad elsősorban ezek alapján ítélni meg Kosztolányít, a .Jcrítíkust"-,
:Mert 'ha tévedett is várakozásaiban és dieséreteiben, egy dolog vitathatatlan: az irodalmat nemcsak becsülte és szerette, de legkisebb sejtjéig ismerte
is, valóban mestere volt a mesterségének, nemcsak vírtuóza a művészetének.
Ahol a költészet legbelsőbb dolgairól, a nyelvi megformálás miként jeiről esik
szó, megföllebbeznetetlen és maradandó megállapításokat tesz. Irókat, műveket
néhány pontos, gyors vonással fölmér és a "helyükre tesz", színte véglegesen,
Gelléri Andor Endrét ikét szóban fogta meg, s ennél többet ma sem tudunk
mondani róla; Szmiről és Szomoryról, Szép Ernőről és Somlyó Zoltánról,
Sct1öpfliillról és Csáth Gézáról - hogy csak néhány darabját említsük - pompás képet adott. Impresszionista volt - mondják, s nem jogtalanul; amire jobban rezonált, azt jobban meg tudta ragadni. Füst Milán közelebb állt hozzá,
mint Móricz Zsigmond; amit arról írt, azt ma is helytállónak érezzük, de amit
erről, azt minden elismerése mellett is fogyatékosnak. Mindig ott van leginkább
elemében, ahol egy-egy író legjobban a stílusári át közelífhető meg: Szomory,
Füst, Szép Ernő, Gelléri a példa rá. Ahol az epidermisz nem tükrözi ilyen jellegzetesen az alkatot, ahol jobban a zsigerekbe kell nyúlni, az indulat forróbb,
gőzölgőbb, elemibb rétegeiben tájékozódni, ott míntha biztonságát vesztené.
"Igy csak a természet alkot" - írta nagyon találóan Móríczról: de Móriczot
.al apjában véve csak ízlelte s élvezgette, de nem értette. Ez az író-típus idegen
volt neki.
S még sokkal inkább Ady.
Hogy Adytól kezdettől fogva idegenkedett, annak kritikáiban sok apró nyo-
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ma van, Sokáig hordta magában ezt az ídegenkedést, ellenérzést, talán sértő
döttséget is, míg végre kiírta magából híres-hírhedt pomfletjáoan. Ebből az
igazságtalansága mellett, az is kiderűl, hogy Adynak sem a költészetét. sem a
szerepét nem értette. Ha van két ellentétes költő-alkat, hát ők ketten azok.
Rokonság csak egy volt köztük: az, amire a fiatal Kosztolányi olyan büszke
volt - a dekadencia; a kezdet kezdetének összenéző rokonsága, de minőségében
már az, is más és más mindkettőjükben. Kosztolányi sebbel-lobbal futkosó
.1elkes Irodalmíságában, lobogó nyakkendőjével, füstös kávéhází éjszakáktól
vörös szemmel is jellegzetesen, csalhatatlanul polgárfiú; később öntudattal vallotta is: "A magyar polgári osztály fia és írója vagyok". Mégpedig nem a századvégi - elsősorban pesti - porgárságé, hamern a számbelileg elég kicsiny,
kulturában annál mélyebb s finomultabb régi, vidéki magyar Iateíner-osztályé
("Oseim hatod-hetedízrglen szegény, könyvet bújó, intelligens emberek voltak,
akik vidéken éltek-haltak"), mely mindig egy kicsit száműzöttnek érezte magát
a magyar vidék alapjában mégiscsak dzsentroid légkörében. Kosztolányi ifjúkori dekadenciája lényegében az osztályáé, s valóban dekadencia, lehanyatlás,
idegfáradtság, végleges elefinomul tság,
Ady: éppen az ellentéte. A vidéki, parlagi kisnemes-fi, aki nekiadja magát
a züllés legmagyarabb-vidéki formáinak. Bodegákban mámorfejedelemkedík,
bor és cigány mellett; semmi köze a lesötétített kisvárosi szalonok fejfájósan
ábrándos zongoramuzsikájához. Kosztolányi úgy nézhetett rá, ahogyan Szabadká
kivilágos kivirradtig duhajkodó, százholdakat elmulató dzsentri uratra. Egymás
felé ejtett udvarias bókjaik: megannyi félreértés, vagy semmítmondás. Claudel
mondta egyszer Gide-del kapcsolatban, jellemző claudeli nyerseséggel: irtózik
a combjára kapaszkodó foxi ideges-ifázós remegésétől. Bármit rnond kifelé:
ilyesféle érzés lehetett Adynak is Kosztolányi szave-vérével írt gyerekkorvisszaélése, A szegény kisgyermek panaszai. S mi lehetett Kosztolányinak egyegy nagy, vad, eruptív Ady-vers? Móricz szavait idézhetjük, melyeket a vita
alkalmával ejtett: "Sajnálom Kosztolányit, hogy Adytól nem kapta meg azt,
amit százezren megkaptunk: az elragadtatás boldogító érzését."
Ezt, úgy látszik, valóban nem kapta meg: nem tudta teljesen zavartalanul
élvezni Adyt, fönnakadt önkényességeín, azon a szuverén eljáráson, ahogy a
nyelvet, a formát, a képeket kezelte. Kosztolányi mindig lépést tartóari modern
volt; de valahol a dolgok mélyén azért Ady volt kettejük közt a modernebb esztétikailag is. Ha végigolvassuk az Irók, festők, tudósok két kötetét. lehetetlen
észre nem vennünk Kosztolányi határát. Ez a míndig-nyílt, mindenre-éhes szellern voltaképpen megállt a fiatalságánál. A század elejénél, a szimbolizmusnál.
Tudott arról is, ami. az után történt; de csak értesült róla, igazában már nem
élte magáévá; legföljebb az expresszionlzmus hagyott nyomot benne, átmenetileg. Ady pedig ezekbe a kategóríákba nem fért bele; Ady túlnőtt ezeken, s
Kosztolányi mércéí egyszeruen alkalmatlanok voltak a fölmérésére, Olyan
módon közelitett hozzá, ahogy egyáltalán nem is lehet megérteni.
'I'évedett, ráadásul akartan igazságtalan is volt; ebből nem is csinált titkot.
De ezzel a Kosztolányi részéről balkezesen megfogott Ady-üggyel kapcsolatban
azért nem szabad megfeledkeznünk egy nem is egészen lényegtelen dologról.
Kosztolányi maga utal rá a cikk elején. Ady személye körül - mondja - divat tombol, s ez immár elvált a munkáitól; hívei egy részének míndegy, mit
írt, "csak az a fontos, hogy únos-úntalan tápot leljenek ideges lelkesedésük
szítására". Ez az adott időpontban, 1929-<ben kétségkívül így volt; kérdés, a
megjegyzés egyedül csak Ady sznobjaira vonatkozik-e.
Nyilván vonatkozik rájuk is. Ady kisajátítása azonban ekkor már másfelől is folyt; és ebben a másik áramlatban, a hazafias elójelűben, neve együtt
szerepelt, az "igaz" magyarság, azaz a faji magyarság prófétájaként Kosztolányi
bete noirjával: Szabó Dezsővel. Kosztolányi, a homo aestheticus az írodalrnat
mindenféle politikától mentesnek akarta. Adyt pedig mindjobban fölkapta a
politika. De milyen politika? Ekkor, 1929 táján már hangosan és hatékonvan az
a szellemiség, amely Ady költészetéből és Szabó Dezső romantikájából fújtatta
az "ifjú szívekbe" azt a gőzt, melynek kábulatában a harmincas évek magyar
nacionál-fasizmusának hibrid turano-germán politikai hangulata kialakult.
Oriási ostobaság volna az elszántan a-politikus Kosztolányiból politikai pro-
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fétát csinálni, aki tudatosan szembeszáll a prefasizmussal. Azt azonban nem
lehet tagadni, hogya homo aestheticusok "elefántcsonttornyuk" magasában néha saiátosan előre éreznek bekövetkező földrengéseket. A torony nagyobb kilengése idegessé teszi őket; nyugtalanok 1esznek, kiáltanak. Esetleg tájékozatlanul, vaktában, és tévesen. Nekünk, az utókornak minden jogunk megvan
rá, hogy leszögezzük: tájékozatlanul, vaktában és tévesen kiabáltak, mint Kosztolányi az Ady-ügyben. A dolog érdemében nem volt igaza. Olyannyira nem,
hogy az még rész-igazságait is eltorzítja, hamis akusztikát ad nekik. Viszont
minden körülményt fől kell mérnünk, Kosztolányi nem egyszeruen csak Adyt
támadta, hogy Ietépje fejéről a babért. A támadás elsősorban - s ezt világosan
megmondta - az 1929-es Adynak szólt. A sznobok Adyjának is. De a Turul
Adyjának is. Ezt ne hagyjuk ki a mérleg serpenyőjéből, amikor ezt a szerencsétlen Ady-pamfletet lernérjük. (*)
SZINHAZI ORJARAT: A bujaság komédiája. "Ilyen bujákkal bánni igy
való, ki őket léprecsalja, nem csaló" - mondja ki Page-né a W i n d s o r i v i g
n ő k utolsó fölvonásában a verdiktet Sir John Falstaff fölött, ,akinek ime ismét olyan magyar alakítója. találtatott szinészeink körében, kinek játékáról
megemlékeznünk érdemes.
Az 1600-as ét'ek legelején, körülbelül a Hamlettel egyidőben irta meg Slui- '
kespeare legnagyobb jellem-komédiáját, a pohos lovag fölsülés eit a windsori
, polgárasszonyok által. Shakespeare ekkor még fölfelé ívelő sikerű és egészségű
férfi, de a zseni humanizmusa enyhíti látását, akár a középkor katolikus értékrendszeréből, akár a már jelentkező és a királynő kívánságára irt darabban
kívánatos puritanizmus nézőszögéből tekintjük is az öreg Falst,ajf kutyálkodásait. Háromszor csúfolják meg a nagyúri származású, bővérű lovagot a polgárasszonyok, s a darab szentenciáit legjobban kimondó Page-né a másodi~
tréfa, az eloeretes után kimondja: "A bujaság szelleme bizonyára riadtan menekült belőle: hacsak az ördög birtokául nem fogja őt bírság és tartozás fejében, nem hiszem, hogy még egyszer merne bennünket megkisérteni." De John
Falstaff a találkát igérő üzenetekre ,harmadszor is kötélnek áll, hogy legcsúfosabb kigúnyoltatását is kiérdemelje. Középkori aszkétikus mérték, renaissance szókimondás, de immár puritán erkölcsi itélkezés ötvöződik a darabban,
Shakespeare e legvidámabb, de egyben legemberibb komédiájában. Mert mikor is kezdődik az a. kényes választóvonal, amelyen túl közmegítélés szerint
már cseppet sem illik férfinak ledérkednie, mégha olyan ,kóbor, ,tűzhelytelen,
asszonytalan lovagja is a világnak, mint a flamand étvágyú és 'szomjúságú
Falstajf? A középkor csak pártalan férfinak pártalan nővel szembeni szépe lgéseit fogadta el jogosnak, a renaissance azonban az emberi egyéniség tiszteletében alaposan megeresztette ezeket a szorosra vont gyeplőket. Shakespeare
tehát a tőle megszokott leleménnyel olyan lovagot választ hősének, aki valaha
az asszonyok kedvence volt, de alaposan megkopott és megöregedett, vén korára 'FIénzzavarba. jut s most kényszerülne rá, hogy necsak szerelmi éhségét
csHlapítsa, hanem abból még anyagi haszna is legyen, amikor már közel másfél mázsányira hízott és szerelmi besnrranásokra, ablakon való kiugrásra, kéménybe-kamarába bújásra cseppet sem alkalmas. A komikum valóságos arzenáljá,t rejti ez a Shakespeare-től könnyedén megragadott téma, amelyet úgy
sikerült megoldania, hogy túl középkoron, protestantizmuson, moderti szabadelviíségen át minden idők erkölcsi magatartását is sikerült benne megtalálnialo
Beszéltem mai fiatalasszony okkal, akik kijelentették, hogy nem nézik meg
ezt a darabot, mert az operában kétféle földolgozásban is látták, a Verdi- és
Nicolai-féle zenés földolgozásokban, és bennük szánalmat keltett az öreg lovag
durva megcsúfolása, akinek szerintük csak az az egy kis elnézhető bűne akad,
hogy szereti a nőket. Lám, az operaszöveggé szabdalt mű azonnal elveszíti azt
a pompás egyensúlyát, amelyet Shakespeare zsenije ajándékozott neki, A fiatalokra csak derítőleg és elmézálólag hat ez a szöveg, ha jól játsszák, az öregeket
pedig elgondolkoztatja és hasznos tükröt állít elébük.
Mert igen, itt teljesen a játékon, a megelevenítés izlésességén múlik minden. Shakespeare zsenije, mint valami fényszóró, a megmintázandó alaknak
csak néhány, a fénysugártörés útjába eső élét mintázzameg csodálatos könynyedséggel: ami mögött az egész szobor ott ágaskodik. Szinész legyen a tal-
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pán azután, aki ezeket a merész körvonalakat igazi testtel-vélTel és laekkel
tölti meg, aki elmegy a komikum végső határáig, anélkiil; hogy ízléstelenné
válnék, s aki nemcsak kinevettetni, hanem megszerettetni és megsajnáUatni is
tudja a póruljárt bővérű lovaoot.
A Nemzeti Színháznak most van ilyen s.zínésze, és szerencsére élt is az alkalommal, hogy Bessenyey Ferenc személyében tökéletes Falstaff figurát állítson nézői elé. Mert Bessenyey alakitását tökélet,es sikerűnek kell elfogadnunk.
Ez a férfikora delén álló szinész hatalmas fizikumának párnázás os torzitásaival
először is tökéletesen érezteti azt a víg ivó cimborát, aki Falstaff volt valaha,
s akit a királynő is újra látni akar. Még jobban elmélyíti azonban a figurát
azzal, hogy az immár roskadt inú lovagot hatalmas csecsemőnek, örök gyermeknek játssza meg, aki tulajdonképpen nincs is tudatában erkölcsi és fizikai züllésének és letörtségének. Örök optimizmus, újrakezdési vágy, végtelen jóhiszeműség jellemzi a Bessenyey formálta alakot, aki éppúgy szereti az embereket
is, mint a saját testét, és nem tud belényugodni abba, hogy ezután már nagyapóként valami kandalló mellé kelljen kuporodnia az izgalmas kalandozások
helyett. Bessenyey szeretetreméltóvá tudta tenni ezt a vén kujont, ahogy Shakespeare is annak látta, küLönben nem invitáltatja meg a vén lovagot harmad"
szorí kicsúfoltatása után, hogy "induljunk mind haza, tréfánkon kandalló-tűz
nél nevetni; Sir John, s ti mind". Mint nagyapó-jogú vendéget tehát szívesen
látják ezután is a szerelmi nyavalyájából kigyógyított lovagot, csak kujonkodásaival kell felhagynia. Élete attól még derűs lehet.
Bessenyei ezt a pompás equilibrisztikai mutatvány t oldja meg: Falstaffját
kinevetjük, természetesnek találjuk, hogy pórul jár, mégis annyira a szívünkbe lopja magát, hogy magunk is szívesen e!üldögélnénk még vele sokszor a
kandalló mellett, amint kalandjait meséli, hetvenkedik és öblös korsóit ürítgeti. Shakespeare nagymestere a vígjátékok ötödik felvonásában a szinte zeneként hangzó szavak harmóniába csetuliilésének: A Szent Iván éji álom, A velencei kalmár vagy a Vihar végén versekből csendül ki ez a csodálatos, misztikus zene. A windsori víg nők nagyobbára prózai darab, hisz közemberek játszszák, és éppen a legkevésbbé sikerült utolsó kép az, ahol már a versek sem tudnak minket zenébe ringatni. Csak a Falstaff körötti kiengesztelődés adhatja
meg ezt a harmániát, ha arravaló színész valóban shakespearei fölfogásban prezentálja nekünk Falstaff alakját. Bessenyey Ferencnek Major Tamás kifogástalan fölfogású, csak éppen egy kissé elnyujtott rendezésében éppen ez sikerült:
az emberség zenéjét szólaltatta meg a torz kacagtatásra is alkalmas, de elsősor
ban mégis csak ember Falstaff figurájában. (Possonyi László)
KEPZOMŰVESZET. Szecessziós kiállítás. Münchenben keletkezett és
Párizson, Berlínen, Bécsen át Budapesten is rohamosan tért hódított a századvég divatos művészeti mozgalma, a kérészéletű szecesszió. Stilizált növényi rnotívumokkal új díszítő stílust kezdeményezett az iparban, az építészetben és a
képzőművészet különféle ágában. Tulzásaí miatt sehol se tudott gyökeret verni.
De azzal, hogy szembefordult az elszürkülés veszélyével, rokonszenvet ébresztett a haladószellemű alkotökban. Cselekvő vágy kapta el a hivatásos művésze
iket és rnűkedvelóket egyaránt, hogy szakítsanak mindazzal, ami avult és áporodott. Valami újat, mást, valami egészen különlegest valósítsanak meg, ha az
mindjárt rikoltó, feltűnő, sőt elképesztő is. A hagyománytisztelők élesen támadták a szecessziót, nemzetietlennek és ízléstelennek bélyegezték művelőit,
Az iparművészeti rnúzeumban kiállítást láttunk a magyar szecesszió mamdandó értékeiből. Szebbnél-szebb bútorokat láttunk. Fémbe, bőrbe, szőnyegbe,
üvegbe átmentett. költőiiJhletű alkotásokat. Es végül képeket. Kőrisfői Kríesch
Aladár, Kernstock Károly, Vaszary .Iános, Rippl Rónai, Ferenczy Károly, Ferenczy Noomiremekeit.Es milyen stílusosnak találtuk magát a kiállítás helyiségét, ezt a kívül-belül Ienyügöző szépségű épületcsodát. mely éppannyira szecessziós, amennyire magyar. Keletkezése idején szokatlannak, idegenszerűnek,
aránytalanul -elnagyol.tnak, furcsán díszesnek. alighanem érthetetlennek hatott.
Ma már úgy' gyönyörködünk benne, mínt a legtermészetesebb, legékesebben
egyszerű, cikornyátlan építészeti kincsünkben. amelyet meg-megújuló öröm
nézni. Kívülről és belülről.
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A "hiI'lhedt" szecesszíó jelentése főként akkor változik pozitivra, ha kettejükre gondolunk, Leemel' Odönre, az építészre s e szecesszíó-kiállítás másik
hősére, Rippl-Rónalra, akinek festői fantáziájában átlényegült a szecesszió: az
elszakadás, az elkülönülés értel:me. A lángész elsősorban rend, fegyelem, összegezés. Még ha látszólag bomlaszt és széthull, valójában akkor is tévedhetetlen
bizonyossággal cselekszik, sőt még szigorúbban, kérlelhetetlenebbül igazodik
"törvényszerűen" a kifejezés igazságához. Van egy kis képe. Virágcserépbem.
Affajta szecessziós dísz. Egyszerű, jelentőségnélküli, íparmúvészí rnuruka ínkább, mint festmény. De minél figyelmesebben, behatóbban nézzük, annál jobben meglepődünk. Ugy él ez a virág a cserépben. mintJha előttünk szedték volna
csokorba a mezőről. Szinte primitív, olyan üde. Egy gyermekkéz is létreihozhatta volna- vélhetnők. És mekkora bonyolultság, milyen elárnító szintézis
éppen ebben a semmis kis képben! De épp ez a kielemezhetetlen: ez a lángész
titka. Nála a szecesszió a rikoltó, másnál bizonyára ízléstelennek iható színkeverék a legnélkülözhetetlenebb életfakasztó járulék. Mintha csak játszana az ellentétekkel, a megtévesztő látszatba rejtve az igazit, a hétköznapiban érzékeltetve az ünnepit. Ezért oly varázsosan megelevenítő portré Medgyesy Ferencről
festett szecessziós mesterműve,
Képzóművésznók. A nemzetközi nőnap alkalmából rendezték a magyar
képzőművésznők kiállítását az Ernst múzeumban. A művészettörténet számontartja; a legrégibb időktől napjainkig, a kimagasló képzőművésznők nevét és
alkotásait. Egyik legrégibb emlékünk egy Heléna nevü festőművésznő Nagy
Sándor hadjáratát megörökítő "Isszoszi csatá"-ja. Akad nem egy jelentős nő
tehetség a középkor, meg az ujkor képzőművészetében. A legújabb kor világhírű képzőművésznői közül elég, iha a mínap elhunyt Ferenczy Noémiről emlékezünk, akinek festményei voltaképpen csupán vázlatok magaszötte gobelin remekléseíhez.
Aránylag rövid időn belül már a második kiállítása ez a magyar képző
művésznőknek.Arról győzheti meg az elfogulatlan nézőt, hogy a nagy átlag színvonalban nem áll rnögötte képzőművészeti alkotásaival a férfiaknak. Szfnezésben, vonalvezetésben. kompozicióban kiállja a versenyt nemcsak a festmény,
akvarell, részben az íparművészet, hanem a grafika terén is. A szebor és érem
még kissé talán idegen a női alkotószellem számára. A 'monurnentálttás és kisplasztika két véglet, összpontosító mérlegelés t igénylő, merőben átértékelő feladat elé állítja a művészt. Alkatilag inkább férlimunka, mint női. Viszont hangulatot, szeszélyt, futá mosolyt, finom, alig észrevehető kedélynullémzást a
nőtehetségek szívbéli őszinteséggel és megkapo hitelességgel tolmácsolhatnak.
(Haits Géza)
Horváth Józse! gyűjteményes kiállítása. Érdekes és értékes kiállításban

gyönyörködhettünk a közelmultban. amely - szerenesés válogatásban egy ország06 hírű neves művész életművét reprezentálván - megérdemli, hogy ".post
festa" is megemlékezzünk róla. Horváth Józse!, Munkácsy-dfjas - és még
mintegy 20 különböző fővárosi művészeti díjjal kitüntetett - soproni festőmű
vész mutatta be a budapesti Nemzet.i Szalonban rnűvészí rnunkássága három
évtizedének java termését, míntegy másfélszáz képet.
Felületes szernlélő könnyen rásüthetné Horváth József művészetére a kevéssé hízelgő "akadémikus" [elzöt. És ha a műgond, a kényes rnűvészi lelkiismeretesség, az anyagi haszonnal nem törődő, s a múló ízlés-dívatokkal meg-nem.alkuvó művészi becsületesség: akadémikusság, hát akkor Horváth József igenis
akadémikus. De ha az akadémikusság vádja "előkelő" hídegséget, magát pusztán a virtuózitásban kiélő fölényes rnűvészi gőgöt akar jelölni, akkor Horváth
József nagyon, de nagyon nem akadémikus.
.
Hogy művészete lényeget megértsük, ismernünk kell a nyugati magyar
végek sajátos lelkiséget. Horváth József Kemenesszentpéteren született (1891ben) és évtizedek óta Sopronban él és működik. "Gyanús" vidék: ez. Hiszen
Berzsenyi Dániel is ezen a tájon született, és Sopronban nevelkedett. Az a
Berzsenyi Dániel, aki a nyugodt, higgadt, kimért klasszikus versformában sokszor a Iegvulkanikusabb, a legzaklatottabb, Iegvívódóbb romantikát szólaltatta
meg. "Komplex" vidék ez: nyugat felől rezerváltan hűvös alpesi szellők fújdogálnak, de a táj szíve-lelke gyökeresen keletien temperamentumosan magyar.
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A temperamenturnon persze nem okvetlenül valamiféle szrlajságot, ódai pátoszs
kell értenünk, hanem - éppen Horváth József esetében - halk melankólíával
átitatott érzelmes lírai telítetteéget.
E "tájIélektani" ismeret birtokában könnyű megoldanunk a horváthjózsefi
"akadémikusság" titkát, és könmyű megértenünk - helyesebben: megéreznünk,
- hogy a látszólagos nyugodt, gondosan kiformált felszin nem jelent rideg,
merev, rutinos, fölényes klasszicizmust, hanem olyan közeg, amelyen átsüt, átparázslik az egyéni átélés, átérzés, - néha bizony átszenvedés - meleg romantikája.
Es milyen sokhúrú. milyen gazdag ez az érzelmi skála! - Horváth József
tájképeiről és csendéleteiről a természet rajongó szeretete árad felénk, portréiról pedig valami mélységes emberszeretet, a családi portrékról persze a családapa szeretete. Zsánerképei a múltban nagyobbára az elesettség, a szociális nyomorúság, az elfojtott, csöndes tragédiák világából meritették a tárgyukat.
hátterükben a humánus részvét, a szánalom, az együttérzés érzelem-kornplexusával; újabban pedig inkább a kétkezi emberi munkát ábrázolja életképein.
de ezeken is nemcsak a kohók tüze sugárzik felénk, hanem a munkás-ember
iránt érzett megbecsülő szeretet is. Pompás aktképeiből hiányzik az érzékcsiklandó erotika, de igenis, felettük lebeg a szublimált, nagybetűs Erosz. - Felsorolásunkban oly sokszor kellett a "szeretet" szavát, vagy annak szinonímáít
idéznünk, hogy Horvárthot akkor is mélységesen keresztény lelkületű művész
nek kellene minősítenünk, ha nem lenne egyetlen kimondotlan vallásos jellegű képe sem. De vannak ilyenek is.
Es miközben Horváth József érzelemvilágának gazdagságát, képeinek lírai
telítettségét taglalduk. önkéntelenül rámutattunk művészete egy másik jellegzetességére: a témák pazar bőségére. S ez annál csodálatosabb, mert (a végére
hagytuk a meglepetést) a művész mindezt - akvareHben nyujtja. S ez Horváth
József rnűvészí rnunkásságának - ne fukarkodjumk a jelzőkkel - valóban
szenzácíós, egyedülálló, a maga nemében páratlan sajátossága. Ebben CSIÚcsosodik az ismertetésünk elején jelzett, a nyugodt felszín alatt rejlő immanens
romantika. Horváth József nem úgy "forradalmi", hogy formabontó lenne a
szó megszekott értelmében, hanem úgy, hogy merészen áttörve a technika hagyományos kereteit egészen új szépség-mezőket hódít meg az akvarell-festés
számára, s új tematíkájú és szokatlanul nagysza-bású akvarell-képeket alkot,
színte az olajfestés illuzióját keltően. Egy egészen egyéni, sajátos technikát
teremtett és színte már fokozhatatlan tökéletességig fejlesztett az akvarell-festésben. mellyel a legnehezebb festői feladatokat bravúros fölénnyel oldja meg,
puhán, lágyan, minden bántó érdesség nélkül ...
A kiállítás katalógusához Csatkai Endre, Kossuth-díjas muzeológus és rnű
,történész írt magvas bevezetőt, Hadd idézzük ennek utolsó mondatát: "A jelenlegi gyűjteményes kiállítás a mérleg serpenyőjére kívánkozik és várja, hogy
megméressék. megérdemli-e a bár vidéken működő, de a fővárosban, sőt külföldön is sok elismerést nyert idősebb művész, hogy jelenlegi mindenfajta nehézségeiből kiemeljék és érett rnűvészetének hangjain elmondhassa még sok
értékes mondanivalóját."
Es mintegy sommázásképpen hadd válaszoljuk meg ezt a - nyilvánvalóan
- "szónoki" kérdést: nagyon is megérdemli! (Kunszeru Gyula)
Magyar művész modern Biblia-illusztrációi. A párizsi Labergerte-kiadónál,
amely főként vallásos vonatkozású kiadványok előállításával foglalkozik, rnost
jelent meg egy nagyon szép Szentírás-kíadás, amelynek 3000 illusztrációját egy
Párizsban élő magyar festőművész, Bálint Endre készítette. A képek zöme kétszínű (arany és fekete); 50 egészoldalas illusztráció hatszínű oífset-nyomással
díszíti a kötetet. amelynek fej- és zárólécelt. emblérnáit, iníciáléit és kötéstervét
ugyancsak Bálint tervezte.
Bálint Endre a XX. század stílusforradalmainak eredményeit leszűrve. a
szürrealizmus kifejezésbeli eszközeit némiképpen felhasználva, ám ugyanakkor
a szélsőséges művészeti, kísérletezésektől tartózkodva, hagyomány és rnodernség helyes egyensúlyát teremtette meg illusztrációiban. Főcélja a szakrális szövegek minél hőségesebb láttatása volt. Ez az első olyan teljes Szentírás, amelynek illusztrációit modem rnűvész a mi korunk stílusában készítette. (Bálint leg308
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elődje,

Chagall csak az Ótestamentum egyes könyveihez készített

rajzokat.)

A Labergeríe-kiadású Biblia adatai dióhéjban a következők. A kötet mérete
25X37 cm, vastagsága 10-12 cm, súlya öt kilogramm. Ára elég magas, 35.000
francia frank, a kűlönleges kötésű példányoké 50.000 frank. A könyv nagy terjedelmére és súlyára való tekintettel a kiadó villanylámpákkal ellátott fémállván y t is forgalomba hozott. A könyv egyes Bálint-alkotta illusztrációi már jóval a megjelenés előtt, a Vatikán pavilonjában szerepeitek a brüsszeli világkiállításon.
Ezekután széljunk néhány mondatot a rnűvészről, Bálint Endreről. 1914ben született Budapesten. az 1945 utáni években kiállítása volt itthon. Munkásságával Hamvas Béla és Kassák Lajos behatóan foglalkeztak a mai magyar
festészetről írott munkáíkban. Bálint Kassák szavai szerínt - "olyan környezetben nőtt fel, ahol a rnűvészetek jelenvalósága adta meg az otthonosság
légkörét". Apja finomtollú krítíkus, nagybátyja Osvát Ernő, a "Nyugat" szerkesztője, sógora Szero Antal volt. Az új művészet világával való találkozását
eképpen mondotta el a rnűvész: "Húszéves koromban Párizsban a Boulevard
Raspallen csatangoltam, és rnilOOz?T,n egy cigarettavég után nyúltam. tekintetem egy könyvkereskedés kirakatát pásztázta végig és ott különös kis rajzokon akadt meg: Picasso, Braque, Modsgliani finom és izgalmas grafikáim. Első
igazi élményeim voltak e rajzocskák. Hazamentem. festéket kértem kölcsön és
egy délután kinyomtam az összes kitűnő belga festéket egy kisméretű vászonra."
(Idézet az "Európai Iskola" egyik kiadványából.) A budapesti képzőművészeti
főiskolára a régi rendszer idején nem vették fel. Sokat dolgozott Szentendrén
Vajda Lajos társaságában. Ez a 32 éves korában, 1941-ben tüdővészben meghalt
nagytehetségű művész a magyar szürrealísta festői törekvések főképviselője volt,
akit Bálint ma is meetereként tisztel.
Bálint néhány esztendő óta Párizsban él. Neve ott kint egyre jobban cseng.
Ez év februárjában a Furstenberg galériában kiállítása nyílt meg. Bálint, aki
- ismét Kassákot idézzük - "legalább olyan érdekes író, mint amilyen jelentős festő", egy verset közölt kiállítása katalógusában. A költemény címe:
"Halott mesterem, Vajda Lajos emlékének." Néhány strófát idézünk Bálint vallomásos verséből:
Szól.ítsz és jövök utánad
Szép színes képekről
Hiszek majd szavaidnak
Szenvedő barátról
Követlek utadon
Kristályok fényéről
S pihenünk esteledvén
Halottakról mesélünk
Elfelejted bűnöm
Amyékot nem vetünk
Te jó keresztény
Isten szemére ketten
Könnyű bornál könnyebb
Szolgáló leszek Nálad
Borokat iszunk majd
Szólítsz és jövök Utánad
Bálint Endre munkáiból az előbb említett kiállítással egyidejűleg egy má.tük is nyílott, a "Keresztény Művészet és Hagyomány Galériá"-ban. (Galerie
Art et Tradition Chrétíenne.) Itt Biblia-illusztrációit és egyéb grafikai. munkáit
állították ki. E kiállítás védnöke Maurice Feltin kardinális, Párizs érseke és
Monseígneur Paul Morella franciaországi apostoli nuncius volt.
'
Bálint Endre hazánkfia külföldi sikerei öregbítik a magyar festészet nemzetközi jó hírnevét. Egyben rnunkássága újabb bizonyság amellett, hogy az egy.házművészet terén napjainkban egy új nagy virágkor kezdődött el. (dévényi)
A VALLASOK SZEREPERŰL INDIA POLITIKAI ELETEBEN az átlag
európai olvasó annyit tud, hogyavilágrésznek is beillő félszigetet politikai önállósága elnyerése után a vallási megoszlás szerint tagolták fel két nagy államra: Indiára és Pakisztánra s az előbbiben a hinduk, az utóbbiban a mohamedánok élnek. A val6ság persze jóval több árnyaltságot. változatosságot és problémát tartalmaz, mint a puszta, távoli, leegyszerűsített kategorizálás. N. Panvel
hindu katolikus újságír6 a lengyel "Kierunki" című katolikus lapban hosszú
cikkben adott áttekintést nemrégen a kérdésről - ennek alapján közlünk néhány adatot mi is.
A félsziget két legnagyobb vallási csoportja így oszlik meg számarányban:
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hindu 70%, mohamedán 20%. Teriiletileq azonban nem határo~hatók el ilyenegymástól. Hatalmas részek voltak és vannak a félszigeten, a-hol
egybekeveredve élt és él a két vallás. A mohamedanizmus 1200 esztendeje jelent
meg Indiában, először mint egy hódító réteg vallása. De az angol gyarmatosítás
idején közös lett a különböző vallású öslakósok sorsa és élete. Együtt küzdöttek a hinduk és a mohamedánok a nagy 1857-es lázadásban ,is, melynek célja
volt elűzni az angol gyarmatosítókat és kivívni a félsziget függetlenségét.
A vallási ellentétek és feszültségek a nagy lázadás leve1'ése után alakultak
ki közöttük. Panvel szerint az angol politika mesterkedéseinek eredményeképpen. A "divide et impera" elv megvalósítására hálás eszköznek bizonyult a
hindu és a mohamedán vallásosság. Annyira, hogy mire győzött a GhandiNehru-féle nemzeti sza-badságmozgalom, szinte végsőkig kiéleződtek az ellentétek az egyes vallási felekezetek között.
Az indiai köztársaság és Pakisztán megszü~etésének piLlanatában azon a
ponton volt a helyzet, hogy általános polgárháború tör ki vallási alapon. A
legtárgyilagosabb és legjózanabb elmék se tudtak eligazodni a zűrzavarban.
Számos helyen véres összecsapások történtek. Olyan vaLlási elnyomás uralkodott mindenütt, amilyenre még nem volt példa India történetében. Az egyes
vallások fanatikusai kölcsönösen gyilkolták egymást és gyujtogatták egymás
házait a városokban. A menekülők száma, akiket ilyen vagy amolyan hitük és
meggyőződésük miatt elűztek otthonukbó~, e~érte a tíz milliót.
A Nehru-féle kongresszusi párt ellene volt a vallási alapon történő politizálásnak és állam-felosztásnak. Minthogy azonban 45 millió ember élete és biztonsága forgott kockán, kénytelen volt elfogadni a külön mohamedán állam
megalapítását. Először úgy látszott, ez sem akadályozza meg a vallási polgárháború kitörését. Azok a hinduk, akik kénytelenek voltak elmenekülni a mohamedán területekről, magában az új fővárosban, Delhiben is megtámadták
és írtották az ott maradt mohamedánokat.
Ghandi volt az, aki tanítványaival együtt megfordította a helyzetet. Megkezdte híres böjtjét - satyagraháját - a muzulmánok életének védelmében.
Roppant tekintélyével felrázta a hinduk lelkiismeretét, a társadalom összefogott
a fanatikusok ellen, a kormány is erélyes intézkedésekre határozta el magát,
úgy, hogy a vallási különbségek véres korszaka végetért.
Mielőtt azonban teljesen végetért volna, olyan áldozatot követelt Indiától,
amely lelke mélyéig megrázta ,a félsziget társadalmát: elragadta Ghandi életét.
A különböző fanatikus vallásos csoportok közül legerőszakosabb és legbefolyásosabb volt a Rashtruja Swayam Sewak Sangh, röviditett nevén RSS nev ű
szervezet. A hindu papság legbefolyásosabb elemei álltak mögötte. Közép Indiában és Bombayban volt legtöbb hive. A XVIII. század híres mágnás családja,
a Shiwaji pénzelte és irányította, amely annak idején elkeseredett harcokat
folytatott a mohamedán fejedelmekkel. A szeniezet közvetlen vezére Guru
Golwalhar volt. A tagok olyan katonai kiképzés ben részesültek, mint Hitler
kommandói. A mozgalom ugyanúgy az egységes India jelszavát írta zászlójára,
mint a kongresszusi párt, de nem volt hajlandó belenyugodni a külön muzulmán
állam Iétesitésébe s Nehrut és Ghandit hazaárulónak bélyegezte, mert beleegyeztek Pakisztán megalapításába.
Ennek a mozgalomnak egyik ífjú fanatikus a ölte meg Ghandit. Annyira
felrázta vele India társadalmát, hogy riadtan fordultak el a vallási türelmetlenségtől a szélsőségesek is. Maga az RSS mozgalom is, melyhez a gyilkos tartozott, belerokkant a merényletbe. Hívei nagy részben otthagyták, népszerű
ségét elvesztette.
A másik szélsőséges mozgalom: a Hindu Mahasagba. Politikai ereje nem
akkora, mint az RSS-é volt, de erősen brittellenes és muzulmánellenes magatartása miatt sokak előtt népszerű. A parlamentben csupán néhány képviselője
ül, azonban ezek kitűnő szónokok. A párt vezére, Mukherdzse, résztvett Nehru
kabinetjében is. Különösen népszerűvé tette őt erős Pakisztán-ellenes magatartása Kashmir kérdésében. Halála után azonban mozgalma hanyatlásnak indult.
A vallásos-nacionalista törekvések vezető~ mozgalma ezidőszerint a Jan
Sangh párt. Népszerűségét ez is annak köszönh"eti, hogy támadja a kormányzó'
lcongresszusi pártot s magát a kormányt Kashmir kérdésében követett békés'
egyszerűen
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politikája miatt. Hirdeti a haladást és a kisemberek érdekeinek védőjeként lép
fel, viszont ellene van a - földreformnak. Az utóbbi időben több helyen jelentős győzelmet aratott azzal, hogy az állami bürokráciát támadta.
Magában a kormányzó kongresszusi pártban is vannak szélsőségesen hintiuista beállítottságÜ elemek. A pártban a nemzeti szabad.ság kivívása érdekében
a legkülönfélébb irányzatok fogtak össze. A párt jobbszárnyát konzervativ-vallásos elemek alkotják. 1952-ig közülük volt a kongresszus elnöke, Pandit Tandona. Azóta vesztett befolyásából a párt e jobb szárnya s a balszárny kezébe
került a vezetés, melynek Pandit Dzsawaharlal Nehru a vezetőegyénisége.
Az eddig említett pártok és mozqalmak: a hinduizmus politikai vetületei
Indiában. Az izlám politikai képviselete elsősorban a Muzulmán Liga. A külön
muzulmán állam megalakulása óta ez Indiában elvesztette befolyását, néhány
déli államtól eltekintve, ahol a választók többsége muzulmán. De itt is egyre
veszít befolyásából.
Pandzsab északnyugati részében működik az Akali párt - "Akali Party of
the Sikhs", A szikh-ek az izlám egyik felekezete, afféle mohamedán protestánsok. Petuizsab északnyugati részében többségben vannak. A vezérük Ttu a
Singh, fanatikus mohamedán. Sok gondot okoztak az indi.ai kormánynak, amióta
csak a szabad köztársaság megalakult. Legutóbb az Akali párt megegyezést
kötött a kongresszusi párttal, Pandzsab helyi alkotmányát a szikhek érdekeinek
figyelembevételével módosították s azóta a kedélyek lecsi.llapodtak itt is.
A hindu politikai élet érdekes képlete a "Scheduled Castes Federation", az
érinthetetlenek, a páriák szövetsége, mely a század elején keletkezett. Vezetője,
dr. B. M. Ambedhar neves jogász nemrég hunyt el. Öt tekintették a nyolcvanmil Hó hindu pária vezérének, akiket a hindu vallási előitéletek kitaszítottak a
társadalomból, megfosztottak minden jogtól és akik számára csak a legnehezebb testi munkát engedték meg foglalkozásul. Helyzetük rendezése maig is
egyik nehéz problémája minden pártnak és kormánynak.
Nem volna teljes a kép, ha kihagynánk a felsorolásból a Sadhus mozgalmat, mely egymás után rendezi a tüntetéseket az állatölés eltiltása érdekében.
Az ind,iai kongresszus előtt igen gyakran látni a félmeztelen Sadhus tagokat,
amint sárga zászlókat lobogtatva követelik, hogya kormány tiltsa el a szent
állat, a tehén levágását. A mozgalom, ha nem is nyiltan, lényegében a muzulmánellenesség egyik megnyilatkozása.
A hindu fanatizmus az iméntiektől függetlenül is sok kellemetlenséget tud
okozni a kormányzatnak reformtervei keresztülvitelében. Jellemzőül hadd említsük a többnéjűségről szóló törvény körül fellángolt küzdelmet. A többnejű
ség gyakorlatilag Indiában is hosszú évtizedek óta megszünt. Legfeljebb egykét nábob engedte meg magának a kevés örömmel és sok bajjal járó fényűzést.
Az új törvénykönyv kodifikálta a tényleges helyzetet és megtiltotta a többnejű
séget. Erre a hindu papok, azon a eimen, hogy az új rendelkezés sérti a hindu
vallási hagyományokat - mozgósították ellene az egész konzervativ társadalmat,
még a harangokat is félreverették a pogány templomokban és kolostorokban.
Ami a kereszténység helyzetét illeti Indiában, különbséget kell tenni a
protestánsok, illetve anglikánok és a katolikusok között. A hinduk erős ellenszenve az izlám iránt abból táplálkozott és ered mindmáig, hogy a mohamedanizmus idegen hóditók vallása volt évszázadokon át. Ugyanezen forrásból ered
a hinduk idegenkedése a protestantizmussal és az anglikanizmus sal szemben
is. Az idegen hódítók, az angolok vallását látták benne, hozzátartozni annyit
jelentett szemiikben, mint teljesen a hódító szolgálatába állni.
A katolikusok, akik nem élvezték a brit gyarmatosítók támogatását, az új
rendben semmit sem veszthettek. Ennek megfelelően hamar leszögezték, hegy
cwm kívánják a katolicizmust politikai párttal képviseltetni és az erkölcsi törvények határai között támogatják az új hindu nemzeti irányzat politikáját.
Ennek a bizalomnak köszönhető, hogy a hindu politikai élet vezető személyiséaei, Ghandi, Nehru, Radhakrishnana még tudták védeni nem csupán a katolikusokat, ,de általában a keresztényeket a türelmetlen hindu fanatikusok áskálódásai vagy nyílt akciói ellen.
Az 1950-es alkotmány törvénybe iktatta a szabadság-jogok között a hitvallá.s és vallásgyakorlat szabadságát is.
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SZESZ:ÉLYES SZűRET. - Kálnoky László múfordításai. - Kálnoky László
egyike legkiválóbb rnűfordítóínknak. Az utóbbi évtized jelentősebb költői antológiáíban, a Burns, Heine, Hugo, vagy La Fontaine kötetekben például,
mindig a legmagasabb színvonalon, gyakran éppen megoldhatatlannak hitt versek tolmácsolásával szerepelt. Onálló műfordrtóí véllalkozáséról, a Faust második részéről pedig talán ugyanazt mondhatná neki Goethe a maga XVIII. századi udvartasságával, mínt amit Gérard de Nervalnak, a Faust francia fordítájának írt: "Sohasem értettem magam olyan jól, rnínt önt olvasva". .
Ha összegyűjtött műfordításainak nemrégiben megjelent kötetét, a Szeszélyes szüretet a Nyugat klasszikus köteteihez hasonlítjuk, a Modern költőkhöz,
a PávatollaIvhoz, vagy az Örök virágokhoz, a rokonság és az eltérés, tematikailag és módszerbelileg is roppant plasztikus. A Nyugat végezte a világirodalom első nagyszabású s tegyük hozzá modern feltérképezését; a görögöktől a
szimbolízmusíg megcsinálta az európai költészet hegy- és vízrajzát. (:És ezen a
feltérképezéserr belül ki-ki jobbára olyan feladatokat oldott meg, amelyeknek
mintegy saját költészete műhelyeként is hasznát látta.) A Szeszélyes sziiret nagyobb részében nem ilyen műhelyként, hanem inkább feladatezerűen a Nyugattérkép árnyalása, kisebb részében pedig előretörés a szímbolizmustól a medernekig, Túlnyomó többségében tehát a nagy vagy jelentős költők arcképe teljesedik ki benne egy-két vonással. Nem annyira a híres, kiemelkedő versekkel,
bár az is akad a Szeszélyes szüretben, mint például Goethe Korinthusi menyasszonya, Schiller Kezesséqe, Hugo Olympia siralma, Eminescu Császár és proletárja, vagy Eliot J. Alfred Pruiroclc szerelmes éneke, hanem a világirodalom
jó átlagával lesz gazdagabb az olvasó. A kötet alapanyaga, hogy időrendben haladjunk, Janus Pannonius, La Fontaine, Goethe, Burns, Heine, Hugo, Verlaine
és Rilke költészetéből adódik. Többnyire eddig még le nem fordított versek. De
ezt a törzset érdekesen és színesen egészíti ki egy-két kitűnően választott
Nerval. Chéníer, Schiller vagy Laforgue,
A mai fordító i gyakorlat a Nyugathoz képest formai és tartalmi szempontból is pontosabb, szigorúbb. De a változás tulajdonképpen ennél mélyebb.
Egész költészetünk nagyot fordult közben, az hat ki műfordításunkra. Az izrnusok utáni szabadabb versépítés következtében a magyar vers epiderrníse
rugalmasabb lett, kitágult, nagyobb logikai, érzelmi ugrásakat fogad magába,
disszonanciákat nyel egybe, s ugyanakkor a rnegverseitséget, a dekorációt háttérbe szorítva a jelképi kifejtés felől a [elzések felé egyszerűsödik. Az ízlésünk szeríntí rnodern vers - mondjuk egy Tóth Árpád vershez viszonyítva disztelenebb s ugyanakkor többrétegű. Ez a látható, tapintható ízlés-alakulás
legelőször is a fölös díszt, a lét-igék helyett alkalmazott hangulatfestő igéket
(van helyett borong, busong, stb.), a ráaggatott szecessziós jelzőket bontotta le
a műfordításról, azt az eredetihez hozzácsapott költői ékítményt, amely akarvaakaratlanul is többnyire díszíti a Nyugat nagy fordításait. Ennek a puritánizmusnak Szabó Lőrinc az úttőrője. Közhely fordításairól, hogy elsősorban a vers
logikai vázát adják vissza, a sajátos zene és tónus háttérbeszorításával, Nagyobb
pontosság ez, de engedmények árán. S ahol minden a tónus, mint például
Verlaine Úszi sanzonjában, ott a vers Szabó Lőrinc kezében össze is törik. Az
újabb forditák,köztük Ká1noky László is, az eredeti vers-zenéíéhez, rím-tónusához általában hívebben alkalmazkodnak. Szinte bámulatos átéléssel tudnak
belehelyezkedni a legkülönbözőbb költői stílusokba. a kecseskedő vagy rusztikus,
az intellektuális vagy primitiv egyként hitelesen szólal meg fordítás-gyakortatukban. A Szeszélyes szüretben például már-már elképesztően lép egymás sarkába Hugo tobzódó pátosza és Heine szűkszavú iróniája, Verlaine rímről rímre
szálló lepke-lebegése és La Fontaine prózai okoskodása. Mintha a fordító a
zenekar minden hangszerének rnestere lenne!
Pedig persze nem egészen így van. Minden magamegtagadó alkalmazkodás
és alázat ellenére a fordítóban a saját költői egyénisége valahol mégiscsak a
felszínre kívánkozik, vagy helyesebben mégiscsak rejtve dolgozik a felszín alatt.
Kálnoky Lászlót, a költöt, olyan ritka hegedúshöz lehetne hasonlítani, aki bezárkózva magának játszik, a szenvedés, a gyötrelem mélységeit bevilágító tiszta, fényes zengéssel, klasszikusokat vagy preklasszikusokat. Ünnepi és ünnepélyes, mindenesetre felemelő alkalom számára a vers. Költészete valahol átmenet
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a vele tematikailag is rokon Tóth Arpád és a modemségben úttörő Weöres
Sándor között. Hangja, vers-kezelése inkább visszafelé kapcsolja. Kimért, tisztán komponált versszakokkal dolgozik, nem vágja el váratlanul a zenét, nem
disszonáns, sőt a formai zártság kedvéért olykor kikerekíti a gondolatot. Inkább
romantikusnak nevezhető mondanívalói ellenére klasszicista ízlés vezeti.
Ez a klasszicista ízlés üt át fordításain is. Eszménye a tisztaság, világosság,
B a világirodalom klasszíkusaíból leszúrt költőiség. Verselése olyan kimunkált,
olyan hajlékony, hogy a legnehezebb feladatokat is könnyed eleganciával oldja
meg. Burns Aranyhajú Anna című versében például a legkisebb erőltetettség
nélkül négy versszakon keresztül tizenhatszor egymásután azonos rímmel dolgozik. Hugo fordításaiban, mintha csak kötetlenül beszélne, olyan természetességgel építi fel az índázó, nem egyszer teljes versszakot betöltő versmondatokat.
Mikor rátaposott az erdő avarára.
néhány falevelet rebbentett föl a lába;
s azok váratlanul
felszálltak, mint a bús lélekben néha sebzett
szárnyán a gondolat, mely tétovázva kezdett
szárnyalni s visszahull.
(Olympio siralma)
Cesar Bolíae román költő Karnevá~ című versében pedig egyenesen bűvész
mutatványként három hatsoros francia alexandrin strófán át futtatja töretlen
könnyedséggel a túlburjánzó egyetlen mondatot. Vagyis hogy tizennyolc sort
kellett egyszerre, egymástól függően megoldania - s ez valahogy úgy aránylik
az egyszerű műfordításhoz, mint a sakkmesterek szímultán mérkőzése a csendes
esti sakkpartikhoz.. De helytelen lenne csak a látványost, a hangos bravúr-mutatványt számba venni, rnikor a magas színvonalú, egyenletes müvességaz, ami
a műfordítóra jellemző. S míkor az egy-egy versszak idézésével kellőleg be nem
mutatható Swínburne, Heine és Verlaine fordítások és persze Nerval remekbe
sí került El Desdichadója jelzik azt a legjava színtet, amelyre Kálnoky László
fordító-rnűvészete elért; a színtet, ahol leginkább érezni a fordító és az idegen költő stílus-eszményeinek szerenesés találkozását.
Mert persze, mint minden emberi gyakorlathoz. Kálnoky László klasszicizáló izlésének is, mely inkább tisztogat, mínt homályban hagy, s míndíg kicsit
költőileg megtold, kikerekít, vannak árnyoldalai.
Derűs idő,

por szálldos újra,
Csupa sugár az ég azúrja -

- kezdi például Gérard de Nerval Aprilis címú versét. De az eredeti hanyagabb.
szaggatottabb.
Déja les beaux [ours, la poussiére
Un ciel d'azur et de Iumiére
- írja Nerval. S a fordítás a szálldos ige betoldásával s a derűs és a sugár
nem köznapi. hanem inkább költői kifejezésekkel az eredeti rögtönzöttségét,
friss ímpresszíonízrmrsát ejti el, azt, ami a maga korában ujdonság voU benne.
Vagy vegyünk egy még inkább meggyőző és távolabbra mutató példát,
Apollinaire híres Vadászkürt jét.
Akárcsak egy zsarnoki lárva
oly bús nemes a rní mesénk
holmi babonás hősi dráma
vagy csip-csup részlet műveként
szerelmünk nem csaphat dagályba önmagában kifogástalan megoldás. Allja az összehasonlítást az eredetivel,
Notre hístoíre est noble et tragíque
comme le masque d'un tyran
nul drame hasardeux et magique
aucun détail indifférant
ne rend notre amour pathetique Es mégis, ha jobban meggondoljuk, az eredetire éppen az jellemző, hogy modern terminus technikusokkal van tele. A fordításban viszont a le masque:
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lárva (régi, avult szó), a tragikus.bús, a mágikus.baoonás, a patetikusdagály s ebben az egyenként alig kifogásolható átalakításban a vers mégis egy árnyalatnyit öregszik, demodernizálódík.
Ez az Apollinaire különben felveti a nyelvhasználat kérdését általában is.
A fordított vers jó fordításban mindig megfényesített aranypénz. Amit az eredeti avult a nyelvhasználat változása miatt, azt tapintatosan le kell tisztogatni.
A költő - s ezt a jó költőnél feltételezni kell - eleven nyelven írt, a fordítónak is eleven nyelven kell fordítania. Kálnoky Lászlónak ezen' az egy ponton
talán nem ártana felülvizsgálnia fordítói gyakorlatát. Szívesen alkalmaz a XIX.
századból ránkmaradt költői, de a közhasználatból lassan-lassan kikopott kifejezés eket, már-már irodalrnias szóképeket. Fej helyett gyakran használ főt,
rnikor helyett mídőnt, s Verlaine Minden fö~di szeretet ... círnű kitűnő fordításában (igaz, négyes rímben) azt í<rja egy száz év előtti fordulattal: "ha hitveshez köt szenvedelrned".
Mindez inkább megállapítás, mint kifogás. KáLnoky László a maga ízléseszményéri belül a maximumot érte el. A maximális hajlékonyságot, tisztaságot
és költőiséget. A Szeszélyes szüret tanulságát úgy lehetne összefoglalni: fordítás-területe nagyjából a Nyugat fordítóival azonos, de egyénisége a nagy fordítóknál alkalmazkodóbb, munkája Tóth Arpádénál díszítetlenebb. hívebb,
Szabó Lőrincénél zeneibb, árnyaltabb. Nem műhelytanulmányként fordít, kisérletül a saját rnulatságára, hanern rendszeresebb feladatként. Az odahajlás
állandó alázata azonban mégsem fojtja el költői egyéníségét; amit megcsinál,
azon rajta van költöi védjegye. egyfajta tisztán szóló, ünnepélyes és rejtetten
érzelmes zengés. Fordításait - ahogy verseit is - név nélkül is felismerni,
mert alkalmazkodása ellenére az idegen szövegen épp úgy kirajzolódik kivételes
tehetsége, akár a klasszikus fordítóké.
Kivételes tehetsége ... Költőí? Műfordítói? Van egy arany-szabály: senki
sem lehet jobb műfordító, mint amilyen költő. Kálnoky László verskötete, a
Lázas csillagon, költői rangjához. súlyához, a magyar költészetben megillető
helyéhez képest vékony. S így az olvasó a Szeszélyes szüretet forgatva, mínt a
mesebeli knrály félszemmel sír, félszemmel nevet: mert látnivaló, Kálnoky
László, a költő, önvérével táplálta a magyar nyelvű világirodalrnat, mínt egy
modern költő-pelikán. (Lengyel Balázs)
AZ 1958-AS GENFI ATOMENERGIA KONFERENCIA alkalmával elhangzott előadások anyagáról olvasóink csak a szaksajtó és a napisajtó útján szerezhettek értesülést. A jelen rövid beszámolónak nem lehet célja a többszáz elő
adás anyagának még kivonatos ismertetése sem.
Ami közérdeklődésre tarthat számot, az a perspektíva, melyet egy ilyen
természetű konferencián lehet nyerni. Ebből a szempontból a Szovjetunióban
nukleáris vonalon elért eredményeket összefoglalóan ismertető Topcsiev akadémikus beszámolója, illetve az Egyesült Allamok részéről W. F. Libby előadása,
mely ebben az új tudományág ban rejlő lehetőségeket ismertette, a legérdekesebb két meonuilatkozás.
A Szovjetunió nemcsak a rakétatechnika területén, de az atomenergía tudományának területén is az élvonalba küzdötte fel magát. Az 50 oldalas beszámolót végigolvasva, az ember első gondolata, hogy ennél többet a nyugatiak
sem igen nyujthatnak beszámolójukban. Az amerikai Libby előadásában valóban nem is azzal foglalkozott, hogy elért eredményeiket iSummázza; a hangsúlyt a nukleáris technikában rejlő lehetőségek ismertetésére helyezte. Ha Topcsiev előadásának mottójául a "mi van ?"-t vesszük, akkor Libby előadásának
mottója a "mi lehet T",
Mindjárt előadása elején Libby egy érdekes gondolatot vet fel. Szerinte az
izotópok széleskörű elterjedésének nem volt feltétele az atomrobbantás, vagy
az atomreaktorok felfedezése, mel·t már 20 évvel ezelőtt mód volt mesterséges
rádióaktív izotópok előállítására a ciklotronok segitségével. A késői elterjedest
kizárólag fantázia, vagy ha úgy tetszik, perspektiva hiányának tulajdonítja.
Tegyük hozzá ehhez a gondolathoz, hogy a szükséges műszerek: hiánya, melyet
a reaktortechnika termelt ki, szintén gátló körülményként szerepelt 20 éve.
A perspektiva megcsillantására talán a legszemléletesebb az a kijelentése,.

314

hogy a maga szakterületén otthonosan mozgó szakember az izotóp-technika
elsajátitása után öt percenként tud felvetni új gondolatot, új lehetőséget, melynek megvalósitása enélkül elképzelhetetlen volt, de az izotóp technika alkalmazásával nemcsak reális, de a legtöbb esetben szinte gazdaságilag is gyümölcsöző.

Ezt a gondolatot szemléletesen folytatja: kezében éppen egy könyv van.
Ennek a könyvnek az élete 20-100 évre tehető. Az izotóp-technika alkalmazásával ezen a kiragadott példán elvileg mód nyílik arra, hogya könyv öregedésének okát szisztematikusan felderit.sük, ezek után megszüntessük és - saját szavaival élve - egy 20.000 évig "élő" könyv megteremtésének feltételeit
rögzítsük. Az elvi lehetőség valóban fennáll, de ki fog vele foglalkozni most?
Az ipari mérések, a fotoszintézis, a rádióaktív sugárzással irányított szerves anyagok polimerizációja, az olaj kutatás, a kormeghatározás már nem 5000,
hanem 20.000 évre visszamenően, élelmiszerek konzerválása, a víz útjának nyomonkövetése nemcsak a talajban, hanem a légkörben is, a gyógyászat és a
diagnosztika, kohókban lejátszódó folyamatok vizsgálata, növénynemesités, olajfinomító telepek automatizálása, kopásvizsgálat, vagy a levegő mérges gázokkal
való szennyezettségének mérése ebben a megvilágitásban egy olyan könyvnek
hevenyészve kiragadott fejezetei, melynek megirásához 20 éve kezdhettünk
volna hozzá atombomba robbanásának bevárása nélkül. Ezt a könyvet ma már
az egész emberiség közösen írja és a Genfi Atomenergia Konferencia ennek a
könyvnek talán. csak egy - nagyonis soknyelvű - lapja. A hivatalos kiadásban
az előadás még oroszul, a hozzászólás már spanyolul, angolul, vagy éppen franciául, kinek-kinek a saját nyelvén van rögzítve.
Itt egy pillanatra vissza kell térnünk Topcsiev előadására, ahol különös
részletességgel írja le a kémiai iparban a sugárpolimerizáció eddigi eredményeit. Ma már az anyagnak nem a méretét, alakját, színét, hanem jellemző
tulajdonságait kezdjük tervezni.
Libby viszont a diagnosztika területén mutat rá, részben már megvalósított lehetőségekre. Olyan vizsgálatokat, melyeket ma még csak klinikailag lehet
végrehajtani, egy nyomjelzett pasztilla segítségével az orvos a rendelőjében
rövid idő alatt végezhet el paciensén.
Praktikus színvonalon az érdeklődés középpontjában ma nemzetközileg a
földalatti atomrobbantások állanak nem annyira, mint energiaforrások, hanem
inkább a .ma még nagyon drága, különleges izotópfajtáknak, pld. rádiaktiv
szén olcsó előállításí forrásaként. Az említett elem 22.000 dolláros egységárát
előzetes becslések szerint a tízezredrészére lehetne csökkenteni. Ezzel víszont
a szélesebb körben való alkalmazás akadályai csökkennének.
Es a jövő? Teszi fel a kérdést Libby, a rádióaktív kormeghatározás felfedezője. A jövő az oktatáson múlik. József Attila sokat idézett sorait megfordítva
alkalmazva, már "középiskolás fokon" kell nem egy nemzetet, de az egész
emberiséget tanítani a nukleáris technika ismeretére nemcsak azért, hogy az
ezzel a tudományággal szemben ma még megnyilvánuló idegenkedés feloldódjék, de azért is, hogya benne rejlő lehetőségeket minél szélesebb körben kiaknázva teremthessük meg az atomkorszakot és vele - hisszük - a félelemmentes életet. (Sp.)
-

HAYDN "TEREMTÉS"-ÉNEK MAGYAR VONATKOZASAI. Haydn legzenei alkotása, a "Teremtés" oratórium nem magyar földön termett; arnikor ezt írta, már egy évtizede megvált az Eszterházvak szolgálatától.
Magyar zenei hatásokat is hiába keresnénk benne, ihletének forrásai angol földön csörgedeznek; eredeti szövegét is - miltoni motívumok felhasználásával egy kevéssé ismert angol költő, bizonyos Sidley írta, akivel Haydn Londonban
ismerkedett meg (aztán Bécsben van Swieten báró fordította németre). És
mégis: alig van Haydn-nak olyan műve, amely több szállal kapcsolódnék a
magyar kulturális élethez, rnínt éppen a "Teremtés".
Kezdjük azzal, -hogy amikor - a zártabb körű Schwarzenberg-palotai elő
adások után - 1799. március 19-én első ízben került nyilvános bemutatásra a
bécsi Burgteaterben, Baumberg Gabríellát, a népszerű bécsi költőnőt. a mi
Bacsányi Jánosunk későbbi feleségét s már ekkor titkos jegyesét, egy áradozó,
nagyszerűbb
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'lelkes hangú alkalmi óda megírására ihlette. "A nagy halhatatlan Hayd:nihoz"
intézett költemény, mely előbb külön-nyomatként s majd a lipcsei "Allgemeine
Musikalische Zeítung" 1799. március 27-iki számában is megjelent, magyar. fordításban igy hangzik:
Tüzesen, mint színbor parázsa,
S üdítve is, mint mind, mi szép,
Szívünkben szép zenéd varázsa
Csodás hatását hinti szét.
Imént dobszóval mennyet dörget
Varázserőd, s a végtelent:
Eget, napot és holdat, fmdet,
Mindent - másodszor - megteremt.
Mint Eva karján egykor Adám
Csodálta ékes édenét,
S gyönyörtől ittasulva kábán,
Bár némán, áldá Istenét:
Igy hallgatunk a zeneszóra,
Mit szült mesés művészeted,
S harmóniák nagy alkotója,
Könnyezve hódolunk neked!

A bécsi bemutató után alig egy évvel - minden más külföldi fővárost
- Budán kerül előadásra a "Teremtés". De meg kell vallanunk,
hogy ez a - magyar földön szokatlanul gyors - reagálás nem a mi érdemünk. Különös véletlen folytán egy orosz hercegkisasszony érdeme, hogy Bécs
után a magyar fővárosban indult hódító útjára az osztrák zeneszerző halhatatlan mesterműve, József nádor fiatal feleségének, Pavlüvna Alexandra orosz
cárleánynak finom ízlését dicséri, hogy férje születésnapjára szánt meglepetésként 1800. március 8-án a budai királyi palota dísztermében felzendültek a
"Teremtés" magasztos akkordjai, még pedig a nagynevű szerzö személyes vezénylése mellett. A bécsi Magyar Hírmondó február 17-iki számában már bekonferálta a nevezetes eseményt: "Tegnap indult innen Budára amanagy nevű
Haydn Muzsíkus Doktor, hogy a Nádor Ispányné O Császári Hertzegsége parantsoíatjára el énekeltesse s el muzsíkáltassa a Teremtés név alatt esméretes
remek munkáját Nádor Ispányunk születése napján ..."
Az előadás nagyszerűen sikerült. Haydn meg volt elégedve a helybeli énekművészekkel, ének- és zenekarral. S rnínthogy az előadás nem volt egészen
"exclusiv" (a bécsi Wiener Zeitung március 19-iki híradása szerint: "ezen a
zenei bemutatón a budai és pesti nemesség legnagyobb része hivatalos volt),
a zenemű szépségének híre városszerte elterjedt, s az április 6-tki budai és
9-iki pesti nyilvánosabb jellegű előadás nagy és lelkes közönséget vonzott.
A magyar vidék - a kulturális elmaradottság érthető okaiból - már nehezebben mozdult. Az élen persze a kivételes zenei kultúráltsággal rendelkező
Sopron halad, ahol már 1804. március 16-án előadták a "Teremtés"-t. Ezután évtizedekig eléggé hiányosak a zenetörténeti adataink, de van egy érdekes irodalmi adalékunk. amely mindeddig elkerülte zenetörténészeink figyelrnét, pedig beszédes bizonyíték a "Teremtés" hazai népszerűsége mellett. Fáy Andrásnak a huszas években megjelent közkedvelt meséi között van egy "Haydn"
című írásocska. műf'ajilag mintegy átmenet a tanító mese és az anekdóta között; olyan rövid, hogy érdemes szó szerint idéznünk:
megelőzve,

Haydn amint mestermívét "A teremtést" először adta, a darab soknak
nem tetszett. Mi ízesebb hús - így szóla a virtuóz - a fácánnál ? még is két
neme az embereknek nem eheti: a fogatlan, aki nem rághatja, s a rossz gyomrú, aki nem emésztheti.
Vigasztalástokra ez, hazám koszorús iróí, ti kevesek!

A következő évtized pedig már megtermi a "Teremtés'.' szövegének magyar
fordítását. Egy kis vékony füzet tanúskodik erről, melyriek teljes címe: "A' Teremtés. Egyházi karének III. részben - Magyarra forditva Guzmics Iszidor, s'
musikám téve Haydn Jósef által. -
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Streibig Lépold betűivel ... Magyarul elő-

szer adta a' Musika Eggyesület Győrött Martius 20-ik Napján 1831." - Hadd'
idézzük Guzmícs - a derék bencés-tanár, későbbi apát - fordítás ából az an-

gyalok karénekének pár sorát:
1m készen áll a roppant mív;
Az Alkotó látván örül:
Örömre keljünk hát mi is,
Legyen dalunk az Úr diese! ..•

Hogy hosszasabban elidéztünk Guzmics fordításánál. annak kettős oka van.
Egyrészt pótolni akartuk Koch Lajos mulasztását, aki az 1932-es - egyébként
igen bőséges és rendszeres - Haydn-biblíográfiájában megfeledkezett róla.
Másrészt pedig - éppen az idézett sorokkal - fel akartuk hívni a figyelmet
arra: vajon Madách Tragédiájának első színében a goethei hatás mellett nem
joggal kutathatók-e Haydn-nyomok? ("Be van fejezve a nagy mű, igen, a gép
forog, az Alkotó pihen ...")
Am úgy látszik, Guzmícs fordítása nem vált szélesebb körben ismeretessé.
Ezt tanúsítja egy másik kis szöveg-tüzet, melynek címe: "A Teremtés Oratórium három szakaszban Haydn József zeneszerzőtől. Kolo'svárt. Az evang. reform. kollégyom betűivel. 1839." A meg nem nevezett kolozsvári fordító fordí-

tása teljesen független Guzmicsétól.
Buda, Sopron, Győr, Kolozsvár a "Teremtés" magyarországi diadalútjának
főbb állomásai. De a magyar sajtó a külföldi előadásokat is figyelemmel kiséri.
A Honrnűvész l838-ból tudósítást közöl arról, hogyaTeremtés-t előadták
Frankfurtban a pesti árvízkárosultak javára az ottani Szent Katalin templomban április 22-én, még pedig olyan tömeges érdeklődés mellett, hogy az életveszélyes tolongás elkerülése végett katonaságot kellett kirendelm.
A Honderű pedig l845-ben arról értesít, hogy Párisban a "Teremtés" elő
adásakor ezen szavaknál "legyen világosság!" háromszáz légszeszlámpa gyúlt
egyszerre ki.
Mindezek a kis kiragadott adalékok azt bizonyítják, hogy a magyar közönség érdeklődése Haydn, s főként ennek "Teremtés"-e iránt, az évtizedek folyamán nem lanyhult, hanem éppen erősödött. - Újabb lendületet adott a
hazai Haydn-kultusznak az 1909-es centenáris éN. Ez időtájt készül el a "Teremtés" szövegének új magyar fordítása Rajna Zsigmond avatott tollából, S
ezóta fordul fokozottabban zenetörténészeink figyelme is Haydn felé. Hadd emIítsük csak Fábó Bertalan, Szabolcsi Bence, Csatkai Endre, Major Ervin, Koch
Lajos, Sebestyén Ede, Papp Viktor, Sólyom GY'ÖI'gy, Líchtenberg Emil, Valkó
Arisztid nevét, akiknek tanulmányait mi is haszonnal forgattuk.
S az idei l50-es jubiláris esztendő - a "Teremtés" propagálása tekintetében is - remélhetőleg még tovább lombosítja ezt az oly mély és szerteágazó
gyökerű magyarországi Haydn-kultuszt ! (Kunszery Gyula)
ECKHART FERENC. 1957-ben elhunyt tudósunk alakját nemrég megjelent
nagy, poszthumusz munkája ("A bécsi udvar gazdaságpolitikája Magyarországon 1780-1815", Budapest, 1958.) idézi lelki szemeink elé. "Poszthumusz munka" egymagában is deprimáló érzéseket kelt az olvasóban: a szerző már nem
örülhetett neki, nem forgathatta frissen nyomott oldalait. Az ő esetében a
szakember lelkében még csak fokozza ezt a nyomasztó tudatot az értesülés,
hogy,a legfontosabb forrás, melyből a szerző tudományos életét megkoronázó
művéhez merített, a második világháború viharában örökre e~apadt, elpusztult.
Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy Eckhart Ferencet szakkörökben é~ete
végéig általános tisztelet és megbecsülés övezte minden világnézetűek részéről. A nagyközönség azonban csak keveset tudott róla. A közéletben arány/.ag
keveset szerepelt. Egyszer hurcolták a nyilvánosság elé, még a parlament fórumára is. Az újságolvasók akkor foglalkozhattak személyével, megbotránkozva,
anélkül persze, hogy tisztában lettek volna a körülötte viharzó vita értelmével. A Gondviselés kegyéből egész életét a történettudomány csendes "múhelyeiben" tölthette. Egyetemi hallgató korában az Eötvös Kollégiumnak, ennek
a valóban európai rangú tudósképző intézetnek volt a tagja. Nem minden kol-
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legistából lett tudós, sokan maradtak a tudományos intézmények elismert, de
inkább adminisztrációs munkatársai. Eckhart tudós lett.
1909-ben már Berlinben végzett tanulmányokat, 1910-ben a történettudomány akkor európaszerte vezető tekintéllyel rendelkező, bécsi osztrák történetkutató intézet (Institut für österreichische Geschichtsforschung) kötelékébe
került. Itt figyelt fel rá Thallóczy Lajos, aki mint tisztviselőt bevitte az Udvari
Kamara levéltárába, s ott dolgozott egészen a monarchia összeomlásáig. Hivatales rendelkezésre azután is Bécsben maTadt a magyar történelem szempontjából oly nagyfontosságú levéltárak közelében. Hivatalos megbizatásai mellett
(a magyar kormány képviseletében ő intézte a levéltárak Maauarorszáat»: kerülő anyagának kiválasztását; egy ideig a bécsi magyar történetkutató intézetet
is igazgatta) tovább is fáradhatatlanul kutatott a Staatsarchivban.
Szakkörökben ekkor már megbecsült neve volt. Még 1914-ben írta meg,
mások csak igen gyér előmunkálataira támaszkodva, tehát jóformán teljesen
önállóan, de máig is alapvető értékkel a magyar hiteleshelyek középk01'i történetét. Ez a terjedelmes jogtörténeti munkája a bécsi Institut közleményeiben
német nyelven jelent meg, s megismertette ezt az egyházi testületek (káptalanok, konvente k) tagjaiból álló, de világi tárgyú oklevéladó működést kifejtő,
speciálisan magyar intézményt kár, hogy középkori miíködéséről magyar
nyelvií összefoglaló könyvünk ma sincs. (Újkori történetét megírta Papp László
piarista.)
Udvari kamarai működéséből érthető, hogy a ,10gtörténet mellett tudományos érdeklődését a gazdaságtörténeti problémák is felkeltették. Ennek az érdeklődésnek gyümölcse 1922-ben megjelent hatalmas műve a bécsi udvar gazdaságpolitikájáról Magyarországon Mária Terézia kOTában, melyben elsőnek bizonyította be - mégpedig bécsi levéltári anyag alapján - , hogya bécsi udvar
gazdaságpolitikája hazánkban kizsákmányoló, gyarmati politika volt.
Eckhart tehát kétirányú: jogtörténeti és gazdaság történeti működésével
szerzett tudományos igényt egyetemi katedrára. (Említett két nagy könyve
mellett sok kisebb-nagyobo él·tekezést írt addig is, később is - Eckhart egyik
legtermékenyebb tudósunk volt.) 1929-ben a budapesti egyetem jogi kal'án a
jogtöTténet taná1'ává nevezték ki - rést ütve az eddigi gyakorlaton, mely szerint egy kar tanára csak az illető kar doktora lehet, Eckhart pedig nem jogi,
hanem bölcsészkari doktor volt. Mi sem természetesebb, hogy az egyetem közeledő háromszázéves jubileumára őt bizták meg a kar tÖl·ténetének megírásával, s Eckhart ezt a munkát is lelkiismeretesen, fáradságos kutatással szedegetve
össze a [orrásokat, komolyelőmunkálatok nem lévén e téren, megírta (1936).
Azonba~ az egyetemi katedrán már nemcsak tudományos publikációkat vártak
tőle, hanem éppen úgy a hallgatóság tudományos nevelését is. Hamarosan, már
1931-ben, a nyilvánosság előtt is beszámolt arról, hogy ezt a kötelességét milyen
szellemben végzi. Ertekezésében a jog- és alkotmánytörténet "új útjairól" többek közt azt irta, hogy "minden tudományos dogma szűkíti a látókört, s mint
semmiféle történeti tárgyban, annak itt sincs helye. Dogma és kritika kizárják
egymást, utóbbi pedig minden történeti tárgynak éltetője". Hangoztatta továbbá,
hogy a jog- és államtörténetben is szükséges a külföldi hatások vizsgálata, "az
összehasonlítás anyagát azonban nem szabad onnan vennünk, ahonnan a befolyás már eleve ki van zárva, s főleg nem szabad azt hinnünk, hogy hasonló
vonások jogfejlődésünkben okvetlenül kölcsönös hatások eredményét alkotják",
s élesen szembefol'dulva egy alkotmánytörténeti "dogmával" leszögezte: "Csak
a dolgok lényegébe nem hatoló történeti tudatlanság és nemzetközi önhittségből
táplálkozó fantázia beszélhet az angol és a magyar parlamentáris fejlődés hasonlóságáról". Földrajzilag sokkal közelebb fekvő,' szomszédos országok, Lengyelország, de küZönösen a cseh közjogi fejlődésben lehet és kell a hasonlóságokat keresnünk! Jogtörténészeink és közjogászaink jÓTésze valóságos tudományos kinai falat vonta k hazánk körül, de bármily nehéz lesz is, a dogmamentes kritikai szabadság érdekében le kell rombolni.
Eckhart ilyen és hasonló követelései óriási felháborodást keltettek jogásztársadalmunk nagy részében, mely éppen a kárhoztatott "dogmákat" tanulta
meg a főiskolákon dogmatikus, orthodox-verbőczyánus professzoraitól (és cs0-
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dálatosképpen ezeket tanulta meg legjobban l). Eckhart ügye a parlament elé
került, s ott heves viták közt vádolták az ifjúság destruálásával és katedrájáról való eltávolítását követelték. Tudtunkkal ezek a sokszor minősítheteUen
hangú támadások Eckhart nyugalmát egyáltalán nem rendítették meg. Baráti
körben intézte el őket jellegzetesen fanyar humorával. És mivel a támadások
a szentkorona eszméről vallott újszerű felfogását is gáncsolták, nekilátott ennek a sokat vitatott, bonyolult kérdésnek a tisztázásához (1941). Bár könyve a
szentkorona eszme történetéről - a szakkritika szerint - nem tudta minden
vonatkozásban nyugvópontra juttatni a problémát, de ezek tisztázásához is
megadta az indításokat. Az egyetemi tanszéken pedig - a művihar utáni tisztultabb levegőben - tovább is rendíthetetlenül hirdette tudom.ányos meggyőző
dését. Az ifjúság nemcsak jogtörténetből, hanem férfias magatartásból is sokat
tanulhatott mesterétől.
Az egyetemi oktatás mellett (előadott anyagát jegyzet allJ:..kiában bocsátotta
hallgatói rendelkezésére) természetesen tollát sem pihentette. Egyik legérdekesebb értekezése a Theologia c. folyóiratban a püspöki székek és káptalani javak betöltését világítja meg - a kutatás elől addig elzárt külügyminiszteri akták alapján - Mária Terézia korától 1918-ig.
Tanári és kutatói munkáját a felszabadulás után is megállás nélkül folytatta. Ekkor adta ki (1946) egyetemi előadásait egyetemi tankönyvként, az első
alkotmány- és jogtörténeti kézikönyvet, mely a legújabb időkig terjed. Az új
egyetemi jegyzetben pedig hivatalos megbízásból ő írta meg tantárgyának 15261848 közötti részét.
Ekkor már átlépte hatvanadik életévét, de még töretlen testi és szellemi
el'őnek önvendett. A tudományos világ, mely lankadatlan alkotó erejét ismerte.
joggal várt még tőle eddigi munkásságához méltó újabb műveket. Nem is csalódott benne.
Hosszabb-rövidebb értekezések mellett 1954-ben az Akadémia adta ki a
földesúri bíráskodás XVI-XVII. századi történetéről szóló, ismét csak eredeti
kutatásokon felépülő könyvét, bemutatva a jobbágyelnyomásnak ezt a hajmeresztő intézményét. Ez a könyv volt jogtörténetírói működésének utolsó nagy
alkotása. Egész életművére - már halálos betegen - fent említett poszthumusz
könyvével tette fel a koronát.
'
Ez a könyv egyenes folytatása 1922-es monografiájának. Tudományos eredményében is az. Bebizonyítja, hogy a bécsi udvar kizsákmányoló és gyarmati
polítikája hazánkkal szemben nem változott Mária Terézia utódai alatt sem.
Az anyagot ehhez a monografiához első monografiája megjelenése után azonnal gyűjteni kezdte. Főforrása a bécsi Allamtanács (Staatsrat) levéltára volt.
Az Allamtanács tagjait hivatali esküjök a legszigorúbb titoktartásra kötelezte.
emberileg tehát biztosak lehettek abban, hogy egymás közt vannak, őszintén
megnyilatkozhatnak, mert az uralkodón kívül más nem szerez róla tudomást.
Még a legmagasabb kormányszervek is csak a rendszerint néhány soros uralkodói elhatározást kapták kézhez. Hogy ez a döntés milyen elvi és gyakorlati
érvekből sziiletett meg, az az Államtanács aktacsomóiban maradt elrejtve a
világ szemei elől. Ezt az irattömeget bányászta ki és tárolta jegyzetek és aktakivonatok alakjában. Az Allamtanács levéltárának éppen az a része, melyből
a könyv felépült, a második világháborúban teljesen elpusztult, de Eckhart
gazdaságtörténeti gyűjteménye megmaradt, s ha az anyag nem is pótolja teljesen az elpusztult eredeti aktékat. a történettudomány igen nagy nyereségére
mégis lehetővé tette a nagyszabású könyv megírását.
Még Eckhart írta meg, de már nem küldhette nyomdába. A kiadó Magyar
Történelmi Társulat az elhúnyt egykori tanársegédét és a kiadványok szerkesztőjét bízta meg a szükségesnek mutatkozó simitások elvégzésével, amit ők kegyeletes kézzel meg is tettek. anélk'iH, hogy a szerző nézeteit megmásították
'1-'olna. Ugyancsak a Társulat kérte fel Pach Zsigmond Pál egyetemi tanárt,
hogy lektori véleményét, melyet Eckhart már nem láthatott, csatolja az utószóhoz. A lektor, igen nagy elismeréssel szólva a könyv értékéről, leszögezi.
hogy megítélése szerint a könyv második részében nem nyernek elég hangsúlyt azok a momentumok, meiuek. hazánkban a feudális rend válságának és
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a kapitalista viszonyok kialakulásának irányáben mutatnak. Szakkritikát Eckhart mindig készségesen fogadott, hisszük, hogy ezt a kiegészítést is magáévá
tette volna.
Eckhart írt a nagyközönségnek szánt népszerűsítő műveket (az egyik, Bevezetés a magyar történetbe, 1924, valóságos könyvsikert jelentett, mert nemcsak több magyar kiadást ért meg, hanem átdolgozva francia, angol és olasz
nyelven is megjelent), vállalkozott alkalmi könyv megírására is (így a szabadságharc centenáriumára ,,1848 a szabadság éve" címen), de az ilyenfajta iro-.
dalmi tevékenység igazában nem volt írói egyénisége szerint való. Az ő igazi
területe a szigorúan vett tudomány volt.
Marxista szakemberek egyértelmúen megállapitották róla, hogy polgári történetíró, de ugyancsak megegyezik értékelésük abban is, hogy haladó tudós
volt, aki az új irodalommal és módszerrel is becsületes igyekezettel törekedett
megismerkedni. Kiemelik, hogy szerette, óvta, istápolta tanítványait, s nemcsak a t"",dományos anyagot adta át nekik előadásaiban, hanem a tudományos
munka módsz,erébe is bevezette őket.
Az eredeti források hangyaszorgalmú átbúvárlása, a fellelt anyag mély kritikai átvilágítása, beállítása a nagy összefüggésekbe, az így megtalált történeti
igazság bátor megvallása és megvédése: ezek a tudósi erények tették Eckhartot
egyik legnagyobb történetírónkká. Es még egyet: ragyogó példát adott, nem
utolsó sorban az ifjúságnak, abban, hogy utolsó leheletéig dolgozott. Tollát Mors
Imperator csavarta ki kezéből. Hetvenkét évet élt. (jászai)
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