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I HARSÁNYI LAJOS t I Ott álltunk

szűlk

szürkülő

szorongva a
knípta
kövei
közt és elengedtük lelkünket szállani a gregorián fölséges szárnyain, a Lélek
után, aIki megvívta már a Túlvilági Balzada harcát. Hisszük és reméljük mindnyájan, akdk szerettük őt, hogy írnmár színről-színre látja azt, amit annyiszor
láttatott veli1nJk Iátomásos szavain keresztül, Nézünk utána a krípta súlyos
boltozata alól - De profundis - és Ielkünlcben megelevenedik kedves alalkja, elsősorban tán nem is a költőé, hanem a jóbaJráté, a testvéré, az emberé, Azt a
titokzatos valamit látom, érzem, amit valójában megnevezni sem tudok, de ami
az ember Harsányít olyan páratdan módon jellemezte: azt az emberséget, amely
egyszerre volt szalkTáJiSIan komoly és gyermekien kedves, hűvösen imponáló és
ugyalllaiklkor elragadóan meleg és közvetlen. Beszédiében. mozdulataiIban, mosolygásában volt valamí franciás, abbészerű, de ugyanakkor jólesően, tudatosan,
v!idékiesen, sőt falusiasán magyar. Talán volt ebben egy árnyalatnyű szerepjátszás is, de az is jól állt neki, mert őszinte volt, szíviből jött, és mindenekfelett nemes volt az ts.
AJmig személyesen nemtalállkoztunlk, az emberségnek ez a nemes előkelő
sége vonzott. A század első évtizedének utolsó éveit éltük, a magyar irodalom
megújulásának korát, és mi ugyanazt a harcot vívtuk a katolíkus lím újjászületéséért. 0, a fiatal pap, a győri káptalandombon és szerkesztői szobáiában, én,
pesti ikispap, a Zászlónk, majd az Elet lapjain. Az új hangok lob. egyidőben
hangzottak. fel mind a Ikét oldalon, de ő már 1907..Jben és 1909..Jben könyvekkel
lépett a nyilvánosság elé (Új vizeken, Az élet muzsikája), 1911-hen pedig már teljes határowttsággal, tudatossággal és kiforrott művészettel képrviselte a Prohászka nyomán kibontakozó emberi és rnűvészí újságót (A Napkirály rokona).
A tisztelet és a 'köZJÖS harcokban kialakult bajtársi érzés akkor vált köztünk
meleg barátsággá, bensőséges együttérzéssé, arnikor személyesen is megismerkedtiiJnk és sürgető szükségét éreztük a sűrűbb talá1kozáslnalk.Erre akikor került mód, amikor először kértek fel bennünket a magyar egyházi énekkmcs
szövegeínek reformjára. Első megmozdulása volt ez annak a mozgalomnak,
amely éveklrel utóbb - nagyszerű zenei rnunkatársak föllépésével - a Szent
vagy Uram-hoz vezetett. Ebben az időben az otthon végzett munka ibeszámolójám és ellenőrzésére, egymás rnunkádának elbírálására és a szempontok tisztázására minden hónaoban találkoztunk, egyszer Győrben a káptalandombi
kedves lalkáSban, máskor Pesten, a píarísta rendházban, a harmadik hónJapban
Esztergomban, boldogemlékű Kohl Medárd püspök vendégszerető födele alatt.
Ez a közös vállalkozás mcstoha körűlmények miatt néhány év múlva elakadt,
de a barátság nem apadt el, sőt egyre [obban elmélyült. Nem ártott neki a távolság sem, amelyet az ő rábapatonai plébánossága és az én Szegedre kerülésem vetett közénk, A patonaí látogatásoknek - a harmadtk baráttal, Alszeghy Zsolttal együtt talán volt némi részük abban, hogy Harsányi,
a !költő néhány évi hallgatás után megújulva, az eddiginél ,is nagyszerűrJ)b lendülettel szólalt meg újra és hozta legérettebb, legimpozánsabb gyümölcseit.
Egyébként falusi magányában is folytatta a már Győroen megikezdett Kazinczyszerű szerepet: kedves ambícióval gyűjtötte maga köré, szórval és levele'lJésse1
szívesen segítette a fiatal dunántúli írókat.
De ahogyan most egyre teljesebben íparkodom visszaídézni szeretett alak- .
ját, nem a patonaí kert barátságos lombjainak idilli keretében, nem is az elő
kelő izlésselberendezett kanonoki lakás kÖTnyezetében látom; az utolsó együttJétek nehéz napjaira emlékezem. A kórházi szobáeskában, majd az egyre szű
kőselbbre húzódó lakás betegágyán a nagybeteget látom magam előtt, aki jól
tudja, hogy halálra van ítélve és akit a szűnní nem aJkar6 fájdalmak jófonnán
pereenként emlékeztetne!k erre. Es Harsányi Lajos panasz nélkül, keresztényi
megadással tűrte a kínokat, szeritekre és fiilozófusokJra emlékeztető hittel és
nytt;glal1omm:ail. Ezt il. lelki nagyságot a legutolsó napokig rnegőoízte. Utolsó talállkozásunikat sohasem fogom elfelejteni.
A búcsúzó emlékezésnek eöben a fájdalmas meghatottségában a lcöhő
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Harsányiból is elsősorban a jólismert régi versek esengenek föl bennem, amelye!ket úgy szeréttem és szeretek ma is. Itt az ideje, hogy megrajzoljuk egész
pályája képét, felmérjük és magyarázzuk költészetének gazdag értékeit, megállapítsuk a század katolikus költészetében elfoglalt úttörő és vezéri ezerepét
és az egyetemes magyar irodalomban megillető helyét; hiszen neve írnmár- az
trodalomtörténeté, A VigiHia vállalja is ezt a feladatot. De én, küzde:LrneiJIrelk
társa és barátja, hadd idézzem az első korszak hangulatos-mísztikus kisverseit,
a Hársvirágot, A holnap küzdelmét, meg a nádas dalait; hadd idézzem a samassa bíboros halálakor írt nagyszeru elégiát (Nem látod már többé a holdat).
• Aztán a remek falusi verseket: { l Magyar telet, a Falun ilyen a halál-t, és talán a legszebbet, a felejthetetlen Úszi szántás-t. Hányszor hallottam ezeket a
verseket előadni - sajátos ünnepélyes, egyéni versolvasó stílusa volt! - a
K'isfaludy Társaság öregjeit is magával ragadta l
Nem folytatom: ha minden nekem kedves versét idézni akarnám, nem
lenne vége a felsorolásnak. De nem állhatom meg, hogy legnagyobb költői alkotását, a Trilógiát lelkünk elé ne állítsem (Hagia Sophia, De profundis, Túlvilági ballada), főleg a másodiJk darabot, a dantei hangszerelésű De profundist
szeretném megszólaltatni búcsúzóul, annak is utolsó strófáit, amelyekben "eL
kö1i6 arra kér, mondj el érte egy győzelmes Avét".
O olvasó, ha hullott tán a könnyed
Es megremegtél tdtkos borzalommal,
Köszönd meg nékem ezt az írnakönyvet !

o

Az életem még nyár szakában pompáz,
A kertemben díszborsók illatoznalk,
Az élet szép; a föld nem siralomház.
De baljós szemmel rettegem az estét,
Ha felragyog a csillagos magasság
S rád gondolok ilyenkor, drága testvér.
Rád gondolok, ki éppen most vívod tán
Gyilkos tusádat fönt a szörnyű ürben
S talán sikongva hívsz, erőid fogytán!
Kívánom néked: álljanak melletted
Jótetteid. mint vassövényű gárda,
Ne üljön tort a kárhozat feletted !
Kívánom, hogy az óhajtott egekből
Száz égi kar nyúljon feléd segítőn
S rémült fejed győzelmesen emeld föl.
Kívánom néked: Lángragyúlt örömmel
Suhan] ama boldog kapun keresztül
Es egyesülj örökre az Örökkel !
S ha boldogít már- örök égi játék,
Ertem, ki tükröttartottam elédbe,
Imádkozzál el egy győzelmes Avét!
Sík Sándor
, A NECYSZAZ EVES INDEX. Négyszáz esztendeje annak, hogya Caraffa
papa, IV. Pal 1558-59-ben közzétette legelőször azoknak a könyveknek a jegyzékét - latin nyelven indexét -, amelyeknek oLvasása, megtartása katolikusok1U!:k ,tilos. Az első, index hallatlanul szigorú volt, mondhatni, általános szörnyülködest keltett egesz Európában, amint a nagy pápa-történész, Ludwig Freiherr
~ Pastor hatalmas művében tál'gyilagosan kirwutatja. Manap is elmondhatJuk, hogy egyike a legkeserveseb b kérdéseknek az Index-törvény. A Zürichben megjelená Orientierung című katolikus folyóirat ezévi június 15-iki szá.ma
alapos tamulmánya szerint, melyet most ismertetiink, a Szent Officiumnak egy
idős és érdemes tagja kijelentette, hogy magában a Szent Officiumban is tisztában vannak azzal, hogy az Index az egész Szent Officiumnak legproblemati679

J<;usabb és ki nem elégítő intézménye. Ugy hírLi.k, hoflll az eflllházi ;ogltak a
pápa részérőL tervbevett revízió;ávaL k4pcsoLatban az Index-törvény is revízió
aJá kerül.
VaLami módon persze szükség va.n a hívek irWnyítására a könyvek oL~á.sa
terén. Hiszen már Szetit PáL apostoL buzdítására az efezusi keresztények összehordták a mágiával fogLalkozó könyveket, ameLyeket a Kr. u. I. században
röviden "ephesiÍa grammata", efezusi írásoknak neveztek és mindenki szeme
láttára elégették azokat. Az elégetett könyvek értéke ötvenezer ezüst drachmára voLt becsüLhető. (Ap. Csel, 19, 19.). VaLamiképpen az Index ősének Lehet
tekin~eni a II. század dereka táján összeálLított ún. Murotori-TÖT.edéket is, amely
fe Lsorol;a,, meLyek a szent könyvek és melyek nem azok. Az eLső efllletemes
zsinat, a niceai 325-ben elitélte Ariusnak, az alexandriaí, róLa ariánusnak 'levezett eretenekség sZeTzőjének könyvét, a Th4LeiLa című művet. A Szíriában 400
kÖTüL írt Apostoli Konstituciók c. mű pedig büntetéseket áLLapít meg a rossz
könyvek olvasására. Am kifejezett jeflllzékrőL nem volt még szó.
Az eLsők protestánsok voltak, akik könyveket eltütottak. Zwingli' Zürichben 1523-ban cenzura-bizottságot állított föl, amelynek két eflllhází és két világi t4gja volt, hogy ellenőrizze a nyomdákat és a könyvloereskedéseket. Málsok
is követték a péLdát, így pl. 1762-ben Genfben a kálvinista kormátny Rousseau
Társadalmi Szerződését és EmiLe-jét hóhér keze áLtaL semmisítette meg, Bernben Voltaire két főművét égették el a főtéren. Bismark pratestáns német birodalmi r,ezsimje pedig tizenkét év auüt annyi művet heLyezett áLLami indexre,
1878-1890 között, eLsősorban németüL megjelent szocialista műveket, amenynyit az E,gyház a. XIX. századnak első felében az egész világon eLtiltott.
Pedig a XIX. században az indexretétel rekordteljesítményt ért el, az egész
század alatt - tehát nemcsak 1890-ig - összesen 1358 könyv került indexre.
A XVII. század majdnem eLérte ezt a számot a maga 1344 indexretételével., míg
. a XVIII. század, a felvilágosodás kora, valamiveL kevesebb iniLexretételt ért
meg, összesen 1191-et. Ezekhez a számokhoz képest a mi századunk ÖTVendete.§
haLadást jelent, mert a XX. század első felében csak 298 mű került a tiltott
könyvek jeflllzékébe.
'
A probléma azonban még is megvan manap is. A helyzet nehéz: egyéni
feLmentést kell ugyanis kérni a helyi főpásztortól. Sokan szoruLnak erre rá,
tanárok, kutatók, fóiskolások, publicisták, leLkipásztorok. A való heLyzet az,
hogy nem csekély számú érteLmiségi szerte a világon, aki pedig küLönben teLiesen. hű keresztény akar Lenni, jóhiszeműen nem tartj,a meg az index szabáLyait. Mások viszont, mondjuk az a kevés, aki pontosan ismeri az index szabáLyait és meg is szeretné tartani, nem egyszer szorongással oLvas olyan könyveket, amelyek szerintük nem egészen kifogástaLarwk, de közeLebbi IVÍZSgálat után
mégis kiderüL, hogy nincsenek indexen. Azon az indexen, amely eflllébként 0,
legeslegtöbb papnak nincs birtokában és egyébként is egyike a Legnehezebben
hozzáférhető könyveknek. Igy azután a legtöbb esetben senki sem tudja megmondani, mi van voltaképpen indexen és mi nincsen. Két éve, 1957-ben jeLent
meg Osnabrückben Adalbert SLeumer németnyeLvű könyve Index Romanus
címen. A szerző a legtöbb moralistának véleményével eflllezík, mikor kereken
kijeLenti, hogy minden mű nem oLvasása, ameLy az általárws indexszabályok
szertn: tilos, súlyos bűn terhe alatt kötelez. Ezt már 1904-ben tagadta J. Hilger
S. J., mondván, ha nincs lL hívő számára súLyos veszély, nem kö~t el haláLos
Mnt a tiLtott könyv oLvasásával.
Az Orientierung is magáévá teszi ezt a véleményt, hivatkozik VermeerschCreusen Epitome Iuris Canonici dmű művére, szerin~e nem esnek a tilalom
alá a régi írók művei, amelyeket a protestantizmus eLőtt írtak, Boudimhon szerint még a janzenisták könyvei sem. A megokolás mindegyik szerint az, hogy
manap már nem jelentenek veszedelmet a hitre nézve.
Komoly moralisták szerint eddig is a minden műnek eltHtása - opera
nem jeLentette azt, hogy valóban minden mű olvasása tUtott, tehát
ha sem nem kifejezetten vaLlásellenes, sem nem kifejezetten erkölcstelen
(obszcén), akkor oLvasható, bár "OPera omnia", azaz minden műve az ilLető
írának indexre tett könyv. Ezért pL. a francia Sagehomme kaLauza szerint Balzacnak: 18, George Sandnak 24, ALex. Dumas-pére-nek 81 könvvét szabad 01o

omma -
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va.sni. - Ezen a téren változás állott be: 1940. jan. 2-án a Szent Officium kijelentette, hogy ezentúl, ha minden művet ("O'per:w omnia") elitél az Eguház,
akkor valóban mindenegyes mű olvasása tilos. Természetesen, mivel a töroénf/nek visszaható ereje nincsen, ez a törvény csupán az 1940. jan. 2, utáln megjelent könyvekre vonatkozik; könyvekre, nem cikkekre, vagy kisebb iratokra.
minthogy minden terhes törvényt szorosan kell értelmezni. Ez a véle·mén.ve
neves szakértőknek, az idézett Vermeersch-Creusennek, valamint a frcmcia
Wagnonnak és Nae-nak, a Dictionnaire du droit canonique 1953-ban megjelent
V. kötJetében. Megjegyzendő, hogy 1940 óta, tehát. innen-onnam húsz esztendó
óta, csak öt szerzőnek került minden műve indexre. (Oriani, Bonaiutu, SOIf'tTe,
Guie, Pincherle.)
Az Orientierung teljes egészében magáévá teszi ezt az elfagddható 'lJéle-

kedést,
Már az eddigiekből is láthatjuk, mennyire nehéz és .ingoványos terület az
index-törvény és annak alkalmazása, pe,lj,ig egyáltalán nem mutattuk be a törvényt egész terjedelmében, a maga teljes kazuisztikájával. Nagyon is érthető
teiuu, ha az egész világegyházban éppen a legkiválóbb elmék szólalnak föl az
indextÖTvény reviziója mellett. Hiszen apostoli bátorsággal maga Szent Kaniziusz Péter szólalt föl IV. Pál indexe miatt még 1559-ben, arnnak megjele1t.éae
éVében és azt túlságos szigorúsága miatt botránykőnek nevezte. 1562-ben pedig Hosius bíborosnak, aki a Tridenti zsinat akkori ülésszakának elnöke volt,
azt irta, hogy jó cselekedetet visznek vég'hez azok, akik enyhíteni akarják ezt
a törvényt. Ez az enyhítés valóban meg is történt, a zsinat által, 1564-ben.
.4zóta sem hallgattak el sohasem a javaslatok ebben az irányban. 186970-ben a Vatikáni zsinaton a német püspöki kar kérte a törvény enyhítését.
E.gészen konkrét és életrevaló javaslatokat terjesztett elő: míelőtt elitélnén.ek
egy könyvet, kérjék ki az illetékes ordinárius véleményé.t, mert sokszor rövid
úton elérhető volna az - esetleges jóhiszemű - tévedés kijavítása. A francia püspökök sokkal tovább mentek, Kijelentették ugyanis, hogy szerintük az
indextÖTvény manapság már részben elavult, részben túlságosan szigorú, részben pedig egyenesen lehetetlenség némely szakaszát megtartani. A név SZef'int
való indexretételnél pedig azt javasolták, hogy a Szetit Kongregáció figyelmeztesse előbb a szerzőt, hogy az helyrehozhassa a hibáját. Ha pedig mégis megtörté-n:nék ,az indexretétel, ne itéljék el a katolikus szerzők művét ugyanazon,
formulákkal, mint a hitetlen vagy frivol könyveknek íróit. A Vatikáni Zsmatot,
mint tudjuk, Rómának 1870. szeptember 20-án tÖTtént elfoglalás'a után elnapolták, így ezek a kérelmek nem kerülhettek sorra.
XIII. Leó pápa 1900-ban kiadott új indexe tagadhatatlanul enyhülést jelefttett; ezt mutatja az Egyház praxisa is századunkban, mint már említettük.
Manap is megvan azonban az indextörvény reviziója utáni vágyakozás.
Nem. helyeselhetjük a radikális törekvéseket. Már az elmúlt évtizedekben '001tal,.. akik kijelentették, hogy az indextÖTvény - pl. Németországban - nem
érvényes. Manap is akadnak, akik azt vélik, hogy az indextÖTvényt teljes egészében meg kellene szüntetni. Arra hivatkoznak, hogy az index meg sem tartható, valamint, hogy jobb volna az ideológiai meggyőzés, az eszmé,k tisztázása,
mint az egyszerű indexretétel. Arra .is rámutatnak, hogy akárhányszor az indexr:etéte~ tett éppen egy könyvet híressé és biztosította annak a legnagyobb
e lterjedés t.
Van azonban egy mérsékelt irányzat is, amely az index-törvény reviaó;át
tűzte ki céljául és illetékes helyre be is adta javaslatait. Az Orientierung ügyesen II következő pontokba sűríti ezeket a többek által tett és részleteikben is
megokolt javaslatokat.
1. Az index jegyzék,éből gyökeresen el kellene távolítani a XVII., XVIII.,
XIX. század könyveit, azok ugyanis manap legfeljebb szakembereket érdekemek.
2. Az előzetes cenzura legyen nagyvonalú és tág, annak a figyelmeztetéanek szellemében, amelyet XII. Pius pápa adott ki a szentírástudomány mlitJetése körül: "Az Egy,ház fiai tartsák távol magukat a nem eléggé megfontolt zélustól, hogy minden ellen hadakozzanak, ami új, vagy hogy mindent merKl1JO,nÚlBit$anak, csupán azért, mert újszerű."
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3. MiJelőtt indexre helyeznének egy művet, az egész eljMás folyamán ne
melZóz2Jék a helyi főpásztor, vagy az illető ország püspöki karának beilevonását az ügybe.
.
4. Feljelentés esetén okvetlenül meg kellene hallgatni magát a szerzőt is.
5. Az eltiltás okait világosan közzé kellene tenni. mert nem elegendők a
nem-hivatalos közlemények, mint amilyenek pl.' .az Osservatore Romano-ban
megjelennek.
6. Az index alól való felmentést jelentősen meg kell könnyíteni. A.z egyházi fenyítékeket pedíg az índex meg nem tartása miatt leghelyesebb volna
eltörölní.
Nem tudhatjuk, mí lesz ezekből a kívánalmakból. Nem egy esetben azonban beigazolódott eddig, hogy annak idején a Vatikáni Zsinaton benyujtott
kérelmek, melyeknek elintézése nem vált akkoriban lehetségessé, éppen napjainkbanelintézést nyertek. Lehetséges tehát és méltán remélhetjük, hogy ezek
közé tartozik az indextörvénynek reviziója is. Hiszen éppen az egykori Angelo
Roncalli bíboros tette - az Orientierung szerint - azt a kijelentést, hogy csak
azt kell követelni, amit az emberek remélhető~eg meg is tartanak.
(Radó Polikárp)

AZ OLVASO NAPLÓJA. Kis híján két évtized termését foglaJlja magában
Pililnszky János kötete, a Harmadnapon. Összesen ötvenkét verset.
Ez az ötven/két vers új !költészetünik legjelentősebb értékei közé tartozik.
Az első tizennyolc: az 1946-'ban megjelent Trapéz és ko1lZát anyaga;' a többi az egy' Harbach kivételével - 1946. utáni.
A Trapéz és korlát az éjszakához intézett invokációval kezdődött. "Te győzz
le engem, éjszaka ! - Sötéten úszó és laza - hullámaidba lépek." De miféle
éjsmkia volt ez? Annak a profán párja, amelyet a mísztikusok ismertek: az,
amely bennünk magunkban van, és amely a létbe vetett ember sorsának természetes őseleme, A kötet néhány erős, szuggesztív !képe érzékelteti ezt a világot. Cstllaghálóban hányódó. semmdbe tátogó partravont halaik. Hajsza az
éjszaka sugárzó párkányain, a semmi fölött. "ülünk az ég korlátain, - mint
elitélt fegyencek." ,,Mint Iégtornász, az ür fölött - ha megzavarja pálMa. együtt merültem el veled - alá az alvilágba" ... Vannak a Trapéz és korlátban
lágyabb hall1gok, s még egy-egy impresszionista emlék is villan; de az alaptónús ez: a Iétszorongás döobenete, "földalatti harc" a bibliai szörnyekkel népes
alvilágban.
-,
Ezek a képek a rnély tudat tartalrnaít, élményeit közlik. A költő - a fiatal
költő - most még inkább belülrol, magamagából teremt: a valóság csak elemeket ad neki ahhoz, hogy pokoljárásának rnitoszát megformál ja. De van a
Trapéz és korlátlban két vers, mindkettő 1946..,001, amelyben valamíféle "fordulatot" lehet kitapintani a [költő "alapállásáJban". Az egyik a Mert áztatok és
fáztatok, a másik - s példának ez még világosabb - a HaTbach 1944. Eddig
inkább a belső valóség kifejezésére használta a külsőt; most viszont a külső,
az "objektí;v valóság" válik elsődlegessé, s éppen a maga valóság-tartalmának
teljes kibontásával lesz a belső, a "szubjektív valóság" kifejezője, hordozója.
A Harbach így kezdődik:
Újra és újra ólket látom,
a hold süt és egy rod mered,
s a rúd elé embereik fogva
húznak egy roppant szekeret.
Vonják a növő éjszakával
növekvő óriás kocsit,
a testükön a por, az éhség
és reszketésük osztozik.

Ez már nem "a rebbenő való fölött" van, mint a Trapéz és korlát legtiXJb
darabja. A versnek már nemcsak nagy lélektani realitása van, hanem szernléleü valósága is; és ezt a szemléleti valóságot vállalja is, mint költészetének
primér anyagát. Ezt érzem a vers újdonságának Pilinszky UrájáJban. Bár ez
még nem az "igazi" Píldnszky, akármilyen hatalmas költemény is a Harbach.
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A reális képnek ez a nagyszabású látomássá emelése szokásos és "szabályos"
eljMás ; rengeteg vílágírodalmt párhuzamot idézhetnénk mellé, Mindez még
színte romantikusnak mondható ahhoz képest, ahogyan a költő később k:el.eli
témáit. Egy ismert költői "recept", régi magyar kifejezéssel egy "versszerző 18lá1mány" ritka szerencséjű és tökéletességű megoldásával állunk szembende ezen belül valami olyan tömény realizmus jelentkezésével is, amínővel Pi-lia1B~kynéleddig nem találkoztunk.
Viszik az utat és a tájat,
a fázó krurnpliföldeket,
de míndennek csak súlyát érzik,
a tájakból a terheket.
Csak szomszédjuk esendő testét,
mely szinte beléjük tapad,
arnint eleven rétegekben
egymás nyomában iriganak.
Aversnek van egy pontja, ahol szinte kínálkeznék a váltás: valóbdn az'
esemeiben. "De rnindermek csak sulyát érzik" - mi sem volna egyszerűbb ét;
,,szabályszeI"Űbb", mintha a gondolat most már ezen a sínen futna tovább, s a
súlyokról. terhekről. szenvedésröl, a fogság és megálázottság keserűségéről beszélne. De nem. Olvassuk el újra a folytatást: nemcsak hogy benne marad a
, kép realitásában, hanem mintegy belefúrja magát, legutolsó ízéíg birtokba veszi. Minden szó, minden jelző a valóság teljesebb megragadását és megídézését
szolgálja: az esendő testek, ahogy nekifeszülnek a szekérhúzásnak. egymásba
tapadTUJ,k, eleven rétegekben nem is mermek, hanem inganak egymás nyomában. A költő nem arról beszél, mílyen érzelmeket kelt benne az, amit lát, arndt
átél. Hanem: azt adja, amit lát, amit átél, a benne megélt, a benne meglévő
érzelmi tartalommal együtt. Nem a saját hangulatai érdeklik, hanem a valóság: az, ami a valóságban benne van. Képeit az látszik a valóság fölé emelni,
hogy a megszokottnál teljesebben közlbk a valóságot.
Tudjulk, rengeteg hang örvénylik körülöttünk, az emberi fül azonban nem
mindet fogja föl. Ami egy bizonyos határon alul, és egy bizonyos határon f~
Iül van, azt már nem hallja meg. Valahogyan ilyesformán vagyunk a valósággal is. Talrtalma jóval gazdagabb, mint amennyit közmegegyezésszerűen fölfogunk belőle. PilinsZJky azonban nem éri be a közmegegyezéssel: ő a valóság
teljesebb, mélyebb megragadására törekszik; - s talán nem is helyes kifejezés
az, hogy "törekszik". Egyszerűen: a valóság mélyebb rétegéig tud lehatelm. Nem
hozzáad a dolgok!hoz, hanem kibontja azt, ami a dolgok mélyén van. Az érzelmi azonosulás rendkívül magas hőfokán él; de úgynevezett érzelmes sorokat
vagy szakaszokat aligha lehet találni nála. Ez a magas feszültségű líra a szó
közkeletű értelmében egyáltalán nem lírai; más rninőségű a Iírája, mint amit'
általáIban Iírának szoktak mondaní. Mdlyen hát? - próbálj uk elemezni a k,iStet egyik legujabb, 1958-001 való versén ; Félmult a címe.
Megérkezik és megmered,
kiül a hamunéma falra:
egyetlen óriás ütés
a Hold. Halálos csönd a magja.

Igy kezdődik a vers. Ne a szokásos "érzelmi"' előitéletekkel közeledjünk
hozzá; a költő nem azt mondja el, miféle érzelmekre hangolja őt az a tény,
hogy a hold rásüt !él falra, hanem azt, hogy mi is történik tulajdonképpen. Mi
történiJk? Felsüt a hold, rásüt a falra. Ez a közmegegyezés. Még az is közmegegyezés, amit egy romantikus költő ehhez hangulati, érzelmi kíséretként hozzáfűzne: ez az Irodalmi eredetű közmegegyezés. A közmegegyezéses regisztráláson túl azonban sokkal több van a tényben, illetve a ténynek és az azt észlelő embernek a kapcsolatában; van valami "tartalma" - ' s a költészet számos szép fomnáJban elmondta már, hogyan rezonál az emberi lélek erre a tartalomra. Az idézett strofában azonban nem arról van szó, hogyan hat rám..
amit Játok, hanem arról, mi az, amit látok. Kényelmes fogalmazásban azt le-,hétne mondani: a költő magatartása nem szubiektív, hanem objektív.
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A strófában semmi érthetetlen nincs; a mondatok fölfogása nem áUftja
kiülönleges föladat elé az értelmet. Hogy a hold kiül a falra, az éppen úgy nem
rendkivüli dolog, mintha azt mondom: ez vagy aza dolog úgy ért, mint egy
ütés, A holdsütés sajátos csöndjét, sőt "halálos" csöndjét is altghanem nundenld érzékelte már. A meglepő a négy sor így együtt: a sűrűsége, az intenzátása,
De Jreipzeljük el mindezt fölolvadva, hasonlatokban elmondva, mégcsak nem is
prómi hasonlatokban, ihanem olyan szárnyasan szálló költői prózában, amilyenben például Chateaubriand írt. Mi történnék? Valóban szétoldódnél, szertefolynék a ,,1:aJr1:alom"; előttem állna, esetleg Ienyügözően, egy holdas táj, egy
hOldas városrész, egy holdas égbolt; de magát a holdat, holdsütést, mondhatni
mánt Ding an sic het, nem érzékelném ilyen tömören, ilyen ütésszerűen. Ahhoz,
hogy egy felszínt áttörjek, sűrdtenem 'kell azt - vizet, levegőt, lángot - aminek az energiájával a burkot át akarom tömi. Ez a sűrítés: ez az, ami általában, és ebben az esetben is - a nwdern. Hasonlatban való kifejtés ihelyett
egyetlen jelző: "hamunéma fal"; magyarázó körülírás helyett egyetlen állítás:
"egyetlen óriás ütés a Hold". De semmi nem henye, és semmi nem "irodalmi".
Idézzü!k magunk elé azt a falat - bizonyára egy városi tűzfalat - , amint egy.szerre elönti a hold. Mílyen ? Ki-ki tetszés szerínt leírhatja, hasonlatokban
eesetelJheti. Nem rnindermél tömörebb, de egyben valóságosabb is ez az egyetlen komprimált, nagy valóságanyagót hordozó jelző: hamunéma ? S megügyelte máIr 'Valaki, ahogy egy ilyen városi falat elönt a holdfény? AJk'i megfigyelte,
az tJudja, hogy azt, ami történik, pontosabban és tömörebben nem lehet megfogalmazni, mint hogy a holdfény megérkezik és aztán megmered. Míért hat hát
mégis valaminő "oÍl'lrealitással" az idézett strófa? Miért? - éppen realitása
intenzitása miatt.
Együtt van hát a vers intonálásában a teljes valóság: mind a szemlé!l.eti,
miInd a hangulati - egyik sem külön, egysle sem függetlenül a másiktól, egyik
sem a logikus gondolkodásnak már felbontó és átrendező időbeli egymásutánjálblan (fölsüt a hold és én erre úgy érzem, miritha ...); hanem egységben sajátos értelemben használva a szót azt lehetne rnondaní: a maga "prelogillrus"
egységében. A vers aztán most ebben az egységben, a valóság "magánvaló" egyl!Iégében megy tovább; nem ellendül róla, mint egy tranbulinról, hanem még
jdbbain beléfúrja magát. A következő szakasz a tárgyias rögzítés remeke.
ÖSSzetöri az utakat,
összetöri a hold sütése,
És ketté tépi a falat.
Fehér zuhog a felketére.
kreális? Éppenséggel nem; inkább a realitása a megdöbbentő. 'FénI' és
:llÖ1Jé1ség kontrasztjában a dolgok valóban ,ikettétörTIek"; valóban "fehér zuihog
a.feketére"; mi azonban általában nem szoktuk a dologokat ennyire megfigyelni ÉS észleleteinket ilyen végletes és plasztiJkus pontossággal rögzíterui. PiLiJns71ky
oem valami mást világít meg, rnínt ami a valóság; a valóságot világítja meg,
·de fokozott élességgel. S azt bizonyára mindenki tapasztalta már, hogy ugyanaz a tálr1gy mégsem egészen "ugyanaz" aszerint, hogy száz gyertyafénnyd YiIlágJftjálJt-e meg, vagy tízezerrel. De folytassuk a verset:
Villámli!k és vilJámlik és
villám1ik a feikete nawal.
Fehér zuhog és fekete.
Fésü1köd61 a mágneses viharban.
Talán nem kell külön ikiemelnem a kép csodálatos fölerősödését a háromisméte!lt "villámlik" szóval, s ahogyan míntegy jntenzttása tetőfokán kiSZikIráZZa magáIból a holdfényes éjszaika paradoxnak ható, de megintcsak: mélyen reál'ÍS hitelű "epitetonját": fekete nappal. Bbben a szintézisben színte egybelobbain a vers dinamakájának sajátos feszültsége: hogy csupa mozgás, örvénylé! - ütés, összetörés, kettétépés. zuhogás - és mindez a merev.ségben, a holdfény mozdulatlanságában, S most megjeleni!k a ,,mágneses vihariban" az ember:
valami Iágyal:)b hang, de ez is "objekti'lleIl" - nem a dolog holmi. 7JeIlekfBélreoteként, hanem ma-gában a dologban: "fésülkődöl a fényes csendben". De hadd
idál.zem:
tizor'
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Fésülködöl a fényes csendben,
a félmultnál is éberebb tükörben.
Fésülködöl tükrödben szótlan,
akár egy üvegkoporsóban.

:eart>ámá,g ugyan ezt a gyönyörű versetzáró andantét magyarázkodással kiflIéIni; éppen csak utalok hát a "realitására", arra, mennyíre valóságos hitele
és fedezete van. Megint csak azt kell mondanok: képzeljük magunk elé a Irepet: a holdsütötte tükröt, s benne, s előtte a szótlam fésüíködőt - "l8Ikár egy
üvegkoporsóban". Az asszociáció itt sem "véletlen", nem "fkívü1rol" lépbe, afféle Ielki-szellemi action gTatuite-ként, hanem valóban a dologból következik:
a hasonlatnak (a vers egyetlen igazi hasonlatának) valóban van valarm hasonlóság-alapja, valami reális hitele - a kép nem önkényes konstrukció, nem
a szabad képzettársatás szeszélyéből született. Nem is lehet Pilinszkyvel kapcsolatban sem szürrealízmusról, sem "absztrl8lkt költészetről" beszélni. Éppen
ellenkezőleg: nagyonis reális, nagyonis konkrét; de a realitás magváig hatol, a
konikJrétumok burka alá tör.
Igazán nem akarom "szételeme7Jnii" ezt a kötetet ; ha még hozok egy-két
példát, csak azért teszem, hogy amennyire tudok, némi kulcsot adjak az olvasó'
kezébe, afféle "beveretést Pilinszky János költészetébe", Olvassuk el Egy a,.,.ckép alá círnü versét, amely talán közérthetőbb volna akkor; ha a cím meg ifi
mondaná, kinek az arcképét rajzolja meg: - hogy tudniillik Karamazov Aljű
sárról van szó. A második strófával kezdem az idézést:
Öreg vagyok, lerombolt arcomon
csupán a víz ijesztő pusztasága.
A szürkület gránitpora. Csupán
a pórusok brutális csipkefátyla !
Lerombolt arc, rajta a víz pusztasága (az

első

strófa motívumának ismét-

lése: ott arról volt sző, hogy "a néma tenger arcomba világít"): aztán valarra.
ami már absztraktabbnak hathatna: "a szürkület grándtpora" - s éppen ezzel 'kapcsolatban figyelhető meg ismét, mennyíre nem absztrakt Pilinszky;

mennyíre a konkrétban. a valóságosban mozog, s rnily reálissá teszi, visszahatóan, a látszólagos absztrakcióra következő nyers, erős, majdnem nagyítóval-nézett konkrétum az is, ami fogalmazásában esetleg elvontabb: "a sZ!Ü'r!kű
let gránitporára'' egy olyan mondat következik,amelyet csak az írhat le, aki
valóságosan megfigyelt egy-egy ilyen öreg, .Jerombolt'' arcot: "A pórusok
brutális csípkefátyla" ! Anélkül, hogy kitérnék az egyetlen képlbe szintetizált
ellentétek feszültségének rendkfvübí kifejező erejére (brutális csipkefátyo~ megint a szemlélet hitelével), folytatom:
Hullámverés. Aztán a puha éj
boldogtalan zajai. Vak rovar,
magarn vagyok arámsötétedő,
a világárva pa;pundekliban.
Ismét a szinte végletesen sűrített realitás, és ami ebből a realitásból folyik: hogy nincsenek öncélú, önmagukért való "villam.ások", hanem a vers szervesen épül, s mínden egyes eleme miridig az egésznek a terihét hordja. "A
pUha éj boldogtalan zajai" a rovar-neszezés t idézik (de ezt természetesen nem
"fejti kn" a költő, az ilyen töltelékanyagokat nem köti bele a vers szövegébe):
Karamazov ,;vak rovar" - s a rovar-hasonlat megint magával hozza a maga
realitását: akartondobozt, melybe á rovarokat szekták zárni - dobozba, meíy
épp úgy "sötétedik rájuk", mint Kararnazovcaa vers leszálló éjszakája ... Látnivaló Pilinszky nem ékítményekkel dolgozik; ihlete nem fiorituráJkat rajzol,
hanem a valóság medrében halad, a valóság medrét ássa mínd mélyebbre.
A "világárvaság" megint alkalom volna az eszmei kitérés-re, arra, hogy a VeIr5
1lXJSt máe ezen a sfkon ihaladion tovább - s ismét nem, ismét megmarad a
kcnkrétban, mert a konkrétban kap testet plasztikusabban "az eszme" is:
És egyedül a feneketlen ágyban.

És egyedül a párnáírn között ...

Vagy olvassuk el a Novemberi eHziumot: szinte semmi egyéb, mint regíszt'ráil.ás, de a gyöngédség olyan simogató aprólékosságával, hogy a vers, éppen
gyöngéd, aprólékos realításávaí, egyszerre lebegni kezd, "toboz-könnyűen",
színte valami lényéből sugárzó diesfényben. Pedig hát mirőll van szó? Egy lábadozó örül a füvek közt rebbenő kis fuvalomnak, "enyihületet érez és gyógyulást" Bátortalan vagy s ujjongó! Igen,
gyermekien áttetsző tagjaiddal
a nagyranőtt kendőben és kabátban,
mint Karamazov Aljosa, olyan vagy ...
:Majdnem fénykép, olyan pontos és hiteles; de nem Ténykép, hanem él,
€{Jpen mert olyan pontos és valóságos.

***
Pilinszky János útja, úgy, ahogyan a Harmadnapon ötvenkét verséből
elénk rajzolódik, a belső valóság lélektanilag hiteles világából vezetett rníndnyájunk közös valóságának mondhatnám a szívébe, Első kötetének nagyon
jeiLlemző volt a címe: többségében 1944. előtti anyaga sajátosan a korára vall,
a "trapéz" és a "korlát" lélegzetfojtott, hajlékony, szakadék fölött légtornászbravúrral lebegő művészetére - olyan ez, mint a létszorongás hibátlan bel
cantóbaJn elénekelt áráája, Szinpadát a történelem fújta el; az ég korlátain
kuporgó fegyenc egyszerre egy nagyon is valóságos fegyeneségbe, a "magányát
bátran viselő", a közös szenvedés testvéríségébe, a "megalázottalk és megszemorítottak" közösségebe került. Amikor mindent elvettek tőle, akkor talált
meg míndent (rnint nem egy lágert-járt európai társa): nincstelenül a valóságot, magányosan elsodorva a minden emberrel való testvériséget - az embertelenség forgatagában a keresztény humanitás melegét. S a halál közelében a
hitet és az élet erejében - és önmagának abban a megújhódásában, amelynek
.örök, isteni prototípusát a címadó Harmadnapon idézi:
És fölzúgnak a hamuszin egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
Es szél támad. És fölzeng a világ.
Mert megölhették hitvány zsoldosok,

és megszűnhetett dobogni szíve Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertía die.

(*)

szlNHAZI ORJARAT: SHAW CANDIDAJA NÉGY ELŐADAS TÜKRÉBEN. 1919-től kezdve jóformán minden évtizedben játszották Budapesten az
ir-angol bölcselő korszakos jelentőségű komédiáját. Magam pedig abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 1919-től kezdve mind a négy fölújítást láttam, a Vígszínházit éppenúgy, mint a Nemzeti Kamaraszínházét, a Pesti színházéval és a mostaní Katona József színházbeli fölújítással együtt.
Tizenhat éves voltam csak, mikor 1919 husvétja előtt Pestre jöttem színházat nézni. Közben nagypénteken a románok bevonultak szülővárosomba, nemsokára a Tiszánál állott a front és én nem mehettem haza Nagyvár.udra, ahol
a színház ezeretetét magamba szívt,am. No Ide én 'ezen nem érte'm rá búsulni,
mert 1919-ben Budapesten a Tanácsköztár-saság jóvoltábÓl a legnívósabb színházi repertoár volt látható majdnem fillérekért és én hat hétíg mindennap
színházban ültem, egy-egy vasárnapi napon pedig sokszor háromszor is, délelőtt, délután és este. Volt is mit néznem, mert a Nemzeti Szinház egy sor
Sha,kespeare mellett Goethe Faustját, Schiller Don Carlosát, Calderon za.lameai
bíróját és Szomory II. József császárát játszotta. A Vígszínházban Molnár Liliomát, Shaw Candidáját és Pygmalionját láthattam Csortossal, Varsárnyival,
Fenyvesivel. A Magyar Színház is játszott akkor Shawt, Warrenné mesterséoét,
de játszotta Gorkij Éjjeli menedékhelyét, Gárdonyi Fehér Annáját is. A BelváTosi Színház Maeterlincket, Bíró Lajost, az Opera Bartókot és Strauss Ri-

chardot, a kis Madách KamaTaszínház Ka.,inthy Holnap Teggelét és Fram,ce
Croinquebille-ét játszotta százas szénában az új közönségnek. Valóságos színhází kábulatban éltem tehát és ebből a színházi Cavalcade-ból hátrom el6Gdás
maradt meg olyan ma.,adandó emlékül, hogy ma is hallom a szereplők hangját,
bá., azok réges-rég elporladtak. Hallom Varsányi Irén hangját a Candidából
és a Liliomból, Csertos itteni dörmögését és a II. Józsefből Ddry, Várady AranVA, Csillag Teréz, Gál Gyula és Pethes Imre remek kvintettjét.
Egy tizenhatéves fiatalember könnyen tévedhet itéleteiben, de nem hinném, hogy káromra vált volna kritikusi pályámon az a finnyásság, amelyet az
1919 elejei színházi évad igényességben ezeken az előadásokon át belém oltott.
Es hogy mégegyszer tizenhatéves koromra térjek vissza: írhatott-e író gyönyörűségesebb darabot lázas ifjú szivemnek, mint a Candidát, amelyben egy tizennyolcéves költőjelölt belészeret egy harminchároméves asszonyba, aki a tisztaság, a szépség, az anyás bölcseség megtestesült alakja és hozzá a virágkorában élő Varsányi Irén játssza. Ne csóválják fejüket, hogy: "hangja ma is a lelkemben zenél". Tisztáb bá, jobbá, magasabbra törekvőbbé tett ez a csodálatos .
mű s hogy az asszonyi tisztaságat anyám után ezen az életből mesébe költött,
sugárzó alakon át kezdtem megbecsülni. Hiszen Shaw remekműve olyan maga8ztos, mint egy misztériumjáték s mégis teljesen hétköznapjaink életéből
vétetett.
Adva van benne egy boldog házaspár. A férfi, Morell, anglikán lelkész,
jóképű nagydarab ember, kissé korlátolt, kissé együgyü, de kitűnő szónok, akinek mindig sikere van, akit kényeztetnek· a nők és kényeztet a felesége, mert
MorelIt egész életén át mindig csodálták, pátyolgatták és tapsolták, amitől sokszor a legkitűnőbb ember is képes bMgyúvá pöffedni. De MoreII jóhiszemű,
őszintén hirdeti az anglikán mázba merevedett krisztusi igéket, szociális programmja is van és ha szegényeknek prédikálhat, gondolkodás nélkül sérti meg
a gazdagokat egy-egy előadása elmondásával. Morell. ugyanis div,atban van és
nagy veszély minden lelki ember számára adivatban léte l kísértése. Morel!
már alig bírja elviselni sikereinek terhét és kell neki egy kis megpróbáltatás,
parányi vihar élete egén, hogyabálványból ismét emberré rázkódhasson.
Felesége pedig rejtelmes tudatossággal talán, vagy még rejtelmesebb tudattalansággal házhoz szállítja neki ezt a megrendülést egy tizennyolc éves·
költőcske személyében. M,archbanks nagyúri ház elárvult fia és Candida egy
hid alatt szedte össze, mert az ifjú szép szonetteket tud ugyan írni, de jókora
font-csekkel a zsebében hajléktalanul didereg, mert nincs tisztában a csekkbeváltás szabályaival. Candida megmenti a fiút az éhezéstől, sőt hazaviszi nyaralásából az otthonába, ahol férje, mint dürrögő fajdkakas, csak szónoki hajlamai kitombolásának és a tömegsiker mámorának él, s különben épp olyan
vakul pislog a világba, mint a megszerelmesedett madarak, vagy egyéb Isten
teremtményei szoktak bizonyos mámoro k idején vakká és süketté válni környezetük minden más jelenségével szemben.
Candida két szép gyermek anyja, tiszta asszony és a költőhöz is anyás érzések vonzzák. De Candida asszony is, csupán harminchárom éves s polgári
környezetében mégis reveláció neki az oxfordi nevelésű, virágszirom finomságú ifjú, aki mel!esleg zseni is, kőltő is s mint villám cikázik végig a papházaspáT kissé áporodott levegőjű egén. Candida úgy szereti Marchbankset, mint
valami végtelenül kitenyésztett, borsos áron vett fajkutyust, akit megütni,
megsérteni sem szabad, legfeljebb morcosra hangolt szavakkal feddni s akkor
is úgy, hogy a morcosság alól kicsillanjon az a szeretet, amivel kutyusokat és
ifjú férfiakat a legjobban lehet kormányozni.
S a ház papkomondora, a nagydarab, lomhajárású MoreII most egyszerre
abba a komikus helyzetbe kerül, hogy egy kis bőre alatt is csupa ideg ölebet,
egy fickándozó kis ördögöt telepitenek az óljába Marchbanks személyében.
Rádöbben, hogya felesége hűtlen is lehetne hozzá és emellé a kis foxi mellé
szegődnék védelmező kutyafeleségül. Mert Morel! azt hiszi, hogy ő. az erős, ő a
legyűThetetlen izmú és félelmetes hangú komondor-férfi, aki gyönge kis nősté
nyét és apró kölykeit félelmet keltő bátorsággal védelmezi. Már-már testi ereje tudatában rohan a foxira, hogy széttépi, deo. foxi a foxijog alapján visítani
kezd; bejön a feleség és a nagy kutya mégsem tépheti szét a kiskutytit, hisz
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vesztett ügye~enne a nő szemében. Hősi tettre szánja hát magát. Egyedül
mert hiszen legalább gondolatban mégiscsak azok: s
-el~gy prédikálni báránykáinak. Az asszony játszik a fiúval, aki nem ttuLja.
hogy Candidá-oo, vagy a költészetbe szerelmes-e inkább, de neki a kettő egy.
A ,harmadik fölvonás kezdete, ha rendezőHeg kellően behangolják, a legszebb trouvame-je a világirodalmnnak. Candida a kandallónál ül és a költő a
verseit szavalja. Candida úgy tesz, mintha elszunyókált volna, egy szonett után
• félórával előbbi költri sorra hivatkozik. Marchbanks megérti ebből, hogy a
vef'sei és ő maga sem érCLekHk végzetes en az aSszonyt. A ·kályhapiszkáló vasat
Jcíngpallosnak látja szerelmese kezében, amely elválasztja őket s valóban CanlIIida az, aki Ő1'zi asszonyi tisztaságát .még egy leplezett érdeklődés, egy szmlelt e!szunyókálás árán is.
.
A visszatért férj mégis nyugtalanító helyzetben találja őket: a köUő felesége lábai előtt fekszik, ahol nemrégiben verseit olvasta. S meg kell történnie
a leszámolásnak is. Candida kijelenti, hogy ő a gyengébbet választja és MoreU
összeomlík. Hisz ki lehetne közülük gyöngébb, ha nem a nyizga kis, otthontalan
és árva költő. Candida .azonban a gyöngébbnek a férjét, az e~kényeztetett nagy
darab gyermeket tartja, akinek sohasem voltak leküzdhetetlen jlLkadályaí az
életben, akit mindíg és mindenki csak kényeztetett. Míg a költő máris átment
It kétségek és vívódások választóvíz-fürdőjén, megtanult szenvedni és erllJc.ül maradni, tehát ő az erősebb. Marchbanks tehát költői sorsához híven ki
akar rohanni az éjszakába, de az asszony egy percre föltartóztatja s egy köl'ői föladatot mond neki: gondoljon arra Eugene, ,hogy mikor maga harminc
.éves lesz, én negyvenöt éves leszek s mikor maga ,hatvan éves lesz, én hetvenöt
éves leszek ... "Száz év múlva egyforma idősek leszünk!" feleli .Marchbamks
és eltűnik az éjszakában.
Az örök szerelemnek tehát ugyanolyan poétikus remekműve ez a darab..
mint Burns John Andersonja s ennek megfelelően sok leheletfinom humorral
meqtűzdeit szerelmi eLégiának kell játszani s ,az élet értelmét, a tisztaság és a
költészet értelmét kell benne keresnünk. S amennyire én emlékszem a mű
négy előadására, ezt az 1919-es Vígszínház előadása váltotta be leginkább. Igaz,
hogy olyan CandidájavoU hozzá Varsányi Irén személyében, amilyet nem min_en évszáz,ad szül egy nemzet életében. Varsányi Irént még számtalanszor hallhattam - mert hisz behunyt szemmel is jó volt őt hallgatni, mint a legnemesebb zenét - Csehov Ivanovjában és "A hármn nővérben", GG;lsworthy Ezüst
szelencéjében, Ibsen John Gabriel Borkmanjában és Geraldy EzüstlakodG;lmában. S mind ezekben a remekbekészült darabokban a szíve legmélyéről tört
föl a hangja, mint Molnár Ferenc Julikájában is, úgy, hogy azt ma is hallom
s ezek a szerepek bennem szinte elválaszthatatlanok őtőle. Az asszonyi finmnságnak, a halkszavúságnak és az őszinte egyszerűségnek valóságos iskolapélciája volt ő színpadjainkon és Candida alakítóinak mindig meg kellett küz~
aeniök ezzel a lenyűgözően tökéletes előképpel. Tasnády Ilona, a szerep későbbi átvevője szintén szépen, szívből beszélő Candida volt s valahogyan '1TULfI1Yar tiszteletesasszonnyá formáUa az alakot, ami egy csepp provinciális ízt lopott alakításába. A Varsányi Irén tökéletességét eddig leginkább Bulla E/ma
érte el az 1944-es fölújításon. Ha egyéniségénél fogva nem is volt annyiTlJ lebeletezerűen olvadékony, mint Varsányi, intellektuális síkon tökéletesen formálta meg az alakot s annak álombeLien könnyed finomságát is érzékeltetni
tudta. Sajnos, ez a fölújítás az 1944-es riadózások idején történt, amikor a. közönségnek néha egy este többször is le kellett vonulnia az 6vóhelyre és az in;tm hatású darab hangulati egységét ezek a körülmények erősen veszélyeztet"ték. Igy a közönség is kerülni kezdte a színházat és nem ivódhatott be a köztv4atba, hogy Varsányi Irén után ismét méUó alakítója született meg Shaw
írJomasszonyának.

JwJqyja. a szerelmeseket -

A mostani fölújításon Olfy Magda vette át Candida szerepét s meg kell
wsllaní, hogy minden lehetőt elkövetett annak diszkrét megformálására. Arról
a:wnban igazán nem. tehet, hogy a közönség is más, harsányabb szerepkörben
szokta őt meg, egyénisége, vaskosabb humora, vérbő asszonyisága is más szerepkörbe utalják. Rajta néha kényszerzubbonyként hatott a szerep. Előszőr is
rendkívüli ízléssel iktatta ki szerepéból a szerelmes nőnek még a látszaúit is,
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de ezzel ugyanazt a hibát követte el, mint a Szegény gazdagok című film rendezói, amikor előr·e hirdetik, hogy Hátszegi báró és Fatia Negra ugyanaz. A
színpadi művekból ugyanis nem szabad kilopni a talány t; Olty Magda szerepe
anyás motívumait bányászta ki és alakítása csúcspmitjá-ra csak akkor érkezett,
amikor valOban szépen, belső zöngéssel elbocsájtotta az éjsza.kába köUóimádóját. Ez a kicsendülés elronthatatlanul szép és hálásak vagyunk OltY Magdának,
hogy a feleslegesen zajos és túljátszott eldadásban ezt a nagy szépsége t megmentette nekünk. Igy mégis azzal az érzéssel távozhattunk a színházból, hogy
Shaw Candidáját láttuk.
Várkonyi Zoltán egyik legkitűnőbb rendezőnk, de szembe ket; szállnunk~
vele a Candida értelmezésében. Shawnak ez a műve nem a szócsattanókrn, az
elképesztő bemondásokra épült, azaz nemcsak ezekre a cs.elekménypótló shawi
rekvizitumokra. Candida históriája elégikus hangú parafrázis a szerelemről. és
a házasságról s csak imitt-amott van aláaknázva Marchbanks forradiaImi kiszólásaitól vagy amellékszereplők kÓTusának halk komikumától. Ismerni kell
a papi házak és közösségek tompított humorát ahhoz, hogy ezt a komikumot
élvezní tud.juk. Az éj csöndjében egy karóra ketyegése is ütemes kongatásnak
hallatszik, pedig napközben ügyet sem vetünk rá, mínt ahogyan a szívünk ddbogá.sát sem észleljük. A Candídában pedig sok az olyan pillanat, amíkor a
szivek dobbanásának is hallatszania kell, mert enélkül nincs darab, níncs Candida előadás. Ez a drámaí játék három ember szivében játszódik le és dialektikájában éppen az a remekmű, ami a szavak mögött kimondatlanul meghúzódik.
OltY Magda nem vétett ez ellen a belső tiirvény ellen, de Major Tamás
bizony sokszor elterelte a figyelmet a lényegesről azzal, hogy álszent komédiásnak rajzoUa az önhitt és a valóságos életben kissé járatlan, de nem ro\~zhi
szemű Morellt. Pedig kereken megmpndja róla az, aki a legjobban ismeri, maga
Candida, hogy egy nagy elkényeztetett gyermek, akinek útjába sohasem gördült semmi akadály, a.kit eaész életében bálványoztak és most a shawi' bálványdöntés drámai pillanatában valóságos belső megrendülésen megy át. Major
Tamás ezzel a belső megrendüléssel mJaradt adósunk, amikor Morell al/fl,kját
sokszínű bbé, problematikasabbá, de egyben áttekinthetetlenebbé is kúszálta.
Elődei 1919-ben úgy emlékszem Fenyvesi - , majd· Nagy Adorján és Lehotay
egy fából famgottabb, kevésbé izgékony és így az egész darab stílusába jobban
beléillő papalokat formáltak s kissé szektásnak kell vallanunk azt a szerepfölfogást, amely papi alakot csak belülről kiv,etített öngúnnyal mer megformálni. Shaw éppen elég gúnyos vágást irányít Morell alakja felé ahhoz, hogy
ezt ne kelljen semmiféle külsőséges színezéssel megtoldani.
De MoreUnél is jelentősebb itt Marchbanks alakja, mert ő benne Shau: saját magát, az útját kereső fiatal zsenit ábrázolta. A régi vígszínházi eláooáso~
kon ezt a szerepet Kertész Dezső alakította, amíkor még nem hódította el éjt
az operett-játszás más stilust kívánó iskolája. Emlékeimben ma is él ez a prózai alakítása, még nyakkendője kék színére is emlé,kszem, amely pasztellszínében ís harsány volt, mint maga ennek az alaknak kiérlelet/en, de tengermély
távlatokat nyújtó zsenialitása. Később Uray az érett színész tudatosságával,
de az ifjú báj minden rekvizitumával alakította a figurát s Benkő Gyula kissé
pubisabb és lágyabb Marchbankse sem maradt mögötte. Mécs Károly, a mos..
tani fölújítás költője még csak színinövendék s valóban tehetséges színésznek
igérkezik. Arról igazán nem tehet, hogy az alak zseníalitását még nem tudja
éreztetni és hogy a harsányra hangolt. előadásban az ő ~tai tompábbant
hatnak, mint kollégáik. Egyet azonban megkívánhatunk tőle. Az 1890-es évek
oxfordi diákját nem kellene ma divatos "kishülye" frizurával játszania, hogy
amúgy sem túlmagas homlokát még jobban eltüntesse. Csak a mai fiatalság
egyré$ze menekül a bárgyuság külsőségei mögé, Marchbanksben pedig legalábbis az ifjú Shawhoz hasonló zseniftókát kell látnunk aszínpooról is.
Teljesen zavartalan örömet cSllJk a többi alakításban találhattunk ezen a
fölújításon. AlI ez elsősorban Mányay Burgessére, aki jóformán eszköztelen átéléssel vetítette elénk a londoní kispolgár-kapitalista valóban shawian megformált alakját. Zolnay Z'suzsa szerelmes a€pírónője ugyancsak átgondolt és klaszszikusan kiegyensúlyozott alakítás volt. "Szívesen látnánk minél többször szin689

padjainkon ezt a szép beszédű színészn<ít, hisz oly kevés akad belólük manapság.
Oze Lajos, a színház új tagja is sikeresen vizsgázott a kétbalkezes káplá7t szerepében, sutasága és megfélemledettsége itt teljesen a helyénvaló volt s remélni merjük, hogy nem állandó sajátsága, hanem tudatos szCrepalkotása tette
sikeressé pesti debüjét.
Ottlik Géza fordításának tisztasága és korrektséae is nagy nyeresége a
fölújításnak, csak egyetlen mondatával kell szembeszállnunk. A régi Hevesi-féle
fordítás végszavát sajnáljuk, amikor ai éjszakáoo kirohdnó költő azt mondja
Candidának: "száz év múlva egyforma idősek leszünk". Hevesi Sándor kitűnő
színházi szakember volt és zárómondata telje.sen a.színpadi beszélhetőség törvényei szerint készült. Ezt az egy mondatát a kevésbé kifejező újjal szemben
jó lenne fönntartani. (Possonyi László)
K-gpzOMűvESzET. Kína művészete tárult fel az utolsó tíz év anyagáIból
a Nemzeti Szalóri augusztusvégi ünnepélyes megnyítású kiállításán. A legszembeszökóbb a faliszőnyegekre emlékeztető, hosszúkás alakú akvarelleknek tárgyi
változatossága, megunhatatlan életöröme. aprólékos részletpontosságaben is
megőrzött nagyvonalúsága. Evezredes kínai hagyomány: a Ielkiismeretes megfdgyelés, a részletrajz el nem hanyagolható alapossága s annak az érzékeltetése,
hogy töredék; kitépett, önállósult életdarabka nincs. Az élet oszthatatlan egész
és egy kis madárka az ágon, játékosan hancúrozó cicáJk, egy tájrészlet, mezögazdasági munka a földeken, gépimunka zárt munkahelyen, hegyek, tavak, lakótelepek, reggeli hangulat az erdőben, emberek, állatok, virágok, minden életmegnyilvánulás - egyetlen közös forrásból ered. ATIII1ak mélységes átérzéséből
és átéléséből, hogy az élet törvénye nem az elkülönülés, az elszakadás, az önző
s /kietlen, tipró diadalmaskodás mások fölött, a környező élet rovására, Sőt,
ellenkezőleg, egybeolvadás, harmónia, béke, szeretet. Ujjongó, haJlhatáan kicsengő

részvétel a rnindenség szívverésében.

Korea többezeréves rnűvészetéről tájékoztatott a Műcsarnokban rendezett
. szeptemberí kiállítás. Láttunk európai hatásra, naturalista modoroan festett
táblaJképeket a szabadságért küzdő, elnyomott nép SzíVÓIS ellenállásáról, a par1Iizán harcokról, a csendes szemlélődéséből felzaklatott. de hatalmas élnialkarásáról tanúskodó Korea elpusztíthatatlan küzdöképességéről. Bámulatos alkalmazkodó s felvevő képességet árulnak el ezek a Iegfrissébb keletű, idegen hatást tükröző festmények. Látszólag szakítanak hagyományaikkal, de még a
legsikerültebben nyugatias képeiíken is kiütközik az anyatejjel szívott, hamisítatlan keleties kolorít és a honi sugallat, bizonyságot téve titkos, kifogy!latatlan tartalékerejükből. Ezt az ősi hagyományt őrzi négy, másolatban bemutatott, mintegy négyezeréves festmény, gazdag képzelőerőből táplálkozó s hajszálpontos kivitelű, sajátos ornamentíkáiával, Négy jelkép, míntna vonalakkal
és színekkel, a koreai nép hitvallása volna: "Légy szabad, meg nem a'l:lm'V"ó és
alázatosan komoly, tántoríthatatlan!" E művészet elíkophatatlan, rnegunbatatlan, s a hagyomány tovább fejlesztett örök témáival a legmeggyőzöbb: pirinyó
résen át szemlélve, a fenséges természet; mínt pere a végtelenben, mint eső
csepp a tengerben, egy virágzó ág egy énekesmadárral. nyíló s:Wmoklkal kacagó
gyermekarc-koszorú, virágok és píllangók udvaelása. A kiállítás szenzácíóia:
iparrnűvészetí remeklés. EJu,rópai szemmel, leutánozhatatlanok a megtévesztésíg
festményeknek ható, selyemre hímezett faliképeik: fényittás színekoen dúskálkodó virágcsodák. viharos hullámú tengerek, felhők, hegyek, zuhatagok, természeti jelenségek és emberi monumentumok. (H. G.)
Az Alföld a magyar festészetben. Bényi Lás7J1ó, a kitűnő művészettörté
nész, akinek nemrégében Koszta Józsefről jelent meg szép monografiája, a Mű
csarnok összes termébe összegyűjtötte rníridazokat a jelentősebb festményeket,
amelyeket művészeink a XIX. század eleje óta, id. Maekó Károlytól k'e7rlve
napjainIkig az alföldi tájról és az e tájon élő népről alkottak. A rendező lelhető
teljességre törekedett, és célját majdnem hiánytalanul el is érte. (Legfeljebb a
SzolJnolkon működött Pongrácz Károly és Olgyay Ferenc egy-egy munkáját
né1kmöztÜJk.) A gondos aIIlya~űjtő munka viszont egyik-másik ese1lben tágkeblűséggel párosul: az egyhangú, rnodoros Perlmutter Izsáktól egy-két kép
elég lett volna, ugyanígy a rokonszenves, de nem számottevő Nyilassy SáIador-
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r.ól, ál csökkenteni lehetett volna Iványí-Grünwald gauguíneskedő műveinek:
számát, az ő igazán maradandó mumkáí azok. amelyek Nagybánya en-plein-air
szellemében készültek. De a kiállított művek zömét nem érlhetJi gáncs, nagy
többségük iJhletett, jó mű, és számos mestermunkában is gyönyöriködlhetfullk:
közöttiilk.
Lotz, Méllzöly, Bíharr, Deák-ebner, Munkáesy, Mednyánszky alföldi témájú műveíben változatos an, sokszínű ragyogásban találkozák - miJnt Bényí
írja - "valóság és költészet, bölcselkedő szemlélödés és szíla] induilatosság,
drámai komorság és lelkesült ujjongás". A századforduló idején Szolnokon
múködő festők közül népszeretetével. meleg humanízmusával, ra szociá:lás problémáik iránti érdeklődésével kJiemeltkedilk Fényes Adolf, a szegényemberek életének festője. Rudnay Gyula, Tornyai János, Nagy István, Koszta József erő
től és indu1attól feszülő .munkái Móricz Zsigmond alkotásaiihoz méltók. Alakjaik József Attila szavával - "nyers, nehéz szavú, kiszikkadó parasztdk".
Az ő kiseblb formátumú rokonaik Endre Béla és Pogány Ferenc. Ez utóbbi kevéssé ismert név volt, Bényi érdeme, hogy kiemelte az elfeledettségből. Vaszary
János korai naturaldsta munkáí inkább abból a szempontból érdekeselk, hogy
milyen, egészen ellentétes irányba kanyarodott el később e nagy mesterü'llk
útja. A közelmúlt festői közül Aba-Novák Vilmost láttuk viszont. Tehetsége>
müvész volt, bravúros technikájú mester, ígazságtalanság volt évelken keresztül neglígální művészetét, Azt azonban meg kell róla mondani, hogy rideg festői szemlélete, az ábrázolt jelenséget csak mint formai feladatot felfogó beáflftottsága kirekeszti őt a legnagyobbak családjából, egy Derkovtts, egy Egry,
egy Czóbel, egy Szőnyi társaságából. Ez utóbbiak számára a rnűvészet több
volt, mint puszta műgyakorlat.. , Az Alföldön ma is sok tehetséges festőmű
vész él, vagy tér vissza nyaranta oda (Kurucz D. István, P. Bak János, Benedek
Jenő, Kohán György, a fiatal Szalay Ferenc, sto.), Munkásságuk a mai magyar
testészet nagy palettájának értékes színfoltját alkotja. (Dévényi Iván)
Ilosvai Vargn István szentendrei kiállítása.· Huszonöt esztendővel ezelőtt telepedett meg Szemtendrén Ilosvai Varga István festőművész. Ebből az alkalomból a kedves városka múzeumának termetben jubiláris tárlat nyílott a mű
vész félszáz alkotásából. Az Ernst-múzeumban renderett tavalyi gyűjteménye>
kiállításáról beszámoltunk anJnakidején, így most csak szűkszavúarremlékezünk
meg erről a megint előkelő színvonalú kiállításról, amelyet tudós művészetd
szakírönk, Farkas Zoltán nyitott meg, finoman [ellemezve ezt az egyéni formanyelven beszélő festőnket.
A szentendrei kiállítás nem jelent ugyan fordulatot Ilosvai Varga művé
szetében, de dokumentálja hatvannégy esztendős mesterünk alkotóerejének
változatlanul friss Iendületét. Az alkotás érzelmi hevü1ete jellemzi munkáit,
képein színeiktből, fényekből és formákból egy harmónikus, boldog világ épül
fel. Élénk szfnfoltjaíbö; nagy dinamizmus, és - mint a katalógus megálíapítja - ,)l:özvetlenség, vitalitás" sugárzik. Szerkezetíség és festőiség érett egyensúlya a vonzóereje ennek a választékos müvészetnek, amely rokonszenvet és
fokozottabb megbecsülést érdemlő igaz érték. (Dévényi I.)
ZENEI JEGYZETEK. A Nándor/ehérvár 1456 leme~/elvételéről. Annakide..
előtt úgy jeHemeztük Tamás Alajos művét, mint a TYUL{fl/lU'
egyházzenei irodalom jelentős alkotását, amely nemzetközi méretekben is szép
sikert hozhat szerzőjének. Most, hogy az amerikai R. C. A. Victor cég a. Magyar Hanglemezgyártó Vállalat közreműködésével elkészitette a mű sok3zororitását, ez a siker - úgy látszik - nem is marad el. Erre mutat többek között
az a levél is, amelyet egy régebben Amerikába származott magyar család kül.dött a szerzőnek. "Mióta a. lemezt megszereztük, sokszor összeülünk esténként
és könnyes szemekkel hallgatjuk." Egy másik levélíró szerint az otthoni föld
~ szól hozzá minden taktusból.
A költemények szerzője, Radó Polikárp egy beszélgetés alkalmával elmondta. hogy a versek megírása Osszesen három napot vett igénybe. Annyira megfogta ez az ízig-vérig magyar té,ma, hogy a tolla szinte magától 1'ótta a pa.pírra
fI07JdoJatait. Ilyesféle élményről ÓffUlkodútk a zeneszerző Ta.más Alajos sZ4ll'4i
is,aaokban az időkben, a.mik'or művét komp01UÜút. Ez a feszültség jelle'fflZ!i III
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Nándorfehérvár drámává forrósított epikumának dalla77U1it s ezt a drámwi
dinamikát - és minden ízében jeUegzetes 71U1Jgyarsáyát - emeUk ki külföldi
méltatói is. Egyed Antal, aki 77U1ga is zeneszerző, az egyík amerikai laplxL~
így méltatta Nándorfehérvárt: "Az m-atórium szövege és a zenei illusztráció
egyúttműködése mindvégig csodálatos és fenséges. A vezérmotívumok mesteri
énekkari feldolgozásánál azok eredeti 77U1gyaros szépségével és művészetével
alig tudunk betelni ..."
A lemezen a krónikás, Tar Gyula nyujtja a legszebb teljesítményt (ebben
az évben lett operaházunk tagja). Tiszta tenm-ja a legkényesebb állásokban is
nagyszerűen szól. Nem marad mögötte Szilágyi Erzsébet megSzólaltatója, Tisza"
Magda sem. Nála egyébként már hozzászoktunk ahhoz, hogy m-atórium szercpekben mindig brilliáns teljesítményt nyujt. Nagyon szépen énekel Kapisztrá1i
szerepében Jámbor László, az Angyal megszólaltatója, Czanik Zsófia, és Hunyadi szavainak tolmácsa: Tóth Lajos is. A Kapisztrán Kórus és zenekar c
szerző vezetése mellett a szokott kiváló teljesítményt nyujtja.
Budapesti Zenei Hetek 1959. Külföldi zenészek és zene tudósok özöne, matrnéziumvillanás, nemzetközi jelentőségű versenyek és hangversenyek: így festettek a Haydn emlékezetére rendezett ünnepi játékok - kívülről. Volt a,zal/ban ennek a hangversenysm-ozatnak egy benső, nagyobb jelentőségű mozzanata
is: Jose] Haydn újrafelfedezése. Divatból együtt emlegették nevét Mozarttat
és Beethovennel, lelkünk mélyén azonban magunk is úgy éreztük, hogy ez csa i ..
udvariassági gesztus; senki sem merészelte detronizálni, de azon sem igyekezett senki, hogy gyakrabban hallja zenéjét. Nos, már a nyitó hangverseny,
Ferencsik János és Fischer Annie közös estje azt igazolta, hogy a nagy osztrák
mester megérdemli a portalanítást, friss, élénk zenéje ugyanúgy szól a mának
is, mint az egykm-i parókás, rizsporos zenerajongóknak. Ahogy a D-dur zongoraverseny felejthetetlen rondója betöltötte a színháztermet, látnivaló· volt, hogy
Haydn 77u1 is él és hódítani tud.
A Zenei Hetek legforróbb hangulatát talán öt lengyel vendégművész varázsolta maga k'lSré a Zeneakadémián. Z. Drewiecki, Jan Ekier, B. Woytowicz
és Jan Hoff77U1nn S. Wislocki vezényletével Bach versenymüveket adott elő
két, három és négy zongorára. Egy pillanatra. ismét megelevenedtek a hpcseí.
zeneestek, amikor néhány lelkes zenerajongó összeült a zongm-a köré és m:uzsikálni kezdett; szinte látni véltük a Bach családot, amely maga is ki tudott
állítani egy collegium musicumot, hisz a két idősebb fiú a versenyek megirásának idején már neves pianista volt. Sőt, tudomásunk szerint Bach azért írta
ezeket a versenyműveket, hogy fiaival együtt játszhassa őket. Ilyenkor maga
ült az első cemballónál 'és fejével dirigáIta az alkalmi kamarazenekart. Külön
fejezetet érdemel a négy zongorára írt Vivaldi átírat lassú tétele. Az ókoriak
elképzelése szerint a szférák zenéje mindennél tökéletesebb élvezetet adott
hallgatójának. Nos, a modern embernek valami ilyesfajta élvezetet nyujt ez
a tétel. Hallani lehet benne Vivaldi ködös Velencéjének messzi zenéjét s ri
lipcsei barokk tömött, nagyszerű formáit. A kettő csodálatos ötvözetére nem
is lehet mást mondani, minthogy "mennyei muzsika".
Szünet után Haydn G-dur ún. "Oxford" szimfóniáját vezény,elte a. fmÚlI
lengyel karmester. A műnek az az érdekessége, hogy Haydn készen vitte rlWgávaI angliai útjára, amely neki is akár csak röviddel előtte Htmdelnek, a
zenei betetőzést jelentette.
A Magyar Rádió Szimfónikus Zenekara fárasztó lengyelországi utazás után
kapcsolódott be a hangversenyek láncolatába. Első est jüket a. roppantul impulziv Lamberto Gardeili vezényelte - kitűnően. Keze alatt megelevenedtek a:
unalmasnak hitt Haydn szimfóniák, szinte énekeltek. Nagyon érdekes szintouja volt a, műsornak a Trombitaverseny, amelyet Haydn londoni útjáról hazatérve 1796-ban komponált, Anton Weidinger bécsi művész új hangszerére, a billentyűs trombitára. Valentin Jugyin szintén billentyűs hangszeren szólaltatta
meg a versenyművet. Játékát nagy fokú biztonság jellemezte, Haydn stUusának: azonban talán kevésbé "zengzetes" trombitálás jobban megfelelne. A mű
sOT legszebb élménye mégis Mozart Linzi szimfóniájának megszólaltatása f1olf.
A tüneményesen szép akkordokat hallgatva eszünkbe sem jutna, hogy Mozart
két vagy három nap alatt írta meg, mert linzi útján éppen nem volt veJe sem-

mi szimfónia. Ugy érezzük, hogy a tw,marjában megírt mú a későbbi nagy
szimJóniák méltó előfutárja.
Ugyancsak a Magyar Rádió Szimfónikus Zenekarának avatott közremiHrodésével szólaltatta meg a zongorát Emil Gilel.sz, szovjet zongoramúvész. Már a
megjelenésén is érezni, hogy csupa tűz, csupa aktivitws. Hát még amikor a
zongorához ül! Csak úgy zúgnak a keze alatt a futamok. Az 1'Olt a legmeglepőbb, hogy mégis szinte hihetetlen finomsággal játszotta Mozart C-dur zongaraversenyét. Azt szokták mondani, hogy egy-egy Mozart versenyművet akkor
játszanak tökéletesen, amikor az embernek az az illúziója, hogy gyöngyszemek koppannak. Nos, Gilelsz tökéletesen kielégítette várakozásunkat, sőt az
impozáns Csaikocszkii zongoraverseny megszólaltatásával még többletet is
adott. Kár, hogy nem a közismert b-moll, hanem a kissé hosszadalmas G-dur
:::ongoraversenyt játszotta.
Haydn templomainkban. Egyházi körökben is megemlékeztek Jose! Haydnról. Megszólaltatták motettáit, egyhelyütt még tündéri menüettjéből is hallottunk egy töredéket. A legszebb és legnagyobb teljesítmény a Nelson. mise elő
adása volt. Egy-egy miséjét végighallgatva eszmél rá az ember, hogy milyen
sokrétű múzsikus volt a nagy bécsi mester, hogy mennyire nincs kidomboritva arcképének egy-egy vonása. Világi zenéjéne,k vidám finomságát megőrizték
ugyan vallásos ihletésű kompoziciói is, de van bennük többlet is: az áhítat
.elmélyült komolysága, feszültsége, nagyvonalúsága. Haydn számára a Gondviselés jelentette a szellemi felfrissülést, az újból való alkotás lehetőségét,
egyszóval a zeneszerzői élet teljességét. Egyébként tréfálkozó hangú leveleiben
mindig hangot vált, amikor Istenről van szó: hálás tisztelet fűti át sorait. Különösen megrázó az a gyermeki bizalom és hit, amellyel önéletrajzának végén
a Teremtőhöz fordul: "Most hát minden hálám a Mindenhatóé, - legfőbb vágyam, hogy soha meg ne bántsam felebarátaimat s annál kevésbé az én irgalmas Istenemet." (Rónay László)

AZ AFRIKAI MISSZIOK ELETET az európai hívő a hitbuzgalmi liaipok
megható történeteinek hatása &latt meglehetősen idJiillinek képzeli el. Kétségtelen, sok szép és felemelő élmény teszi szdnessé az afiiJkai hithirdetők munkáját. Híveík, hitújoncaik buzgósága nem egyszer az őskeresztényekévelvetekedik.
Ugyanakkor azonban sok veszedelem fenyegeti őket és sok keserűséget
kell Ienyelníük. Az afrikai mísszíonáriusok élete egyáltalán nem idilli. Kűlö
nösen nem az utóbbi félévszázadban. Számos olyan ellenerő és ellenfél rnűkö
di'k és kavarog körülöttük, amely sok helyen egyik napról a .másikra semmivé
teszi sokéves, évtizedes munkájuk mínden eredményét.
Erek közott az ellenerők között a legfantasztikusabbak és a magyar hívő
számára legkevésbé ismertek a különböző szekták, a "néger egyházak", amint
az Etudes szeptemberi számában közölt beszámolójában A. Rétif nevezi őket.
F'rancíaországban és Angliában már régen könyvekben és folyóiratolk. tanulmányaíban tál1gyalják és elemzik eredetüket, okaikat és működésüket, Legismertebb ilyen tanulmányok: M. Leenhardt könyve 1902-ből: "Le Mouvement
Ethiophíen au Stui de l' Afrique de 1896-1899" (A délafrikai evhióp mozgalom
1896-1899-ben) és Dr. Sundkler 1948-ibaLn megjelent monográfíája: "Bantu
Prophets in South Africa" (Bantu próféták DélafriJkáJban).
Dr. Sundkler mántegy ezerre teszi a szekt-ák számát, amelzek az utóbbi fél
évszázadban feltűntek. A. Rétif rámutat: a "fekete egyházak" kavargása egyáltalán nem korlátozódik a kontinens déli vidékeire. És báT az utóbbi éveik!ben
bontakozott ki !különös erővel, már 1872~ben is feltűnt Eszak-Angrolában egy
próféta - kiyoka - , aki fétiseket és varázsló eszközöket égettetett.
Közép Afrika első nagy szektáia az első világhá'bol'Ú kezdetén tűniJk fel.
AZ Elefcíntcsont part VIÍ~n 1914-1915->ben indította el a lilbériali. Harris, amiJnt
hÍ'Vei nevezték: Latagbo. Az egykori protestáns katakéta, Latagbo ,,'Vallása" ma~ "Viseli az afrikai szektá!k lényeges jegyeit: égettette a varázsló eszközöket,
a fétiseket, bevezette a keresztelkedést és a nyilvános gyónást és megengedte
ti többnejűséget. Tölm mint 120.000 -hívő tódult köréje. Kereszteléseit romegbenés előkészítés nélkül végezte. A gyarmati hatóságdk letartóztatták és
mtemá!lták. Fo!l$á.gáballl in~alt, hívei azonban mindmáig várják újrneIjö':'
vetelét.
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A század elején, 1908-ban, tehát Latagbó előtt jelenik meg Nyassa-főldön
a Jehova tanúinak aJlI1ikai változata: a Kitawala. Azonban későJ:)b, 1919-boo
terjed ei. Először Eszak-Rhodesiába és Tanganyikába, majd Belga-Kongóba
csap át. Anarchista mozgalom: hadat üzen minden hatóságnak: egy(háziJnJalk
csa!k: úgy, mint világinak. üIdözi a varázslókat, tiltja a hasis szívását, az ártó
szellemek . elleni ámulettek használatát és híveit megkereszteli. A rnozgalorn
erősen politikai jellegű. Híveit azzal bíztatja, hogy felszalbadulnalk a fehérek
hatalma alól s megszerzik a gyarmati urok minden gazdagságát. Fegyveres felkeléseket szervez a fehérek ellen. 1943-<ban a szekta prófétáját: "Jézus Kns;;tust" és "Alleluját" a gyarmati hatóságok kivégzik A Kitawalának a legutóbbi
belga-kongői feszültségekben is jelentős szerepe VIan.
A három Iegismentebb és legjellegzetesebb középafríkaí próféta: Kibangu
Simon, Mpade Simon-Péter és Matswa András. Kibamgu - valódi néven
N'Gounza - 1889-'ben született és egy angol misszíósházban neverkedett Thysville mellett. 1921-;ben lép fel Belga Kongóban a bakongó néger törzsek között.
Csodatevőnek és prófétának, Isten fiának .mondja magát, pusztítja a fétise!ket
és betegeket gyógyít. Mozgalrnának központja - Jeruzsáleme - Nsannba falu.
Itt ,,száll le rá Isten kegyelme" 1921. március 21-:én s itt végzi tömeges kereszteléseit és "csodatételeit". Hívei nyilvános gyónásokat végeznek. bibliai történeteket énekelnek és adnak elő - táncolva. Kibangu is harcot hirdet a fehé-rek ellen. 1921. szeptemberében elfogják és Katangába deportálják. Nyomban
legendák dicskoszorúja veszi körül, hívei azt hirdetik róla, hogy ő "a fekete.
emberek királya és megváltója", aki épp úgy, mint Jézus Krísztus, megismerte
a szenvedést, és a Szentháromság része lett. Halála előtt kijelölte és elküldte
apostolait, az ddők beteljesedésekor fel fog támadni és megítél eleveneket és
holtakat. Az "idők beteljesedését", a világvégét és Kibangu eljövetelét különösen nagy történeti események és fordulók idején várják nagy reménységgel
a szekta követői,
A mozgalom Mpadi Simon-Péter, az Udvhadsereg egykori tisztje fellépésével, 1939-ben lángol fel újult erővel. Mpadi Simon-Péter erősen Idegenellenes.
gyűlöli a fehéreket. különösen a mísszionáníusokat. "Isten rnirrket elválasztott
Jézus Krisztustól, adott nekünk egy külön megváltót, akit a fe'hérelk pus.'kalövéssel öltek meg" - hirdeti egyik beszédében Kibangu Simonra célozva.
"Istent kell imádni - mondja más alkalommal -, de nem a bálványokat,
nem a szobrokat, nem a keresztet". A keresztet a mágikus eszközök, varázsszerek világába utalja és nagy hévvel pusztítja, ahol csak éri. Mpadi az üdvhadsereg kelJIéktáráJból átvette az egyenruhát. ezért mozgaimát "kheki uallás"
néven is emlegetik a bennszülöttek. A szekta ma is eleven és nagy szerepet
.visz az utóbbi idők politikai mozgalmaiban. Leopoldsville,ben temploma is van.
A Francia Közép-Afrika legismertebb szektaalapítója Matswa András. Mozgalmát Párizsban indította el 1926..,ban a "francia középafTikaiak baráti szövetségének" megalakításával. O is a bennszülöttek felszabadulását hírdette, ezért
a francía gyarmati hatóságok először 1929-'ben, majd 1940-,ben letartóztatták.
Ez utóbbi alkalommal a Csád tó mellé internálták. Itt halt meg 1942. januárj~ban. Hívei máig se hisziJk el, hogy meghalt, Nem is emlegetik más néven,
csak: "Matswa-Jézus". Az 1946-47-es választásokon tömegesen szavaztak rá,
annyira, hogy megtörtént: a halott abszolut többséget kapott a gyarmati parlaimentlben. A mozgalom, mely Matswa nevét víseli, fantasztikus keveréke a
. politikai pártnak és a vallásos szektanak. Van megváltója, vannak szertartásaé,
mártírjai és szentjeí. De Gaulle mozgalmától átvette a lotharingiai Ikettős keresztet s hozzáillesztette a V -t, a második világháború szövetségeseínek győ
zelmi jeIét. A kereszténységből átvette az oltárt, a gyertyákat, a litá:niá'lmt.
Osszeiöveteleí azonoari rendszerint hísztértás tombolásba tol'lkollanaik.
Rétif egy angol kelet...afrikai "fekete egyháznak", az Eszak Rhodesiában
leeutóbbi években feltűnt Lenshina prófétanő mozgalmának leírásával fejeli be
az afrikai szektákról adott közképét. A prófétanő az ötvenes évek elején keulte működését. Azt hirdette magáról, hogy Isten támasztotta és a pápától kapott küldetést. Az a feladata, hogy szabadítsa meg az országokat a vará7B!é.«tól és az áiI'1:ószeIIemelktől. A tömegek előtt, akik felkeresik, Istentől és JéDJI;KlI."ÍSZtustól közvetít kinyilatkoztatásokat. Amíg prófétál, seniki nem em9lbeti
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rá a szemét. Hallgatóit előzőleg megfenyegeti. hogy aki megszegi parancsát, az
nyomban meghal,' agyonsujtja a belőle kiáradó varázserő. A "menrl.yei üzenetek" előtt nádsípon [átszdk, zenével ejti magát félönkfvületbe. Amikor eljUtott az óhajtott állapotba, félelmetes hangon harsogja a tömeg felé: "Krisztus mondja nektek ..." Parancsára a zarándokok eldobálják amulettieíket, talizmánjaiikiat és varázseszközeeket. Híveit kereszteli és gyógyítja. A mozgalomnalk: kápolnái, szertartásaí vannak, a hívek órákon át éneklik a maguk készatette szerit énekeiket. Főpapjuk: Petrosz, Lenshina férje. Avszekta a katolicizmussal szemben igen ellenséges. Amely faluban többségbe kerül, a vizet is
meg1;agadjáJk a misszionáráusoktól, körmeneteket. felvonulásokat szerveznek ellenük és 'kövel dobálják őket, ha misézni akarnak. A szekta sok veszteséget
okoz a mísszíóknak. Az egyik apostoli vikariátus 3400 hívét, a keresztény lakosság tíz százalékát vitte el Lenshina. Más három missziós állomáson a hívek
negyven százaléka szakadt el az egyháztól. Az utóbbi időben azonban hanyatlóban van a prófétand hatása és széthullóban tábora,
Nehéz feladat volna, ha mínden afr1kai szektát fel akarnánk sorolni. Legtöbbjük tíszavérág-élctű. Nem is lehet feljegyezni a neveket, amelyek a különréle mozgalmak kavargásában felbukkannak és ideig-óráig ismertekké válnak
Külőn!ben is: számunkra az okok ismerete fontos, amelyek e mozgalmakat és
prófétáikat megszülik.
Mínden megfigyelő egyetért abban, hogy az afrikai szektakat elsősorban
társadalmi tényezők hozzák létre.
A szekta vallási mezben jelentkező visszahatás a gyarmati uralom ellen. A
jogait követelő nép társadalmi mozgalrna ez - írja M. Leenhartit adélafrikai
etJhiop mozgalornról már 1902-<ben -, a népé, mely most ébred öntudatra és most
dőlJben rá az elnyomásra, amelyet egy idegen hatalom gyakorol felette". A próféták egyik alaptétele: a feketék már itt a földön hamarosan felszabadulnaik
a fehérek uralma alól, a paradicsomba csak ők kerülnek be, Isten a felhéreket kizárja onnan a feketéken elkövetett bűneik miatt.
A másik tényező, amely a szektákat és bennük .a fogalmaknak, képzeteiknek európai ember számára meghökkent ő és mosolyra késztö zűrzavarát
létrehozza - az afrikai ember mágikus beállítottsága. Az afrikai lélek nem
ment végig a ráció hosszú iskoláján, amelyen az európai ember immár két évezrede halad. A pogány varázsló, amely számunkra távoli emlék csupán, a
varázsszer, amelyet mi többnyire már csak múzeumokból ismerünk, a néger
bennszülöttek életében mindennapi valóság. Elevenen élnek lelkükben a pogány
hiedelmek, babonás fogalmak, a szellemek, az ártó hatalmak félelmei.
A keresztény istenfogalomból, tanításokból, szertartásokból elsősorban az
ragadja meg őket, ami közelebb áll az ősi istenélményükhöz és világszerrüéíetük!höz. Ezé11: emlegetik tőbbetaz Otestamentumot, mínt az Ujszövetséget. Ok
mégnagvrészt benne élnek a patriarcnák korában, a pásztorkodásban, a kezdetleges gazdálkodási formálcban és a többnejűségben. a szertartások, énekes,
táncos mámorában,
Az ősi afrikai mágikus szemlélet örvénylik fel tehát a "fekete egyházakban"
társadalmi és politikai indításokból táplálkozva, összekeverve a kereszténységbal és az otthoni fétisímádásból mindazt, amiről a szegény próféták és még
szánandóbb híveik azt hiszik, hogy meghozza ideigvaló és örök boldogságukat.
Az európai hívőben felmerül a kérdés, mikor elébe tárul az afrikai szektáJk. e körképe - van-e vajon jövője ott az egyháznak, a kereszténységnek
ilyen körűlmények és tényezők között? Nem reménytelen-e a küzdelem, amelyet a hát hirdetői, az apostolok mai utódai folytatnak Afrikában?
Ezek a tények és jelenségek csak a felületes szemlélő bizalmát törik meg.
Alki ismeri az egyház történetét. tudja, hogy az őskereszténység körül is hasonló rnódon kavarognak a fél-keresztény és fél-pogány eretnekségek. A pogány
szellem, egy-egy nemzet, társadalom daimonja nem könnyen hagyja magát az
evangélium igájába fogni. A keresztvíz alól is feltör, szektákat, eretnekségeket, szakadásokat tud támasztani évszázadok múlva is, amint azt az európai
nemzetek történetéből jól tudjuk.
A kereszténység fennmaradását és kiteljesedését .az dönti el, kialakul-e az
illető társadalomban, nemzetben egy életerős törzs, mely szenteket tud terem695

ni. Ez az életerős törzs, a bennszülött hívek és papok friss egyháza megvan
.A:fJrikáJban. Buzgóságuk, amint kezdetben mondottuk nem egyszer az őskeresz
tényekével vetekedik.
Ok az Egyház reménysége a fekete egyházak kavargásában. (S. F.)
BARDOS LAJOS HATVAN ÉVES. Bárdos Lajos, a Magyar Népköztársaság Kossuth- és Erk,el-díjas érdemes művésze, a felsőoktatás kiváló dol.gozója,
világi és egyházi zeneművészetünk határaink-on túl is elismert műveWfe 1899ben született.
;
Hadd mondja el maga az ünnepelt, melyek voltak művészi pályájának legfőbb állomásai, s vajon hogyan alakította ki azt a népi-zenei stílust, mely alalkotásainak domináns jellemvonása?
- Zeneszerzői tanulmányaimat a Zeneművészeti Főiskolán, - Siklós Albert
és Kodály Zoltán vezetése alatt, - 1925-ben [eieztem be,- kezdi kérdésünkre
adott válaszát Bárdos Lajos.
Mint fiatal muzsikus, a főiskola elvégzése után, az akkori hivatalos szer»ek részéről teljes értetlenséggel és idegenkedéssel találkoztam. AHás, elhelyezkedési lehetőség reménye nélkül, moziban hegedültem és kottát másoltam.
Végülis fölkínálták a városmajori kápolna CecHia-kórusának a vezetését. Hangszeres muzsikus létemre, eleinte nehéz szivvel fogadtam a meghivást erre a
számomra idegen területre. A közösségi munka és a vezénylés élménye azonban hamarosan kialakították bennem a magam sajátos irányát: a mindenki
muzsikáját, a kóruséneket. Ennek jegyében jöttek létre első vegyesk-ari mű
veim is. A Cecilia kórus feladatának tekintette, - egyházi kórusok mellett, a magYa?' népdal terjesztését is. Abban az időben, mídőn elég kevés voU az
olyan vok-ális zeneművek száma, mely megfelelt volna a főiskolán szerzett
igényeinknek, ez az énekkar, fáradságot nem ismerve mutatott be új egyházi
műoeket és népi kórusok-at egyaránt. Itt soha nem számított rossz pontnak,
hogy a népzene alapján állok, s azt az irányt hirdetem, mely Bartók és Kodály
életművének középpontját képezi. A Cecilia kórus azután, az évek folyamán,
olyan színvonalat ért el, hogy több külföldi országban - így Belgiumban, Jugoszláviában és Németországban is - nagy sikerrel szerepelt.
Három esztendei működés után az a megtiszteltetés ért, hogy Harmat
.4rtur révén, 1928-ban, meghívtak a Zeneművészeti Főiskolára, az újonnan létesített egyházi-k-arnagyképző, majd egy év múlva az isk-olai énektanárképző
tanszakra. Igy pedagógiai munkásságom is a közösségi-zene szolgálatában indult el, s maradt meg, immáron három évtizeden át.
- Addig ílyen tanszékek nem voltak hazánkban?
- Nem. Éppen ezért - minthogy mindkét ág annyira új volt - a legtöbb
iárgyat magamnak kellett kiépítenem.
- Milyen tárgyak,at ?
- ElősJ<ör is a magyar egyházi népének studiumát, továbbá általános egyházi-zeneirodalmi ismereteket, majd karvezetést, az egyházi és iskolai gyakorlathoz alkalmazott összhangzattant, végezetül pedig zenei prozódiát. Ez utóbbinak feladata a szöveg és dallam kapcsolatának beható vÍZS,gálata.
1929-ben meg.hívtak az ország első oratórium-kórusa, a Palestrina-kÓTUS
karnagyául. Itt főként a régi vokális-mesterek népszerűsítése, valamint a m0dern zene ápolása volt szívesen vállalt feladatom. Igy például Sztravinszkij
"Zsoltár-szimfóniáját", ezenkivül pedig egész sor új magyar művet is a PaLestrina lWrussal mutattunk be először.
Az új művek iránti fokozódó érdeklődés azután lassanként megérlelte a
helyzetet arra, hogy egy tájékoztató, iránymutató egyházzenei folyóiratot indítsunk. Igyalakítottuk meg, 1931-ben, munk-atársammal, Kertész Gyulával
együtt - úgyszólván a semmiből előteremtve, minden hivatalos segítés nélkül
- a Magyar Kórust. Ebben tanító, buzdító cikkek, beszámolók mellett, rendszeresen jelentettünk meg kotta-mellékletet is. Igy az egész országban lendületet kapott a kóruséneklés. Az a magárahagyott vidéki k-arvezető, aki TI'iáshonnan nem igen áshatta ki a jó művek-et, a Magyar Kórus segitségével, negyedévenként kézhezk-apta a gyakorlati hasznú alkotások-at. EWforduU nem
egy esetben, hogy éppen az így k,apott anyag serkentett egy-egy kar!U1Jgyot
]..·órusalakításra.

- Voltak-e az egy,házzeneihez hasonló világi kezdeményezések is ?
- Voltak. Az iskolai énekkaroí: fokozott sürgetésére, 1934-ben, Kerényi
György bekc,pcsolódásával megindult az Enekszó is. Ez szintén állandó kottamellékletelvkel látta el az énekkarokat.
- Milyen volt az egyházi- és népénekreform hivatalqs fogadtatása?
- Közöny, sőt ellenállás. Mindez azonban mit sem csökkentette munka'kedvünket. A két folyóirat se,gitségével jött létre Kodály Zoltán elqondoláso: szerint - az Eneklő Ifjúság mozgalom. Lényege az volt, Iwgy az eleinte
évente, majd egymás után, vidéki városokban is tartott hangversenyeken a
közreműködő énekkarok nemcsak a maguk számait mutatták be, hanem közös kórusok addig nem ismert, gazdag és maradandó élményével ajándékozták meg a közönséget. Emlékezetes marad, mikor a Zeneakadémián először
mutattuk be Gebhardi "Glória szálljon a mennybe fel" kezdetű kánonját, az
egész terem csodálkozva és megilletődötten hallotta a hol innen, hol onnan
belvapcsolódó újab b és újabb korusokat. Erre az alkalomra ugyanis csak a földszintre engedtük be a hallgatóságot, s a szinpadon kivül az erkélyeket is a
különböző énekkarok faglalták el.
- A karvezetésen, zeneszerzésen kivül még hogyan segitette elő az új zene
llRpszerűsitését ?
Allandó utazásokkal, előadások tartásával. Elmondhatom, hogy ebben
az időben az egész orszáact végigjártam és az ismertetések mellett bíztattam,
lelkesítettem, munkara serkentettem az egyes kóruso kat.
- ' Meddig tartott a Magyar Kórus és az Enekszó mozgalma ?
- Megalakulásától kezdve mintegy húsz esztendeig. Ennek az eredménye,
hogy ma sincs énekkar, melynek műsorán ne szerepelnének Magyar Kórus kiadványok. Külön megtiszteltetés volt számunkra, s egyben egész munkásságunk
elismerése és [émjelzése, hogy Kodály Zoltán, majd később Bartók Béla is,
igen sok kórusművét nálunk jelentette meg először.
Itt kell megemlékeznem Harmat Artur és Sik Sándor nagy életművéről, a
ml1{J1j(lr egyházi népénekreform keretében létrejött "Szent vagy, Uram I" éneküÍ.rról. Ennek megjelenését s.zintén a Magyar Kórus tette lehetővé. Ma már
elmondhatjuk, hogy a rengeteg kezdeti ellenzés mit sem ártott az ügy kibontakozásának, s egyházi népénekeinknek ez a gyűjteménye országos közkinccsé
valt, melynek darabjait számtalan alkalommal dolgozták fel énekkarra is.
Az eddigiekben Bárdos Lajost, a karnagyot és pedagógust hallottuk.
Vajon milyen saját művek jöttek létre az említett években?
'
- Elsősorban is dr. Dienes Valéria szövegére a "Hajnalvárás" címú adl'enti misztérium. Ezt követőleg "A gyermek útja", szintén Dienes művészi játékanak a kísérőzenéje, továbbá a "Szent Imre" oratórium. Azután egy nagyszabású misztérium, az "Arpádházi Szent Margit". Ennek a szövegét Ujházi
Ede il ta. 1946-ban, Sík Sándor misztériumából, az "Alexius"-ból rádióhangjaték készült. Ennek kisél'ő- és aláfestő-z,enéjét szintén én írtam. 'Ebből a múvemből hangverseny-szvitet állítottam össze ének- és zenekarra, mely több alkalommal került bemutatásra a Zeneakc.démián. 1955-ben Károlyi Amy: "A
bujdosó macska" című mesejátékához írtam kísérőzenét.
- Mikor került Tanár Úr a Budavári Mátyás templom karnagyi posztjára ?
1942-ben. Az évszázados hagyomány itt ugyan a zene;kc,rral kísért,
többnyire idegen stílusú műveket honosított meg, de ezek régebbi - kivétel
nélküli - előadása mellé sikerült az esztendők folyamán mind nagyobb teret
biztositani az igazi - valóban egyházzenei - stílusoknak: a gregórián-éneknek, a renaissance "a cappella" remekeknek és az új, magy,ar, népi-hatngvételú' egyházi. zeneirodalomnak.
Egyházzenei munkásságommal kc,pcsolatosan meg kell még emlékeznem
az 1897-ben alakult Országos Magyar Cecilia Egyesületről is. Ez a lelkes intézmény a 30-as évekig a haladó szellemű egyházzenei smkembereknek csak szűk
körét jelentette. Harmat Artur, Demény Dezsb és Koudela Géza munkássága
biztositotta az Egyesület nemes irányú törekvéseit, de országos jellegűvé esak
a Magyar Kórus eZöfizetőinek taglvént való bekapcsolódásával emelkedhetett.
Ei néhány tucatról mintegy ezer főre gyarapitotta a tagok számát.
A 30-as évek vége felé választottak az Egyesület társelnökévé, s ezen a

helyen immár két évtizede tevékenykedem, munkatársaimTlUlI egyetembe,,"", fi:
e{}'JIházzenei és liturgikus reformok mind szétesebbkörű terjesztésében.
- Milyen világi-zenei intézményekben tevékenykedett eddig?
- Mint énekkarok szervezője és irányitója, a régi Országos Datosszooe:»
ségben, TIUljd a Bartók Béla Szövetségen keresztül. Legújabban a Népműoészeti
Intézet keretében muiikálkodom,
- Tanár Ur jelentős zenetudományi munkásságot is folytat. Hallhatsuink;
eTTől is valamit?
- Még a Magyar Kórus jelentette meg, 1949-ben, a Palestrina-kor harmónia-rendszerének addig teljesen földolgozatlan összhangzattanát, zenei nueu:tanát TIUlgábafoglaló munkáTlUlt. Ezzel összefüggően Liszt Ferenc harmóniáiva.
is foglalkoztam. Lisztnél a Palestrina-hagyományokból táplálkozó, s azok szellemét korszerűen visszaadó stílust tanulmányoztam. Mint a vokális zene nélkülözhetetlen studiumával, szívesen foglalkozam a zenei prozódia kérdésével.
Most, mint a Zeneművészeti Főiskola tanára, a zenetudományi tanszakon ?s
az iskolai .énektanárképzőn zeneelméletet, valamint zeneszerzők számára zenei prozódiát adok elő.
.
- Vannak-e a fiatal muzsikusok körében komoly igéretek ?
- ürömmel állapithatom meg, hogy mind a karoezetés, mind a vokálts
zeneszerzés vonalán jelentkeznek olyan tehetségek, akik hivatottak a jövendő
zenei élet ez ágának vezetésére.
- Egyházzenei vonalon is ?
- Nem moruituüo, hogy bőségben, .de itt-ott szíiletnek egyházzenei ujdomsáqok: is. A Cecília Egyesület nemes és örömmel végzett feladatai közé tartozik éppen ezeknek az ujdonságoknak bemutatáshoz segítése. Szeretettel várjuk és buzdítjuk mind katolikus költóinket, mind zenészeinket hasonló alkotásokra.
- Tanár Ur imént katolikus költőinket említette. Vajon mit vár Bárdos
Lajos, a zeneszerző, katolikus költóinktől, s miben látja az egyházi zene, az
egyházi népének vonalán a katolikus sajtó legfőbb feladatát?
- Egyházi népénekkincsünk nem valami megmerevedett, muzeális, lezárt
készlet. Mindig új igények jelentkeznek, s ezeknek megfelelően az ének-anyag
is állandóan bővül. Ezért igen nagy örömmel vennénk, ha katolikus költőink
szívügyüknek tekintenék az egyházi ének megújítását. Mint műfordítók, bő
séges anyagat találnak mind a Szentírásban, mind a himnuszak kimeríthetetlen tárházában. De ugyanígy kellő anyagat nyujtanak a TIUli vallásos élet rnoczanatai. Lenne költenivaló egyházi népénekkincsünk további fölfrissítésérc,
gazdagitására. Gondolok ítt olyan szövegekre is, melyekre kórus-kompozíció
születhetnék. Mindezektől természetesen ma mind konkrétabb liturqitcus tartalTlUlt vár az egyházzenei élet, ezzel egyetemben pedig korszerű, költőí nyelvezetet. Itt csak példának emIítem meg, hogy újabb ünnepeink úgyszólvlÍn teljesen nélkülözík a maguk sajátos egyházi énekeit. De a régebbi témClJkörök Ls
megújításra szorulnak. Azért kívánatos, hogy költőínk írjanak a liturgi/cu.s
szövegek figyelembevételével nászmisére, esküvőre, keresztelőre, b érmálásra,
temetésre, gyászmisére, stb. stb., megzenésítésre alkalmas, ílletőleg a .Bzeni
vagy, Uram!" datlamaira atkalmazott verseket.
Vajon milyen Bárdos Lajos művészetének határainkon túli visszhangja?
- Egy.házzenei műveim után gyakran érdeklődtek a különféle nemzetközi
egyházzenei heteken, rádiókban és egyéb fórumokon.
Világi műveim közül nem egy szerzeményemet a Központi Honvéd Együttes és az Allami Népi Együttes népszerűsítette és terjesztette el külföldi utazásai során, távoli országokban is. Kórusműveim szovjet, német és angol kíadóknál is megjelentek. Idegen együtteseknek természetesen nehézségeket okoz
a nyelvi különbözőség.
Hatvan esztendő. A zeneszerző, karnagy, pedagógus és zenetudós fáradhatatlanul munkálkodik tovább. Nem az évtizeaek terhéve l, de fiatalos optimizmussal és lendülettel. Ennek jegyében születtek és születnek legújabb alkotásai, ennek jegyében fogadja és segíti ezeretettet az induló, fejlődő tehetségeket.
TOVábbi eredményeket és művekben gazdag életet kívánva, szeretettel kOszöntjük ! (Balássy László)
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KÖTELESSÉGTELJESITEsRE V ALO NEVELÉS. Ha meg akarjuk. áI1apítaní egy embernek az értékét - akár rnint egyénnek, akár rnínt közösségí lénynek - elsőrendűen fontos szempont. hogyan felel meg az illető a köteleBségeínek.
Mint egyén: Aki nem felel meg kötelességeinek, az vagy nem ismeri. Oket
(tehát valamí értelmi hiánya VIan) vagy ísmerí öket, de nem törődik velUk,
(vagyis valami jellembeli hiánya van); vagy ismeri is, vállalja is, de nincs
elég akarata, vagy képessége, hogy teljesítse is őket (tehát valami mitnőségi
hiány van benne).
Mint közösségi lény: valóságos csapás a kötelességmulasztó ember nunden
közösségre (család, üzem, haza, társadalom), minden munkára, melynek tervezője, szervezője, vagy kivitelezője kell, hogy legyen. Sohasem biztos, hogy a
reá bízott feladatot végrehajtotta-e. O az az egyetlen szem, melynek gyenge-sége miatt használhatatlanná válik a Jegpompásabbacéllánc, ő az a repedt
deszka, amely miatt összeroppan a vastag polc, mely hivatva lett volna a Iegféltettebb üvegnernút tartani, ő az, aki nem adja át a telefonüzeneteket, nem
hozza el a színháziegyeket, nem kapcsolja ki a villamos készüléket. nem főzi
ki az injekciós tűt. Ha mindezekért felelősségre vonják, kerekre mereszta szemét, hiszen ő csak "elfelejtette" ... !
Mit is jelent tulajdonképpen ez a szó: "kötelesség" ?
Vannak cselekedetek, amelyek nem hoznak hasznot a cselekvónek, sőt
talán gondot, terhet, anyagi kárt jelentenek neki, - amelyek után nem vágyódik, sőt talán természetesél fogva visszariad tőlük, - de mindezek ellenére
mégis váillal.ja őket, mert mindennek ellenére tudja, érzi, elfogadja, hogy ennek meg kell lennie, így kell lennie. Ez a kell, ez a kötelesség. A kötelesség
olyan feladat, amelynek véghezvitelét egy rajtunk kívül való (objektív) törvény
kívánja meg tólünk. Ez a törvény lehet az Isten által egyenesen lcínyílatkoetatott, vagy természetünkbe oltott (természeti törvény), vagy a törvényhozásra
hivatott testülettől kiihirdetett törvény (tételes törvény).
A gyermeket már aegkisebb korától kötelességtudatra kell nevelni. A majomszeretet nem ismeri ezt a kötelességet. "Hadd legyen boldog és szalbad legaláblb míg gyermek !" Később: "Úgyis eléggé kifárasztja az iskola". Majd: "Ha
családja lesz, majd megtanítja az élet; hadd legyen jó nekí, míg anyjánál van."
Az ilyen szülők nem veszik észre, hogy önimádatból ("ilyen jó anya vagyok
én !") és a gyermek szeretetének koldulásából (,,ha szólok neki, én vagyok a
rossz !") ok lesznek az oka, hogy a gyermek nem fog helyt állani az életben,
Eze már az élettel való első komoly találkozásból. már az első osztályban
kriderül: a gyereknek rendetlen a füzete, elveszett az itatóspapirja, nincsen ~{,j
hegyeZJVe a ceruzája, nem hozta el a beléptidíjat a moziba, -elkésett stb. Az
évek folyamán a panaszok szaporodnak az iskolában. Ilyenkor aztán kétféleképpen viselkednek a szülők: vagy a gyermek pártjára állal1lalk és a tanítót
i@azságtalan, túlkövetelő, gyermekkínzó sárkánynak rnondogatják magukban
(vagy alkáT' a gyermek előtt is) - vagy szinte elárulják a gyermeket, hangoztatván: "Én mindig mondom neki, én mindíg küldöm tanulni" stb. A gyermek
bámulva szemlélí anyjának ezt a mosakodását és apja rádörmögését: ."Nincs
benne semmi kötelességtudat".
Ugyan mit is tettek, hogy felébresszék és ébrentartsák a gyermekben ezt
a kötelességtudatot, Hiszen az iskolába már kialakult kötelességtudattal kell a
gyermeknek lépnie, az iskola csak fejleszti, kiszélesíti, elmélyíti; de az alapokat
a szűlői háznak kell megadnia. Hogyan?
A kötelességre való nevelésnek két foka van: a szoktatás és a meggyózléls.
A kis gyermeknél az első VIaJIl túlsúlyban. A gyermeket pontosan ugyanazon
órában kell etetni, fürdetni; fürdés utan már ne széljanak hozzá, ne játszanoak,
ne enyelegjenek vele. Ugyanilyen kötelességszerű legyen a gvereknek az evés.
Nem ikell mesére szoktatni, se mókákra (ezt a kanalat a marnának. ezt a nagymamáInak stb.). Az is nagy hiba, ha a gyermeket az irigység, vagy a k3IPzsiság
felkeltésével akarjuk evésre bícni: "Edd meg, különben a testvérkének adom !"
A következő lépés a játékszerekkel való bánásmód. Egy kétéves gyermeknek már önállóan eI kell raknia a játékait. Ezt még csecsemő korában keOOjük meg gyakoroitatni vele. A mama minden este elmondja: "Most JnegTÜnk
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előbb még elrakjuk a csörgőt, a gumibabát. a piros kockát, a petytyes labdát". Egy idő múlva így alakulhat a szöveg: "Megyiink fürdeni! Add
ide marnának a csörgőt, a gumi/babát, a pjros kockát meg a pettyes labdát",
Néhány hét múllva így hangzik a szöveg: "Megyünk fürdeni. Tedd ide a dobozba a játékaidat. A csörgőt és míndent l" Végül így: "Mehetünk fürdeni, elraktad már a játékaidat ?" A játékból észrevétlenül kötelességteljesítés lett. Ilyen
kötelességgé kell lennie, hogy jóvátegye, amit e1rontott: megigazítani a szőnye
get, arrnit fel kunkorított, felemelni a kanalat, amit leejtett stb. Azt is megtanulja, hogy étkezés előtt kezet mosunk, de azt is, hogy az étkezés előtt a Jóístenre gondolunk, hogyalakásbalépés előtt megtöröljük cipőnket, hogy este
meghatározott helyre tegye le a ruhácskát. Mindezt kötelességteljesítéssé lelhet
növelní, ha a szülők maguk teljesítik kötelességüket: a következetes szoktatást.
A négy-öt éves gyermeket, már az értelem útján is lehet, sőt kell rávezetni a kötelességteljesítésre. Természetesen ennek a kötelességnek sem menynyíségben. sem mínőségben nem szabadképességeít meghaladni. Itt míndenekelőtt a példa hat nevelőleg. Ahogyan az apa viselkedik az anyával szemben,
ahogy a mama a gyermekkel szemben, úgy a gyermekek szüleikkel, egymássalI
és batbáikkal, mackóikkal szemben. A jó babamama szép napos időben magával
viszi babáját sétálni, a kis vadász hűvös estéken betakarja mackóját. Amikor
esteledik. vagy ha borulni kezd az ég, a jó kis papamamák aggódva keresik
össze játékjaikat és bemenekítík a szobába, mert tudják, hogy esőben, sötétben nekik kell majd behozniok, amit széjjelhagytak kertben, udvaron. De
nemcsak a játékszerek bízhatok gondjaikra. Kisebb testvérkéjüket is kitartással őrzik. ringatják, kiszolgálják, sőt készek megvédeni is, ha ostoba feInóttrek
avval tréfálnak, hogy "elviszik akísbabát".
Arnikor a gyermek iskolába kerül, már van komoly, testére szabott munkaja. A szülők elsőrangú kötelessége ezt a kötelességet komolvba-vétetní és
megkedveltetní vele. Semmiesetre sem helyette megcsinálni a leckét. Az első
napokban természetesen át kell segíteni a kezdet nehézségén. Külön helyet és
meghatározott időt kell adni a leckekészítéshez; nem pedig a késő esti órákban,
se h..ö zvetlenül ebéd után, vagy a legizgalmasabb játék közepéri rárontani:
,.menj tanulni I"
Az iskolai feladatokon kívül természetesen megmaradnak, sőt szaporodnak
a családi kötelességek és életibelépnek a társadalmi kötelességek is, és a ,,Booktatás" teréről az értelem síkjára lépnek a vallási kötelességek. A gyermek megtanulja, hogy felelős az egész osztály magaviseletéért, az osztály tisztaságáért, a
csendért és rendért a folyosókon, megtanulja a közlekedési szabályok tiszteletét. a közös helyiségekben való viselkedést, az udvariasság szabályait. (Milyen
fájdalmas hallanní, amikor a gyermek az iskolában hallottak alapján át akarja
adni helyét a villamoson, re a mama szígorúan rászól: Csak maradt ülve, te is
m€{!;fizetted a jegyedet" !)
Most már ketten nevelnek: a szűlő és az iskola, s ez a vallásos szülö számára új, az eddigiek nél is komolyabb, bonyolultabb és felelősségteljesebb feladatot jelent. Olyan problémák elé kerül, amelyeknek megoldására nem talál
kész recepteket; e problémák megoldását éppen neki kell kimunkálni a míndennapok gyakorlatában. Ami világosan előtte áll, az az alapelv: hűség az
Isten iránt és hűség hazájához és a haza társadalrnánoz ; teljesítése mind a
vallást, rnind az állampolgárt kötelességeknek - és gyermekeínek e kettős
hűségre és kettős kötelességteljesítésre való nevelése. Az esetleg adódó nehézségeknek nem szabad kedvét szegniök, vagy passzivitásra kárhoztatniu.k; éppen ellenkezőleg: a problémák nyilt megvítatása, a vélemények őszinte kieserélése, az elvek józan és kendőzés nélküli föltárása vezethet ezen a téren eredményre, reális tisztázásokra. Erre a szülőnek módja is van a szülői muIllkaközösségekben, és a család és az iskola - a két fő nevelési fórum - megbeszéIéseire: élnie is kell tehát a számára nyújtott lehetőséggel. (f.)

fürdeni, de

,,;l-lIATYANKOS" MAGYAROK. Talán egyetlen nemzet szellemtörténetében sem játszott olyan fontos szerepet az Ur halhatatlan imádsága, mint éppen
a mn.gya'l'Okk ban. Nem lehet most célunk ennek a szerepnek egészét feloozolnun1;, csak: éppen a magyar szellem virágos mezején szeszélyesen tépegetett
mwtyánkos virágszálain7cat kötjiik össze egy kis csokorbe.
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Már legelső irott könyveink egyikében, a XV. századi Müncheni kódex
evangélium-forditásában feltűnik a Miatyánk kissé régies, ódon zengésú szövege: ,,Mi atyánk, ki vagy mennyekben ... Bocsásd mü nekönk mü vétetönket,
miként es mü bocsátonk nekönk vétetteknek ..." S azóta szakadatlanul
hangzik a magyarok ajkán az Ur imádsága. - Már legelső ismert nevű költőink egyike, a XVI. századi Ilosvai Selymes Péter, Szent Púl történetéről széló versezetében így ír:
Ha ki szive szerint nem tud imádlwzni,
Annak az tengerre keHetik evezni,
Ott az Pater nostert jól meg tudja tanulni . . .
Mi ugyan nem vagyunk tengeri nép, de azért jól megtanultuk a pocernostert. talán azért, mert ha nincs,en is tenqeriuik, de volt a múltunkbantengernyi szenvedésünk. "Ugy tudd, mint a Miatyá-nkot 1" mondja a népies
szólás; de egy másik ilyen népajkon élő közmondás azoknak a szomorú idők
nek az emlékét idézí, amikor már-már elfelejtettünk imádkozni: "Hallotta hirét, - szokták mondani a valamiben tájékozatlan emberre - mint az apáthiak
a Miatyánknak." Mert a török világban bizony sok magyar község teljesen
pasetorácio nélkül maradt, s lakói már csak hirb6l ismerték a régi imádságokat.
De aztán újból megtanultuk, annyira, hogy a XIX. század elején a Szépliteratúrai Ajándék 1821-es, kötetében az erdélyi Gróf Teleki Ferenc tollából
megjelenik első magyar verses parafrázisa is: "A' Mi-Atyánk" című vers minden versszaka az imádság egy-egy kérésével végződik. - Ez egyébként is ksilönfu.en "miatyánkos" idwzak volt hazánkban. Egykorú folyóiratok - a Hentművész (1833) s a Rajzo/atak (1836) megemlékeznek arról, hogy Karacs Ferenc, a neves pesti rézmetsző, pénzdarab nagyságú rézlemezkékre "tisztán és
g!va.sJuztóan metszette ki a Miatyánkoi", s ezek a kis amulettek akkorioon teJen
nagy kedveltségnek örvendtek.
A negyvenes évek elején Sujánszky Antal papköltő lantján zendül fel új·
.ÓJ II "Mi Atyánk". Az almanach-líra pattogó, szónokias trocheusaiban zenoi:
Istenem 1 dicső lakodból
Tengeráldás száll le ránk:
Néked gyászban és örömben
Fölkiált juk: "mi Atyánk 1)'
A szerájok: táborával
Zengvén hálaéneket,
E világ minden határán
.Bzenteltessék: a neved."
A szabadságharc idején egy új népies szólás-mondás születik: "Miatyánkkal nem veszik be Komáromot". Szolt ez azoknak, akik mindent csak: a "magyarak Istenére" bíztak volna. Komáromot aztán sikerült is bevenni Isten iegítségével és hősies küzdelemmel. De a szabadságharcot mégis leverte a túlerő.
S az utána következő kietlen lwrszakról Móra Ferenc irja: "A Baen-korszaktxm
a Miatyánkot se volt tanácsos hangosan imádkozni. Egyszer Pesten becsukvak valami ájtatos polgárt, aki a templomban nyomatékosabban találta elfohászkodni az Ur imádságának ezt a passzusát, hogy jőjjön el a te orszagod.
Az elfogulatlan biróság megállapította róla, hogy Kossuth Lajosra célzott vele
a megátalkodott rebellis."
A század végén a sokat szenvedett Reviczky Gsrula. »ott a "legmiatyánlwsabb" ./cöltőnk. Az "Imakönyvem" feledhetetlen szépségű sorai: "Az Ur imádságát ütöm fel - (Kísérőm a nehéz úton) - S vigasztalást vegyít a kínhoz A te imád, áh Jézusom! - Imádság keH a szenvedőnek, - Akit a sors árown
hagyott. - Uristen, én nem zúgolódom: - Legyen a te akaratod."
Egy másik versében [eldolqczza ő is az egész "Miatyánk"-ot.' Változatossáq
k(lQvéért hadd idézzük ennek egy közbülső strófáját:
Panasz sosem jön ajakunk/-a;
Csak te ne hagyj soha magunkra.
S ki élni engedsz, add nekünk meg
Ma s mindennap a kenyerünket.
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De nemcsak a költők lelki táplálé.ka a Miatyánk. Liszt Ferenc áhítatos mtséi 10eretében is felcsendülnek a Pater-noster fenséges, ősi gregorián akkordjai.
S e(Jy neves újságírónk írja Munkácsy Mihály utolsó napjairól: "az orvos el-

beszélte, hogy egy. napon egy kis papírlapot vettek el tőle, melyet rejtegetett, s
hogy a papírosra a magyar Miatyánk volt írva kúszált betűkkel."
S most eljutottunk saját századunkhoz. S mindjárt a század küszöbén el1ll
megható Miatyánk-epizód. Bölöni György írja nevezetes Ady-könyvében; hogy
amikor Ady Endre Párisban elhatározta, hogy istenes verseket fog írni, Léda
llS&zony félig bosszúsan, félíg tréfásan évődött vele:
- Maga? Hisz aMiatyánkot is elfeledte !
- En ? - [eleli tréfás sértődöttséggel Ady, és iskolásan, amint valamikor
az érmindszenti rektor tanította, elhadarja az imádságot. (Ime, - ezt máT mi
teuzük hozzá - Ady gyönyörűen kilombosodó istenes-költészetének gyökeré··
nél ott találjuk a gyermekkori Miatyánkot.)
S mílyen különös találkozása a véletlennek, hOl1ll körülbelül ez időtájt írja
Prohászka Ottokár is mélyenszántó elmélkedéseit a Miatyánkról.
Es Ady poéta-társa, a békére áhítozó Babits Mihály is, a Miatyánk ÖTök
j,géit fonja be megrázó erejű versébe az első világháború borzalmai közepette:
Miatyánk ki vagy a mennyekben,
harcokban, bűnökben, szennyekben,
rád tekint árva világod ...
Bocsásd meg a mi bűneinket,
miképpen mi is megbocsátunk
ellenünk vétetteknek: a gaz
tied, büntetni: mienk csak az,
hogy védelmezzük a mieinket! ...
A "miatyánkos" Babits, Dante bravúros magyarra fordítója, a legjobb isk.oMba járt, hiszen meetere adott világirodalmi példát arra a Purgatórium Il.
é7teltében, miként kell a Miatyánk szavait versbe szőni:
Erőnket, mely oly könnyen rosszba kóstol,
ne hadd. hogy az ős Ellen:ség kísértse ...

Töredékesen egy másik köUő, a már idős Vargha Gyula egyik hábo1'1its
is bennebujkál a Miatyánk egyik kérése:

veT~ében

Bár jönne már az ország, me/y után
Milljók imája száll két ezred óta;
Ne rontanák egymást gazul s bután,
Ne lenne többé zsarnok és helóta ...
S ugyanerre gondolhatott Krúdy Gyula is, mikor a háború utolsó évébe"
irt meleg lírával átfűtött hangulatképeinek ezt az összefoglaló címet adta: ,A
Miatyánk évéből". - S ne feledkezzünk meg egy másik kiváló prózairónkról,
Gárdonyi Gézáról sem, aki "Szunyoghy Miatyánkja" címu regényében a sok
viszontagságon átment főhőse életfilozófiáját ebben foglalta össze: "... az
utoZ3ó szót imádkozza néha másképp egy jobb modernebb szóval: szabadíts
meg a fantáziámtól." - Fontos szerepet játszik a Miatyánk egy másik - va.lamikor népszerű, ma már elfelejtett - elbeszélőnk, Csermely Gyula egyik reoéflyében is. Erre már a cím is utal: "Ami két Miatyánk között van" ...
Es az újabb nemzedék műveiben is fel-felbukkan a Miatyánk. A zeneszerzők közül hadd említsük csak Dohnányi Ernő és Kodály ZoUán miséit, A költők közül a kissé szónokias Kiss Menyhértet, aki egy egész verseskötetének a
"Magyar Miatyánk" címet adja, s a bennsőséges Dsida Jenőt, áki kórházi haláWs-4gyán írt hattyíl(Ul.lába tűzdeli a Miatyá:nk sorcit.
De a fiatal József Attila egyik versében is ("Imádság megfáradtaknak")
benne vibrálnak miatyánkas reminiszcenciák: "... mi, Atyánk, a te gyerekeid
vt1Y1f"nk . . . - enmagunk előtt is térdet hajtunk, mondván: - Szabadíts meg
• gonosztól."
A magyar szellem életét ime a legrégibb időktőL 1IÁ1pjainkig húzódó aranyS2.ÚJrtént átszövi az ÖTök Miatyánk. (Ku1l$zery Gyul4)
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JEGYZETLAPOK. (Charles Du Bos, vagy a szeUem udvariassága.) Augusző-én múlt húsz esztendeje, hogy meghalt; s akkor valaki azt írta róla:
halála jelképes jelentőségű, egy korszak végét jelzi.
.
Van is ebben valami igazság. Du Bós-ban míndaz megvolt. ami a két háború közötti időszak: legigényesebb szellemeit jellemezte, a franciáknál egy
Larbaud-t, egy Valéryt például: törekvés bízonyos magasrendű.
humanizsnusra, magatartásban a szellem emberének tiszta erkölcsére. a becsütetes igazságra, az értékek megőrzésére; s ugyanakkor volt benne bizonyos szíget-élmény is: valaminő ízoláltság, vadaminő .....!. sokszor kényszerű, vagy tíJltakozás-jellegü - elzárkózás; néha már-már egy szellemi felhókakukvár, egy
irreális kultúr-elizium építésének hősiessége a fasizmus felé siklló Európa Inánd
zavarosabb és mínd aggasztóbb hullámverése fölött.
Volt benne - és ez szintén közös vonása a kor sok kíváló szellemének bizonyos preelőzség. "kényeskedés" is; ennek változatai egyébként a mi akkori
i;rodalmUlIlklban, a Nyugat "második nernzedékénél" sem voltak Ismeretlenek, Ez
az, amit munkáiban - kivált naplójában -talán a leginkátfu hervadtnak érez
az ember. Igaz, nagy kortársának - és belső monológia állandó víta-partnerének - Gide-nek javarészt ellenkező előjelű modorosságaí nem kevésbé hervadta:k meg az idők folyamán. Egy-egy műben majdnem míndig az a legesenelóbb, ami a legjellegzetesebben korszeru: a mozdulatok sablóndai, a stílus gír-'
1a:ndjai. Ezek hamar megíakulnak, és ha nem állt mögöttük kellő erkölcsi és
szellemi fedezet, akkor lassan elsüllyed az egész mű, Ha viszont állt, akkor
lehullhatnak cikornyát, lepereghetnek diszei : értéknek is, példának is fönnma"rad. Igy Du Bos sem merült el azzal az Európával, amelyben élt és amelynek
jellegzetes jegyei rajta is megtalálhatók. Túléli korát, és sugárzása máig sem
csökkent. Felesége ezeket a szavakat - élete jelszavát - vésette sírkövére:
.,Hűség a fényhez, melyet kaptunk ez a lényeg". O valóban hű volt a ikaoott fényhez; és halála óta is ennelk a hűségnek a fénye árad műveíből.
Ez a mű: néhány nagy kritikai munka (Constant-ról, Byronról, Gide-ről
például), egy sereg kitűnő tanulmány (az "Approximatíons", a "megközelítések"
több kötetes esszé-sorozata) és mindenekfölött naplója, melynek mcstanában
jelent meg nyolcadik, és még megjelenésre vár további néhány kötete.
Bármilyen személyes is, vagy éppen mert olyan becsületesen, nyiltan, néna már-már gyermekien személyes: ez a napló kétségkWill századunk nagy
confessíói közé tartozik, az irodalomnak abba a vonulatába. amelynek legma~i)b csúcsa Sze.nt Agoston Vallomásai.
Benne Du Eos nem egyszer készít leltárt magának arról, kik hatottak döntően lelkisége kialakulására, kiknek köszönhet a legtöbbet fejlődésében. Badh,
Keats, Giorgione nevét említi, és mindenekfölött Szent Ágostonét, Marítaínnel,
atomizmus reneszánszának ezzel a kimagasló, és főként az Irók felé rend!kíYÜli hatású egyéniségével meghitt barátságban volt, de a skolasztíkától idegenkedett és Szent Tamásnak sosem volt buzgó olvasója. Szellemnek és élménynek éppen az ellenkező tájairól jött, s egész élmény- és gondolatvilágának éppen az ellenkező volt az iránya, lendülete, hajlama. Ot Bergson, az ÍJltuició fiJozófusa eszméltette rá a tulajdon lelkére, és annyiban míndig tudatos
bergsonista maradt, hogy rendkivüli értéket tulajdonított az íntuicíónak. Mint
loritíkusnak, az volt a legfőbb célja, hogy behataljon egy-egy lélekbe, abba a
legtitkosaJbbműihelybe, ahol a mű megszületik hogy ellesse az alkotó lélek
legtitkosabb magánbeszédét. rejtelmes lüktetését, azt a tempóját, amelyet anynyit emleget "meglcőzelítései,ben",esszéiben, naplójában egyaránt. Alig is aikad;
aki egy-egy mű születésének főltételeit és titkát, anyaméhét, és klímáját oly
',özvetlenül meg tudta volna kőzelíteni, mint ő, akár Tolsztojról volt szó, akár
" ~théről, akár Baudelaire-ről, akár Keatsről. •
Ime egy kis példa erről a kritikusi íntuícíóról. 'I'olsztojjal foglalkozva egyiJk
.,ne.gközelitésében" am írja: Tolsztoj őt az olyan mezeí sétálóra emlékezteti,
aki mínduntalan bele-beletúr az ösvény menti magas fúbe,gépiesen letép egy
szálat, szájába veszi, fogai közt morzsolja, aztán eldobja Egy .kép, mellyel TolBz,coínak az élethez, természethez, valósághoz való TÍSzonyát akiaT'ja ér7.ékeltetni
- s érzékelteti is, sok körülményes magyaráza1lnál jobban. Kiérzett TaIamit a
műből, azt képbe öltöztetve mondta el; - és II kép pontosan fedi a VJa1óságot !
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kötetéből tudjuk} Du Bos találkozik
Rilkével; Oroszországra fordul a szó, Rilke oroszországi élményeire, és Tolsztojra, "Rendkívüli ember, olyan féktelen érzékiességgel. aminőt senki másnál
nem láttam: példa rá, ahogyan a mezőn a virágokat t.épaeste, ahogy orrához
emelte őket, s a mohóság, ameuuoe: illatukat fölszívta." Ezek Rilke szavai. és
Du Eos hozzáfűzi zárójelben: "Itt Rilke arcjátéka csodálatos volt, mintha részt
venne a jelenetiben - én pedig örültem, hogy 1910-től, s még Tolsztoj halála
előtt, arnikor még mit sem tudtam életéről, már annak az embernek a képét
idéztem naplómban, aki tépdesi. tördeli és morzsolj a a mezei virágokat." Valóban, ezek a kritikus legszebb örömei ...
Természetes, hogy aki ilyen intenzitással hatol bele egy-egy műbe, az cl
műalkotásban nem holt szépséget látott, hanem sajátosan élő jelenséget, .Jelkek találkozási helyét" - mint mondja; s ezen a találkozási helyen bizonyos
szent megrendüléssel mindig ott érezte egy Harmadiknak a jelenlétét is. Számára minden alkotás, ha igazi, értékes, szép, akár szobor, akár festmény,
akár zene, akár vers vagy regény, mindig valósággal égő csipkebokor volt;
tüzéből finom füle kihallotta azt az ihlető Hangot, melyet az alkotó maga taJán nem is sejtett, vagy ha megsejtett, esetleg nem akart tudomásul venni. Du
Eos számára minden szépség mint szépség és minden alkotás mint alkotás eleve szakrális dolog volt, esetleg önkéntelenül, malgré lui, és nem egyszer egyenesen az alkotó szándéka ellenére is. Az volt a pogány szépség is. Élete legutolsó nnplójegyzetéban ír - Claudelnak egy, az emberi szenvedélyek színpadi
ábrázolásáról tett megállapítását kommentálva - "a pogány szépség cáfolhatatlan és nagyszerű igazolásáról, mint annak a teremtésnek a jogosságáról.
amelyet Isten szabadon átenged az ember szabad teremtő géniuszának".
Ebből a szakrális rnűvészct-fölfogásből (amelynek platonista elemeit nem
volna nehéz kimutatni, főként Mi az irodalom? című kis traktusa alapján} kő
vetkezik mély erkölcsi felelősségtudata. Mi sem állt távolabb tőle, mint a minllenáron botránkozó prüdéria (aktok elemzésétől például épp oly kevéssé idegenkedett, mínt Claudel a nyers szenvedélyek ábrázolásától), de 'ugyanakkor
következetesen kívánta, hogya művész, művészete méltóságának tudatában,
mmdenhez a szépségne,k járó tisztelettel nyúljon, és alkotásában alkotói méltóságának megfelelő felelős komolysággal járjon el. Szerette a könmyűkezű, elegáns művészetet, de elítélte a frtvolttást. Nem volt úgynevezett "erkölc:s~sösz·'.
azok fajtájából, akik folytonosan a művészek magánéletét vizslatják s egy-eg::
botlásuk miatt azonnal pálcát törnek művük fölött is; de a bűnben való megátalkodást, a véteknek szabállyá emelését határozottan kifogásolta, elsősorban
azért - hiszen művész volt és a művészet kritikusa - , mert benne a művészet
épségének veszedelmét látta. "A testi visszaélések - mondba egyszer - végülis
a szellem bűneivé válnak" s mint ilyenek, gyökerében támadják meg a művé
szetet: magát a művészi igazságot, tehát a lényeget ássák alá. Gide-del való
híres vitája ("Le dialogue avec André Gide") lényegében ezek körül a kérdések
körül forog.
Ez egyébként legkeményebb írása, de ez sem rideg. Elveit ugyanis hajthatatlanul, de míndig szelíd szilárdsággel hangoztatta. Erőszakos mondatot S'Orha nem ím le; igazságait, még ha szigorúak voltak is, mindig a szeretet szavába burkolta. Életkörülményei: állandó, kínos betegsége magányossá tették,
lile ez a magány sosem volt önző, ezt mindig népessé tette a szeretet, a mások
iránt való odaadó figyelem, az udvarias részvét. Egy méltatója rnondja róla:
"Mindig szolidárísnak tudta és akarta magát másokkal, főként a hitetlenekkel,
akiktől pedig konverziója elválaszthatta volna. Ha történtek is életében szakilásdk, sosem ő kezdeményezte ezeket, és nem is ő a felelős értük. Charles Du
Eos, a hit tanúságtevője, egyúttal a hűség apostola és mintaképe volt."
A szellem udvariasságának, ennek a jelleg~etesen humanista - és jellegzetesen keresztény humanista - erénynek volt példás képviselője. Ebben, tam önkéntelenül, annak a Szalézi Szent Ferencnek is követője, aki színtén
kedYelt és állandó olvasmányai közé tartozott. (r. gy.)
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