NAPLÓ
A SZENTATYA A PAPI NÖTLENSÉGRŰL. XXIII. János pápa 1959. január 25-én a falakon kívül lévő Szent Pál bazilikában bejelentette, hogy egyetemes zsinatot szándékozik összehívni. Ez a pápai bejelentés rendkívül nagy
érdeklődést váltott ki nemcsak a katolikus hívek, hanem az egész világ közvéleménye előtt. A nagy érdeklődésnek nemcsak az volt az oka, hogy az első vatikáni zsinat óta eddig nem merült fel egy egyetemes zsinat összehívásának
gondolata, hanem az is, hogya pápa beszédében körvonalazta azokat a feladatokat, amelyeket az összehívandó egyetemes zsinat megtárgyalni és megoldani hivatott.
Helyesnek látszott, hogy az egyetemes zsinat előtt a pápa, aki egyben a
római egyházmegye püspöke, a saját egyházmegyéjében egyházmegyei zsinatot tartson. Helyesnek látszott ez azért, mert bár a római egyházmegyei zsinat
határozatai elsősorban az egyházmegye papjait érintik és magának a római
egyházmegyének belügyét képezik, mégis számítani lehetett arra, hogya zsinaton a pápa olyan megnyilatkozásokat is fog tenni, amelyek bizonyos kérdésekben előremutatnak az egyetemes zsinat felé.
Az Egyházi Törvénykönyv (Codex Juris Canonici), mint törvénykönyv, a
maga szerkezetében és felépítésében tökéletesnek mondható. Az élet igénye
azonban, bizonyos idő elteltével minden törvénykönyvvel szemben felveti a
változtatás, a reform gondolatát. így van ez az Egyházi Törvénykönyvvel is.
XXIII. János pápa az egyetemes zsinat összehívását felvető beszédében jelezte
is, hogy az Egyházi Törvénykönyv is módosításokra szorul. így vetődött fel a
gondolat, hogyamódosításokban szerepelni fognak olyan egyházfegyelmi törvények is, amelyek a papság életével és lelkipásztori munkájával összefüggésben vannak.
P. Raimondo Spiazzi dominikánus atya, az Angelicum professzora a Monitor Ecc1esiasticus szeptemberi számában hosszú megjegyzéseket fűzött a pápának 1959. január 25-én elmondott beszédéhez. (Monitor Ecc1esiasticus 1959.
III. Fasc. 369-409. old.) Elmellőzve ennek az értékes írásnak többi részét, figyelemreméltó, amit a szerző a lelkipásztori munkáról és annak egyes nehézségeiről mond. (3. Aspetto Pestorale 387-392 o.) Nem ismeretlenek azok a
problémák, amelyek egyes vidékeken a papi hivatások terén mutatkoznak. A
szerző rámutat azokra a fizikai és lélektani adottságokra, amelyek nem hatnak
kedvezően a papi hivatások számúnak emelkedésére. Különösen a fiatalemberek
körében mutatkoznak meg ezek a problémák, és ezért mint gondolatot felveti,
hogy a lelkipásztori munka eredményes elvégzése szempontjából nem lenne-e
helyes és kívánatos, hogy ahol a papi hivatások száma nem kielégítő, ott a
nyugati (latínszertartású) egyházban jó katolikus családból származó, őszintén
keresztény lelkülettel rendelkező, idősebb korú nős férfiakat is papokká lehetne szentelni. Ezek általában rövidebb kiképzés után bemutathatnák a szentmiseáldozatot, kiszolgáltathatnák a keresztség és az utolsó kenet szentségét és
halálos betegségben a bűnbánat szentségét is. Közreműködhetnének a házasságkötéseknél és más szent cselekményeket is végezhetnének. Az igehirdetésben és a hitoktatásban csak olyan formában vehetnének részt, amely teológiai
képzettségüknek megfelel, vagyis nem önállóan megszerkesztett beszédeket és
katekéziseket moridanának el, hanem teológiailag jól képzett papok által előre
elkészített írásokat olvasnának fel a hívek előtt.
Nagyjából ez a lényege a P. Spiazzi által felvetett gondolatnak, de egyben
problémának is. Nem ismeretlen, hogy amikor a pápa az egyetemes zsinatot
meghirdette, különféle találgatások merültek fel egyháziak és laikus hívek
körében a papi nőtlenséget illetően. Ezek között a találgatások között ""oltak
olyanok, amelyek túlmentek azon a határon, amelyre még azt lehet mondani,
hogy józanságot és egyházias érzületet mutatnak. Kü1önösen az volt meglepő,
hogya világi hívek mí lyen érdeklődést mutatnak a kérdés iránt.
Biztosra lehetett venni, hogy XXIII. János pápa az egyetemes zsmatot
megelőző egyházmegyei zsinaton sok más kérdés mellett érinteni fogja a papi
nőtlenség kérdését is. Második beszédében, 1960, január 26-án a pápa valóban
beszélt a papi nőtlenség kérdéséről. Mint legmagasabb egyházi őrhelyen álló
személy, aki a kérdés egész terü1etét átlátja, a pápa nem hagyta szó nélkül a
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megmutatkozó és sajnálatos hibát. Elmondta, hogy milyen fájdalmat okoznak
neki, mennyi szégyent és botrányt keltenek azok a papi személyek: "Akik
életük folyamán engedtek a szivnek és a testnek." Ezután a pápa igen kemény
szavakkal beszélt azokról, akik azt szeretnék, hogy az Egyház rnondjon le arról az ékességéről. amely hosszú évszázadokon keresztül az egyik legnagyobb
dicsősége volt, vagyis a papi nőtlenségről. Nyiltan megmondta a pápa, hogy
egyházi vonalon ezt a megoldást csakis azok kívánják, akik így szeretnék megmenteni elveszett méltóságuknak valamelyes roncsait.
A jelenleg is érvényben lévő egyházfegyelem szerint a nyugati egyház
(latinszertartású) sohasem engedi meg felszentelt papjainak a nősülést. Amikor a történelem folyamán az egyház ezt néhány esetben megengedte, tette ezt
igen súlyos okok és körűlmények következtében, de az illetőknek a klerikusok
közül vissza kellett térni a laikusok, vagyis az egyszerű hívek közé. Külön
hangsúlyozni kell, hogy csupán néhány esetről van szó! Az ortodox egyház
és hozzá hasonlóan a római is egyedül a keleti ritusok számára engedi meg,
hogy nős embereket is papokká szentelhessenek. A pápa határozottan elutasította azt a gondolatot, hogy az egyház általánosan engedje meg felszentelt papjainak a házasságkötést.
A zsinaton elhangzott pápai beszédnek van egy problematikus helye. A
pápa szavai ugyanis egyesekben azt a hiedelmet kelthetik, hogya nyugati egyházban meglevő papi nőtlenséget a pápa kiterjeszteni szándékozik az egész
egyházra. Beszédében ugyanis általánosságban egyházat említ a Szentatya.
Mindenki tudja, hogy XXIII. János pápa szívének legkedvesebb gondolata az
egyház egysége. Éppen ezért senki sem értékelheti úgy a pápa szavait, hogy a
nyugati egyházfegyelmet akarná kiterjeszteni az egész egyházra. Az a pápa,
aki olyan békés lelkülettel viseltetik a keleti egyházakkal szemben, semmiképpen sem akarhatja, hogy ez az egyházfegyelmi kérdés legyen akadálya annak, hogy az ortodox egyház az idők folyamán visszatérjen az atyai házba.
Amikor a római zsinaton elhangzottak a pápa szavai, egyesek úgy gondolták, hogy a pápa éppen P. Spiazzi felvetett gondolatát akarja véglegesen elutasítani. Úgy gondoljuk, hogy ezt nem lehet állítani. Amikor a pápa határozottan kiáll a gondolat mellett, hogy az egyház soha nem mond le a papi nőt
lenségröl, nem akarta véglegesen és visszavonhatatlanul bezárni a kaput egy
olyan lehetőség előtt, amely tekintetbevéve a szükségességét és az egyház hasznát, esetleg segítséget és megoldást jelenthet a lelkipásztori munka eredményesebb elvégzéséhez. Az az érzésünk, hogya második vatikáni zsinat meg
fogja tárgyalni az Angelicum professzora által felvetett gondolatot. Senki sem
állítja azt, hogy nincsenek problémák egy ilyen gondolattal szemben. Csak néhányat említsünk. Rés a nyugati egyházfegyelmi gyakorlaton. Milyen korúak
legyenek az ilyen nős, felszentelt papok. Melyek azok a vidékek, ahol ennek
szűkségessége mutatkozik stb. Természetes, hogy maguk a felmerülő problémák
egy gondolatot még nem tesznek szükségtelenné, vagy megvalósíthatatlanná,
Végezetül vessünk fel a kérdéssel kapcsolatban egy gondolatot. Egyes nagy
szerzetesrendek a papi jellemformálás és alapos filozófiai és teológiai kiképzés útján úgy látták helyesnek, hogy tagjaikat csakis a teljes lelki, jellemi és
fizikai kiérettség után szenteltetik papokká. A jelenleg érvényben lévő egyházi
törvények szerint a papszentelés a jelölt betöltött huszonnegyedik életéve után
történik. (975. kánon.) Felmentéssel azonban, ha megfelelő okok vannak, végeredményben 22 és féléves korban is pappá szentelhető valaki. Felmerül a
kérdés, hogya papi méltóság nagysága, a papi hivatással járó sok lemondás,
áldozat és önfegyelem nem tenné-e szükségessé a papszentelés időpontjának
néhány évvel történő felemelését. Ez úgy képzelhető el, hogy miután a papnövendék tanulmányait befejezte, a szükséges kor eléréséig csakis a haj koronát és a kisebb egyházi rendeket venné fel és saját ordináriusának küldése
alapján résztvenne a plébánia és az egyházközség munkájában. Ezek az évek
bizonyosan meghoznák a teljes lelki, jellemi és fizikai kiérést és aki így vállalkoznék a nagyobb egyházi rendek felvételére, az XXIII. János pápa gondolata szerint teljes mértékben hozzájáruina az egyház egyik legszebb dicsősé
gének, a papi nőtlenségnek a hívek részéről történő értékeléséhez és megbecsüléséhez, (Dr. Várkonyi Imre)
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A MINDENNAPI MUNKAJABAN ÉLŰ EMBER szívesen ísmerkedík meg
új dolgokkal, örömmel bővíti tudását, kü!önösen, ha ez nem kerül nagy fáratlságába ha nem vonja el kötelességének, hivatásának rendszeres gyakorlásától. A t{;,dást többnyíre másodkézből kapjuk. Igy van ez már az iskolában is.
Hiszen a tanár legtöbbször csak azoknak az ismeretekne k közlője, amelyekre
mások, alkotó tudósok, önálló kutatók, felfedezők jöttek rá és a szóbakerűlő
művészi alkotásoknak sem ő maga a megteremtője. A társadalom mégsem
nélkülözheti ezt a közvetítő rendszert, hiszen nélküle szó sem lehetne civilizációnk és kulturánk fenntartásáról, és folytatásáról. Korunk szédületes tempójú technikai és gazdasági átalakulása pedig olyan méretű, hogy akár az iskola, akár az egyetem padjairól kikerült ember is hova-tovább műveletlennek
érezheti magát, ha nem tanul tovább, újra meg újra holtáig, mint a jó pap.
Annál nagyobb élmény tehát, ha olykor korun k legújabb eredményeit, gondolkodásunk új módszereit, szempontjait és problémáit első kézből kapjuk meg s
bepillantásunk nyílik abba a műhelybe, ahol maga a tudós, a szakember, az
alkotó viaskodik technikai, gazdasági vagy akár művészi feladataival.
Erre adódik alkalom a katolikus papság számára, amikor időnként egyegy szakember tár fel előttük olyan kérdéseket, amelyekkel ők természetszerűen és hivatásukból kifolyólag nemigen foglalkoztak. Gondoljunk arra az elő
'adásra, amit Gillemot professzor tartott az Opus Pacis egyik gyűlésén s amit
a Vigilia is közölt, vagy arra a rendkivül érdekfeszitő beszámolóra, amit Kardos László helyettes pénzügyminiszter mondott el a Béketanács Katolikus Bizottságának hivására összejött papok előtt a következő ötéves terv előkészítésé
nek és kidolgozásának alapelveiről és várható eredményeiről. Kétségtelen: a mutatószámok, az anyagmérlegek, a fogyasztási alapok, a gazdasági tervezés egész
módszertana, a munka hatékonyságának bonyolult rendszere nem a kegyelem
világából valók, nem érintik a teológia teriiletét. de a katolikus bölcselet mindenkor tisztában volt azzal, hogya kegyelem a természetre épül fel, arra az
emberre, aki benne él a természet és a társadalom világában. És bár mi valljuk, hogy nemcsak kenyérből él az ember, tudjuk azt is, hogy kenyér nélkül
viszont nem él meg. Ennek a kenyérnek a megszerzése a modern ipari civilizócióban olyan feltételek tudatos megteremtését követeli meg, amit a klaszszikus közgazdaság korában még nem is álmodtunk.
Nos, a legutóbbi előadás, an,tire céloztunk, éppen e feltételek kialakitásának bonyolult világát tárta fel a papi hallgatóság előtt. Azokat az összefüggéseket, amelyeknek összehangolása nélkül nemcsak a szocialista nemzetgazdaság
egészséges egyensúlya, nemcsak a termelés növelésének helyes módjai, hanem
a nemzeti jövedelem állandó szint je sem volna biztosítva hazánkban. Márpedig az előttünk álló öt gazdasági évben ennél többről van szó. Arról, hogy az
ipari termelés 60 és 70, a mezőgazdasági termelés 30-32, az építőipari termelés pedig 75 százalékkal növekedjék az 1958. évihez képest, a lakosság rendelkezésére álló fogyasztási javak mennyisége - a téglától a citromig - 40-45
százalékkal nagyobb legyen, mint amekkora 1958-ban volt. A terv helyes teljesitése után a számítások szerint a munkások és az alkalmazottak egy főre jutó
reáljövedelme 26-29 százalékkal kell, hogy emelkedjék. Mindezeknek a céloknak eléréséhez nemcsak bonyolult számitásokra, a gazdasági alapok észszerű számbavételére van szükség, hanem számos külkereskedelmi lehetőség
felkutatására, felmérésére és kihasználására is. Gondoljunk például arra, hogy
a tervek érdekében 870.000 kw új villamosenergia termelőkapacitást kell üzembehelyezni, ráadásul villamosenergiát kell importálnunk baráti államokból,
hogy necsak iparunk kapjon elegendő energiát, de 1965-re minden falu is el
legyen látva villannyal. Nincs elég szenünk. Lehetőség mutatkozik a kőolaj
termelés megkétszerezésére. Szenet akarunk megtakaritani a vasúti vontatás
dieselesítésével is. Sajnos, fűtőanyag mérlegünk gyökeresen nem változtatható
meg, ahogy a gazdasági szakember fejezi ki magát. Lehetőség van 'lJiszont kémiai iparunk gyors fejlesztésére: a műtrágya, a műszálak, a gyógyszer termelésének fokozására. Tudjuk, hogy hazánkban kevés a megművelhető föld., Mezőgazdasági termelésünknek tehát egészen más feladatokkal kell megbírkóznia, mint a kevés lakossággal, de sok földdel rendelkező országnak. A főfel
adat tehát, hogy a mezőgazdasági termelés minél belterjesebbé váljon, minél
több műtrágyát használhasson fel (a felhasználható műtrágya mennyiséget

140-150 kg-ra akarják emelni holdanként) és minél több takarmányt termeljen, hogy több jóminőségű állatot nevelhessünk. Mindennek, úgy mint az iparban is, elsősorban a termelékenység fokozása révén kell megtörténni. Ezért
látjuk el traktorokkal a mezőgazdaságot, ahonnan 250-300.000 dolgozó szabadul fel az ipar számára. De az iparban sem a munkaerő növelése a lényeg. hanem a termelékenység fokozása. És ez az ötéves terv egyik legjellemzőbb vonása. Jólétet, magasabb életszínvonalat csakis a termelékenység fokozásával
biztosithatunk és ehhez egy nyersanyagokban viszonylag szegény országban
igen nagyelőrelátásra és pontos számitásokra van sziikséq. Ha az élők birodalmára gondolunk ott is azt látjuk: minél fejlettebb valamely lény, annál kisebb energia pazarlással él, ezt a folyamatot figyelhet jük meg a technika fejlődésében is. A munka produktívitása tehát rangjelzője a gazdasági életnek,
és ki lehet ellensége annak, hogy nemzetünk ezen a téren is mind magasabb
színvonalra kerüljön a népgazdaságok békés versengésében vagy küzdelmében.
Mindezek az adatok s a hozzá fűzött gondolatok nem beszámolóul íródtak
le, hanem csak illusztrációként. Annak a jellemzésére, hogy egyetlen jó elő
adás is mennyi új ismeretanyagot rögzít meg a hallgató ban, mennyire elgondolkoztatja és viszi olyan területekre, amelyeket eddig nem ismert. Igen, szükségünk van arra, hogy aki holtig akar tanulni, az a maga hivatáskörén túl
megismerkedjék döntően életfontosságú problémákkal, elsősorban azokkal, amelyek az imádság mellé szűkséqes mindennapi kenyér előteremtésével, papok
és hívek mindennapi életével oly szorosan függnek össze. (sz. e.)

AZ OLVASO NAPLOJA. Ahhoz, hogy valakiből jelentős kritikus legyen,
nem elég a tehetség. Lehetőség és megfelelő föladatok is kellenek hozzá. Meg
gyakorlat is: a szem folytonos élesítése, a képességek folytonos edzése, a módszerek folytonos csiszolása. Ez hiányzott Kaffka Margitnak.
Kritikáit, tanulmányait, cikkeit Hullámzó élet címmel gyűjtötte össze
(okos és alapos előszóval látva el) Bodnár György; az egész nem több háromszáz lapnál, s annak is legföljebb ha jó harmadát teszik az irodalmi bírálatok;
és még ennek is a harmada másod-, ötöd- és tizedrangú dolgokról szól. Így,
visszatekintve, majdnem érthetetlen, míért nem kamatoztatta jobban Kaffka
Margit kritikusi tehetségót a megbízható bírálatokban nem túlságosan bővel
kedő Nyugat. Nem bíztak benne? Nem ért rá? Körülményei akadályozták?
Írt egyszer egy színész-portrét: a híres-szép Hegyesi Mariról, aki minden ráosztott szerepet hibátlanul megoldott, "de nem tudott elébe menni a sorsának",
azaz a szerepeinek. Valahogyan így volt ő is, mint kritikus. Kiadtak neki eleinte jelentéktelen dolgokat, nyilván azért, mert kezdőre azért mégse szokás
rögtön főszerepet bízni: Pap Mariskáról, Kupcsay Feliciánról, Alba Nevisről,
Mariay Ödönről. Lengyel Lauráról írhatott. Ez volt az egyik "szerepköre" : a
jelentéktelenség rostálása. Talán azért, mert a jelentéktelenséggel is elmélyülten, becsülettel, nagyon rokonszenves emberi érdeklődéssel foglalkozott. Aztán,
mert nő volt, rá jutottak a "női nek" vélt föladatok: nőírók bírálása, női témájú könyvek méltatása, állásfoglalás a nőt érintő szerelmi kérdésekben. Versben is: a nőköltők; és Balázs Béla, aki rokona volt. Nem túlságosan írígylésre
méltó "birodalom" egy kritikusnak, aki történetesen - és balszerencséjére nő. Mert képességei jóval nagyobb és átfogóbb föladatokra predesztinálták
volna.
Mit tehet egy kritikus, ha kiadnak neki egy szürke, érdektelen, féldilettáns novellás kötetet ? Teljes fegyverzetben állni ki ilyenkor: ez majdnem nevetséges, ágyúval-lövés egérrc. Megkeresi hát a kasahegyben azt az egy-két
szem hamis gyöngyöt, amelyik legalább hasonlít egy kicsit avalódira; ki fényesiti és fölmutatja: lám, még itt is találtam valami "értéket". Vagy fordítva:
egy halom hamis gyöngyre, mely a valódi színében tetszeleg, rárnondía, hogy
az bizony hamis. Valakinek az ilyen könyvekről is kell írni egy folyóiratnál;
a föladat azonban nem különösebben csábító, hiszen akinek van némi izlése,
az már úgyis tudja, hogy az üveggyöngy csak üveg, és a kasahegy kása.
Kaffka Margit azonban megmutatta, hogy másra is alkalmas, mint a beküldött könyveknek a szerkesztöségböl való időnkinti kisöprögetésére, Olvassuk el például, amit Lagerlöf Selma regényéről. Az Antikrisztus csodáiról írt:
ahogya mű egyre mélyebb és mélyebb rétegeibe hatol és a felhám, a tetszetős
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sziciliai tájkép alatt megmutatja a zsigerek szervi bajait: az ábrázolás fogyatékosságát. a helyzetek képtelenséget, a jellemek valószínűtlenségét és az írói
elsiklásokat - a realista mez mögött a jókais romantikát. Egy másik példa a maga idején igen népszerű Else Jerusalem Szent szkarabeuszának bírálata
- arra világít rá, hogy szemlélete nem egyoldalú: itt társadalmi oldaláról ragadja meg a dolgot, s mutatja meg az ábrázolás hamisságát, mint egy hazug
társadalmi magatartás tükröződését; innét világítja meg a mű szükségszerű
esztétikai zagyvaságait és képtelenségeit.
Ért a vershez is (hiszen költő volt); de költőkről írt bírálatai valamivel fakóbbak: ma már ilyesmiről szeretünk műhelyszerűbben és főként dokumentáltabban hallani annál, amennyit ő általában mond (bár sok találó, ma is érvényes megjegyzése van, s amit Balázs Béla egyik kötetéről. a Trisztán hajóján
CÍműről írt kiadatlanul maradt bírálatában, az okos szigorában és elmélyültségében példás). Ha viszont prózai munkához szól hozzá, már-már fölényesen
biztos. Milyen kitűnő, és milyen kegyetlenül okos például, amit Herczeg Ferencről mond A fehér páva kritikájában ! Ime néhány részlete:
"Ha vidéki boltosok a hősei, azokkal éppolyan udvariasan és kedvesen bánik, mint bánt dzsentrikkel, mágnásokkal. nagyzsidókkal és főhivatalnokok
kal. Mint a jó és előkelő orvos nem tesz különbséget a sokféle rangú páciens
között, egyformán foglalkozik míndjükben azzal, amiről hiszi, hogy rája tartűzik; ám tovább hajszállal sem megy, és önmagától hűvös és gőgös úri jómodorral távol tartja valamennyit ... Eltűnődhetünk rajta, hogy ez a történet
milyen gyönyörűen. megdöbbentően mély és gyökeréig eleven, igaz - lehetne . .. Csakhogy... vannak dolgok, amik fölött úri tartózkodással, diszkréten,
fölényesen, hidegen és kényelmesen siklik el ... Igy kell lenni, mert ő mondja,
és mindig okosan, fordulatosan, könnyedén és választékosan. Valóban
Dosztojevszkij, példának okáért" sokkal kevésbé üdítő, átlátszó és jóleső olvasmány! De bármit beszéljünk, nagy dolog az és szerencse, hogya ,mívelt
olvasok' nagy tömeget éppen egy Herczeg Ferenc, egy ilyen teljesen fölöttük
álló s a velük bánást, érettük fáradást mégsem sajnáló író hódítja és emeli
magához, mondjuk a Marlitt-érából; mint ahogy emez Nick Cartertől váltja
meg a varróiskolát; .viszont Nick Carter félredob atja a cselédszobákban Az
elcserélt grófleány kincsét."

Éles és pontos kép; ma sem igen szorul módosításra. Azt mondía ki, ami
ezzel az egykor mérhetetlenül népszerű, aztán túlságosan is alábecsült íróval
kapcsolatban talán a leglényegesebb: hogy "úri tartózkodással, diszkréten, fölényesen, hidegen" lehet valaki mutatós író, népszerű író, elegáns író - csak
cppen nagy író nem lehet a nyers, sűrű, forró emberi életanyagnak ezzel a
kényes félretolásával és kípárolásával, s az emberi részvétnek, emberi szolídaritásnak ezzel a fölényes elhárításával. Mert akkor óhatatlanul előáll az, amit
Kaffka Margit egy további, egyáltalán nem véletlen jelzője mond: hogy az
iró kényelmes is lesz, kényelmesen siklik el a dolgok fölött, igaziak helyett
rodalrnias ál megoldásokat választ, s a valósággal való komoly, felelősségteljes,
vagy akár öklelően elszánt szembenézés helyett belesiklik - íróilag is - a
társadalmi kompromisszum fából-vaskarikájába.
Ha továbbra is legalább hasonló súlyú föladatokat kap, egyike lehetett
volna a Nyugat legképzettebb, legjobb kritikusainak; így azonban, szórványosságukban, kritikái inkább csak időről-időre való, alkalomszerű kirándulások
voltak - sajnos. Egyik-másiknak - főként a korábbiaknak - ráadásul még
a stílusa is idegesítő: java példáival szolgál a Nyugat ma már ijesztően elavult szecessziós modorának. Úgy látszik, Kaffka Margit eleinte úgy érezhette,
hogy ha a Nyugatba ír, stílusban is ki kell tennie magáért, mesterkélten fölhevült, nyakatekert módon kell írnia még az egyszerű dolgokról is - (milyen
jóleső ebben a myugatos lelkendezésben Schöpflin száraz, szálkás, igénytelenségében is többet mondó stílusa I) - mert ez így méltó, így modern. Persze
nem szabad elfeledkezni róla, hogy ebben a stilromantikában tudatos (és' akkor valóban, és világnézetileg modern) szembehelyezkedés is volt a konzervatív front "magyarosan reális" stíluseszményével: egy nyelvtanilag-gondolkodásbelileg egyaránt szimplifikáló purizrnussal, stílus-i.hazafísággal" ("népies
magyarosság" színében tetszelgő jellegzetes osztálystílussal) - mindazzal, amit,
í
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egyebek között, a Budapesti Hirlap és Rákosi Jenő képviselt a Nyugattal
Adyval. egyáltalán az új magyar irodalommal szemben.
'
A szecesszió egyébként fokozatosan letisztult Kaffka Margitnál: stílusa
mindinkább meghiggadt. Talán nem véletlen, hogy éppen azokban az í~ásaiban
fIgyelhető ez meg a legjobban, amelyek nem az "igényes" (és benne magában
is kivételes igényt támasztó) Nyugatban jelentek meg, hanem egyebütt napilapokban, és az újság-kívánta aktualitás közvetlen közelében: a kötet Gondok
és gondolatok cím alá gyűjtött anyagában, illetve annak kései keltezésű darabjaiban. Kaffka Margit itt közvetlenebbül, melegebben, pretenciók nélkül
beszél, többnyire közvetlen, meleg, közérdekű emberi dolgokról - és sokakhoz
nem lehet hermetikusan beszélni.
Mit mondjunk ezekről a cikkekről, azon fölül, amit Bodnár György az elő
szóban mond róluk? Megkapo bennük Kaffka Margit egyénisége: igaz embersége, önzetlen nemessége, s nem utolsó sorban okos bátorsága, ahogy igaz
ügyekért és igaz emberekért kiáll: a fővárosi könyvtár megvádolt tisztviselőiért, Rákosi Jenőék hecc-hajszájval szemben Adyért, Babitsért. vagy a háború ellen és a háborús szenvedőkért, a mindenütt csak a maguk kis hasznát
halászók ellen a szolgálat önzetlenségéért - s mindenben: közéletben. irodalomban, művelődésben a több emberségért, a tisztább emberségért. és a többek emberségéért.
Legkisebb karcolatai mögött is ott van ez az arany fedezet; s ha egy-egy
stiláris fordulata, modorossága megkopott is: ez nem devalválódik az idővel. (')
SZÍNHAzI ORJARAT: A r á g a lom i s k o l á j a. Már Shakespeare életének végefelé fojtogatni kezdte a puritanizmus a színpadi szabad szólás szabad temperamentum kiélés röneszansz-kiváltságát Angliában. Mi mindent
mondhatott el Shakespeare még az uralmon lévő királyi család multjából is,
miközben persze okos szinigazgatóként kissé fehérebb szinekben tüntette föl a
királyi család őseit, mint annak ellenlábasaiét. S egyszercsak sikerei tetőfokán,
a Vihar megirása után eltörte varázspálcáját, kisvárosi nyugalomba vonult s
művei is tetszhalott álmot senyvedtek jó egynéhány évtizedig. S valamelyest
is méltó utóda csak a XVIII. század második felében akadt az 1751-ben sziiletett Ríchard Brinsley Butler Sheridan személyében. Ez a Sheridan nagy gúnyolódónak bizonyult s Dublinben születvén, az írek fővárosában, mintegy elő
futára volt a két másik nagy írszármazású gúnyolódónak: Oscar Wilde-nek és
G. B. Shaw-nak. NIintha a kisebbik szigetről nagyítva és világosabban látszottak volna a nagyobbik sziget hipokrizisbe ködtakarózott erkölcsi vonásai.
Hol volt már a spalcespeare-i mindentmerés szókimondó őszintesége akkoríban. Az angol udvari emberek nemcsak a spanyolok vérrel-vassal való
gyarmatosítási eszkö.zeít irigyelték meg, hogy ők is degeszre tömjé k arany és
gyapjúzsákjaikat s más földrészek tápnedveiből egy ráérő udvarképes társaságot alakítsanak ki, hanem a puritán köntös alatt a gáláns század francia udvarának életmohósága is átszivárgott közéjük. Avagy jobban mondva az életmohóság mindíg ott volt közöttük, de ekkor kezdték puritán leplek alatt kétszínűen, titkolózva, etikettes formákba öltöztetve, tehát a legundorítóbban mű
velni. Mindenki művelte a század főúri életének kiélesi ösztönét, de Angliában
egy meglehetősen szabad sajtótörvény alapján divatbajött a burkolt célzású,
tehát törvényileg büntethetetlen rágalmazás szokása is. X lady és Y. lord, esetleg Z. earl és B. varróleányka kombínálásában. Az akkori keresztrejtvény az
volt, hogy ezekbe a betűjelzésekbe a valódí szereplők képzelt, vagy túlszínezett botránuocskáit behelyettesítsék. S egy ilyen újságcikk elég volt arra, hogy
házasságok,~ jegyességek omol.1anak össze, vagy ha komolyabb volt a rágalom,
hivatali karrierek csússzanak el egy narancshéjon. Az emberi élet fifikái mindég megmutatják. hogy maga az élet: veszélyes foglalkozás még a legnagyobb
jólét és kivételezettség keretei között is. Mintha Keresztes Szent János, vagy
Kempis Tamás szavait hallanók ki az élet megnyílvánulásaiból: nyugalom, az
itt nincs, megállás akár a jóban, akár a rosszban nem lehet. Tovább kell mennünk. S írn! volt ez a XVIlI. századbeli "boldog Angliában" is, amelynek főúri
boldogtal~nságáról oly találó képet tudott festeni a Shakespeare utáni első szólni is merő iró, Sheridan.
Írt ő a korabeli színjátszás és drámaírás. no meg Q, kritikusok ostobasága

ellen is egy vérbő szatírájú darabot. Nálunk "A tragédia főpróbája!' címen játszották. Egy melodrámaszerű XVIII. századbeli tragédia szörnyű lehetetlenségeit és a darabot kritizáló bennfentes szakértők ostobaságait gúnyolja ki be1tne. A fölszabadulás utáni fiatal szinészek studióelőadásában láttam ezt a darabot. Érdemes volna ma újra fölújitani, rendkívül izlésnevelő lenne megszázszorozódott színházi publikumunk körében. Ez Sherídan legjobb darabja, de
a most fölújított "Rágalom iskolája" (The School for scandal) nagyobb világhírre vergődött, mert van egy paravános jelenete, amely számtalan bohózat és
helyzetvígjáték ősforrásává vált.
A darab rövid tartalma a következő. Sir Wessexick Péter bánatos férj.
Idősecske korában szegénysorból jövő falusi leánykát vesz feleségül, aki vídéki otthonában nyúl-, galamb- és csirkeetetéssel, valami hangszeren való játszással és műhímzéssel foglalkozik. Az ídősecske férj azonban gazdag és Lady
Wessexick Londonban úgy találja, hogy hamupipőke sorsának most éppen az
ellenkezőjét kell végigélnie: legújabb divatú ruhákban, a legnagyobb luxust
kifejtve kell kocsiznia a nap minden elképzelhető szakában barátnőihez, hogy
azokat pukkasztva egészen otthonossá válhassék a londoni felső ezer vagy tízezer pletykáiban. A barátnők - a fordításban magyar jellegzetességű - nevei: Lady Mac Foor és Mrs Caver. A gavallérok megfelelően Sir Tullock, Sir
Hiqhfoe, a hivatásos j'ágalmazó pedig Mr. Feyreg névre hallgat. Szóval a keverő és megfúró dámák mellett ott vannak tulokszerű, hájfejű és féregnek
titulált rágalmazók ís. Sheridan társadalomkritikája tehát eléggé vaskosnak
indul. Közben azonban a rokokó korában élünk, J'I1ária Terézia még él a kontinensen és leányának francia-királynői szerepe sem robbantotta még kí a
sanseulotte-ok forradalmát. Létezhetik hát egy társadalom Albíonban, amely
jogosnak tartja, hogy úgy él, ahogyan él.
Lady Wessexiek társadalmi életéhez hozzátartozik, hogy valami férjénél
ifjabb lovag is tegye neki a szépet és erre a két Yeolinck fivér egyike a legalkalmasabb. Az egyik ugyan pazarló, rosszhírű ivó cím bora, de ez jár gyakrabban a fiatalasszony házába, mert a koros férj gyámleányába szerelmes. A
másik jóhírű, de Tartuffe-i jellem. - kegyes szólamok mögé rejti kéjsóvár természetét. Sir Wessexick meg akarja rendszabályozni ifjú nejét, mire az boszszúból mégis elfogadja az álszent Yeolinek meghívását, hogy tekíntse meg egyszer könyv- és képtárút. A fiatalasszony meggondolatlan lépése indítja el azután a botrány-Iavinát, mert bár nem történik semmi, a paraván mögé rejtett
lady Wessexick jelenlétében betör a szobába a férj is, a rossz hírű Yeolinck is,
az örökhagyó nagybácsi is és a társaság pletykás különítménye. Az ügyből
tehát alapos botrány kerekedik, már-már párbajról, halottakról és sebesülésekről beszélnek, készül az ínfámis újságcikk is, amikor a fiatalasszony észretér s társadalmi mohóságát megbánva tüntetően visszatér férje szerelmébe. A
gonoszok megbűnhődnek, a jók elnyerik jutalmukat, általános lesz a happy
ending s későbbi operettetc ősformái is fölrajzolódnak a színpadra.
Sheridan vigjátéka, amelyet Hubay Miklós sok leleménnyel magyarított,
a maga korában jelentős mű volt, számtalan utód nemződött belőle. Mert ahogy
Shakespearet alig, Sheridant épp olyan jól lehetett utánozni és kiaknázni. Sheridan Moliére mellett is a jellemvigjáték egyik nagy úttörője s egyben Oscar
Wilde és G. B. Shaw egyenes őse. Ifjú színésznő volt még Jászai Mari, mikor
nálunk is játszották ezt a darabot és az egyik szerepben emlékezetem szerint
éppen vele. Az akkori kor még megengedhette magának, a maga puffos, muffos, mideres és szalagcsokros divatkergetésében, hogya sheridani gúny a maga
XVIII. századbeli külsőségeiben érvényesülhessen. Mert Sheridan a legfurcsább
preciőze az egész világdrámairodalomnak. Amig Shakespeare, Lope de Vega,
Moliére úgyszólván semmi szerzői utasítást sem ad s ruházkodásit is csak az
átöltözéses darabokban, ahol lányok férfinak, lovagkisasszonyok cselédlánynak
mimelik magukat, addig Sheridan darabjainak egyes lapjain több a szerzői
utasítás, mint maga a párbeszéd. G. B. Shaw tőle örökölhette a néha több ívnyire terjedő drámai előszavak szercrcrét-, Sheridan előbb részletesen leírja,
mílyen bútordarabok, székek, puffok, kanapék és zeneszerszámok találhatók
a kérdéses szalónban, ahol egyik vagy másik jelenete lejátszódik. Aztán felrajzolja színpadi tervei bútordarabjait és kimerítően értekezik róla, hol áll,
hajol meg, ül le vagy áll föl ez meg ez a szereplője. S miután divatőrületről is
ír, ugyanilyen részletesen értekezik a hölgyszereplők szalagcsokrainak, mell243'

fodrainak, rüsseinek és ékszereinek, tollforgóinak és kalapdíszeinek néhány
centiméterrel errébb- vagy arrébcsúszásáról is. Az egész ből valami rokokó cikornyásságú, etikettesen tipegő, hajlongva bókoló s közben viperanyelvet öltögető álszent komédia kerekedik, ahol éppen a társadalmi máz alól föltörő ősi
emberi gonosz indulatok érnek el elementáris kontraszthatást.
Kazimir Károly pesti rendezése - nem tudni, külföldi példa, vagy egyéni
lelemény alapján-e de napjainkban s hipermodern ruhákba öltöztette és
költöztette "A rágalom iskolája" egész, épületesnek cseppet sem mondható menazsériáját. Új szinházi közönségiink született, amely már járatos Shakespeare
és Csehov, Schiller és Moliére korvilágában is. Sheridan korának természetellenes túlöltözöttségével, parókás 7,limeltségével és szertartásos szalonéletével
azonban még nem ismerkedheteU meg, hisz csak Beaumarchais Figaro-vígjátékait ismeri ebből a korból, amelyekben a népi izeken és kritikán derülhet.
Beaumarchais kissé kivülről, Sheridan belülről mutatja meg ezt a főúri világot.
A mai néző őszintén derülhetett adivatőrület túlzásain, sőt gyöngédebb nembeli részében még talán irigykedhetett is azokra a túlhajtott XX. századbeli
félig krinolin!. félig hálóinget reveláló' ruhadarabokra, amelyekben a Néphadsereg Színházának tagjai a színpadra kiperdültek. A divatőrület kigúnyolása
azonban Sheruiati darabjának csak egyík része. S bármennyire látványos divatrevü kerekedett is igy a darabból, azt az elementáris gúnyförgeteget, amit
a parókásan hajlongó, bókoló, szépelgó főúri világ látszatfinomsága mögül elő
törő lelki közönségesség pletykaáraaata, kofálkodása és örömház beli lányok
vetélkedéséhez hasonló intrikái keltenek - pótolni mégsem tudta. Igen kevesen vannak körünkben, akik a darabot olvasmányként is ismerik. A darab ismerői ugyanis be tudták helyettesíteni az 1779-es miliőjébe az azóta sem túlsokat változott angol társadalmi' élet mai persziflázsát. Mielőbb ki kell adni
tehát Hubay Miklós eredeti darabfordítását is. Remélhetőleg ez a színhází elő
adás is elél addig, amíg a színmű könyvalakban megjelenhetik. És akkor a
. darab ismerői kettőzött élvezettel szemlélhetik majd a darab szinrehozhatóságának ezt a változatát, amely talán csak a fölöslegesen odabiggyesztett 1960ban játszódó utójátékában válik bizonytalanná. Hiszen ekkor már a kétszeres
persziflázs ráduplázásáról van szó.
Örömmel emlékezünk meg néhány szereplő leleményes alakitásáról s néhány hibát is fájlalnunk kell. Meglepetésszerűen jó volt Tordy Géza rosszhírű
Yeolinck Károlya és a Dolohov alakítása után újra föltűnni tudó Prókai István I'Nasha. Ök most kerültek a színházhoz s equszerre a legmegbízhatóbb
alakitók közé kerültek. Rutkai Éva vérbő humorával komédiázza át a falusi
kislány londoni lady-kalandjait. Hipermodern ruháival - mintha csak tehetségének radarszemei vezetnék - telibe torpedózza a mai divatőrület legsebezhetőbb pontjait, És bár egy reviiprimadonna külsőségeit persziflálja, szerepe
meghagyott lelki tartaimát sem hanyagolja el. Mellette Nádasy Myrtill törékeny gyermeklány-bája tűnt fől a meglehetősen vértelen szerepben. A gyermekszerepek: eddigi alkotója most ízelitőt adott abból, hogy fejlődésképes szinész, fölnőtt-vonalon is. Sütő Irén és Scttuoert Éva - talán rendezési hibából
- kiestek szerepük igazi keretéből. Ök is kitűnően karrikirozzák a divathóbort
túlhajtásait, de elfelejtenek akár XVIII. századbeli, akár napjainkbeli társasági
hölgyek lenni. A pletyka, a rágalmazás, a hirhordás lelki közönségessége akkor
a legszembetűnőbb, ha azt finom társasági dámák testi és modor beli illatfelhői
közül, de kígyónyelvvel sziszegik felénk s leheletükből megérezzük a hüllők
dögevésének bűzét. Ök azonban szerepükkel ellentétben éppen modorukban
voltak közönségesek és a kontraszthatás sok finom eszköze sikkadt el játékukban. Biliesi Tivadar, Szabó Ernő, Verebes Károly, Peth es Sándor és Földényi
László eredeti szerepeit megírásuk óta majdnem két évszázad bohózat- és ope7'ett-szerzői lopkodták oda és vissza. A divatrrwűsített Sheridan-darabban tehát helyes szinészi ösztönnel voltak helyenként operettszerűen is harsányak.
Szatmári István kegyeskedő Yeolinek Józsefe mintha túlontúl ismerné a Nemzeti Szinház-beli Tartuffe-öt. Jó lenne fölszabadulnia az ismeretség alól, fölszabadulnía kissé és könnyedebbé, linkebbé, szeretetreméltóbban hazuggá válnia. A nagy hazudozók közt sok szeretetreméltó embert találni s nem is folytathatnák huzamosabb ideig hazudozásaikat, ha nem lennének szemfényvesztő en megvesztegető vonásaik is. Mi1ít ahogyan van "basic-english" nyelv is, és
ezer szóra leegyszerűsített G. B. Shaw darab, "A rágalom iskolájának" is ilyen

:leegyszerűsített formáját láttuk most. De amínthogy örülünk, ha egy levantei,
vagy Shanghai-i matróz vagy kikötőmunkás félig-meddig mégis eredetiben olvashatja kicsinyke angol szókincsével G. B. Shaw kritikára nevelő irásait, ennek az előadásnak is örültünk, mert Sheridant is minél többünknek kell ismernie. (Possonyi László)

ZENEI JEGYZETEK. (Gabos Gábor és Ferencsik János estje.) Az Erkel
Színházat zsúfolásig megtöltő közönség nagy zenei élményt várt Bartók III.
zongoraversenyétől és a IX. szimfóniától. Hisz mindkét alkotás betetőzés és
kezdet egyszersmind: a megtett út zenei betetőzése és valami új harmóniarend kezdete. Beethoven a klasszikus hagyományokra tette rá a koronát az
Öröm-óda megzenésitósóvel, ugyanakkor azonban szét is feszítette a hagyományos kereteket s ezzel utat mutatott a romantikus zene számára. Bartók pedig
kűzdelrnes életútjára tett pontot a zongoraversennyel, de olyan tiszta és földöntúli harrnóníúval, amely úgyszintén teljesen új, 'addig járatlan ösvényre
vezeti a hallgatót.
A súlyos beteg, hazátlan Bartók lázas sietséggel vetette papírra a kottafejeket. A finálé utolsó ütemeit még így sem tudta befejezni. A hevenyészett
vázlatok alapján aztán Serly Tibor, a zeneszerző-barát egészítette ki a zongoraversenyt. "Ugyancsak Serlytől van tudomásunk - írja kiváló ismertetésében Bartha Dénes - a kézirat, egy megrendítő részletéről: Bartók az utolsó
ütemek gyorsírásos vázlata után - szokása ellenére - mintegy előlegezve
odajegyezte. ,Vége' -, nem sejtve, hogy ezzel a szóval egész csonkán maradt
clete munkújára tesz pontot." Hozzátehetjük még, hogy ennél méltóbb alkotással nem is búcsúzhatott az élettől.
Mert a Divertimento és Concerto vergődő Ielkiví lágú zeneszerzője a zongoraversenyben olyan megtisztult zeneiségről tesz tanuságot, hogy az már
megigazulást, életigenlest hirdet. Bartók egyik nyilatkozata jut eszünkbe, melyet Denijs Dille belga zenetudósnak adott még 1937-ben: "Zenét íramés zenét fogok írni, amíg csak élek. Ez a zene - mondottam - megvédi magát és
beszél magáért; nem szorul az én segítségemre." Valóban nem, inkább fordítva: Bartók szorult rá a zene segítségére s a III. zongoraverseny lett számára
az a társ, amelyik a megbékélés és a megigazulás világába vezette. József Attila
utolsó versének kezdő szakasza kívúnkozik ide párhuzarnként:
Ime, hát megleltem hazámat,
a földet, ahol nevemet
hibátlanul írják fölébem
ha eltemct. Id eltemet ...
Bartók Béla és József Attila alkotásainak rokonsága manapság egyre inkább foglalkoztatja az esztétikát. A bartóki Medvetánc és József Attila hasonló
című versének hangulati rokonságát Szabolcsi Bence mutatta ki meggyőző és
szép tanulmányában, legutóbb pedig Szabolcsi Miklós kitűnő tanulmány-kötetében jelent meg összefoglaló értékelés kettejük rokonságáról. Szabolcsi Miklós
állapítja meg, hogy Bartók és Kodály működése egy egész nemzedék számára
Jelentett műveltségi alapot, s hogy József Attila gyakran forgatta a nagyszalontai gyűjtést, sőt hallgathatott népdal feldolgozásokat is. József Attila költészetét miridvégig jellemzik a népi dallamok és ritmusformák "de beolvasztva
és magasabb szintre emelve". Ez a megoldás Bartók művészetében is megtalálható; maga mondja előbb már idézett nyilatkozatában: " ... harmóniám is
nemzeti jellegű, de csak tágabb értelemben az, s nem olyan mértékben, mint
e művek ritmikája és melodikája, - távolról sem!" Azt nem hiszem, hogya
két művész vonzódásának közős alapja lett volna matematikai érdeklődésük,
mert József Attila - legalábbis Bartók-tanulmányának ránkmaradt vázlata
szerint - nem szerette Bach zenéjét, holott ez többnyire nagyon is matematikusan felépített; s ez a nézet figyelmen kívül hagyja az Ars poeticának azt a
részét is, amely a való világot "habzó éggel a tetején" szemléli és szemlélteti.
Azt azonban nagyon meggyőzően mutatja ki Szabolcsi Miklós, hogy a két mű
vész világszemlélete - különösen 1931-től, a II. zongoraverseny befejezésétől.
hasonló vonásokat mutat. "Ebben a műben (II. zongoraverseny) is megfigyelhető a végletes szenvedély és kristálytiszta logika, a mindent kimondás és a matematikaian pontos szerkesztés ellentét egyensúlya, amely annyira emlékeztet245

het bennünket József Attila nagy verseinek kordába fogott, fegyelmezett szen.vedélyére, a legmélyebb szenvedést s a legviharzóbb indulatokat szigorú versformába, szabályos ritmusba, pontos szerkezetbe kényszerítő-tömörítő törekvésére."
Éppen a most elhangzott III. zongoraversennyel kapcsolatban említjük meg,
hogy Bartók Béla és József Attila alkotásrnódja formális téren is érintkezik
egy helyen. A Zongoraverseny elrévült hangulatú dallamai néhol megtörnek
egy-egy pillanatra: disszonáns, kirívó elemekkel ötvöződnek. József Attila némelyik versében, kivált a Klárisokban - szintén megfigyelhető hasonló jelenség. Az andalító verskezdetet ugyanis egész váratlan képzettársítás, szinte
döbbenetes vers végződés követi:
Rózsa aholdudvaron
aranyöv derekadon,
Kenderkötél,
K e n d e r k ö t é l n y a k a mon.
Van ebben a megoldásban persze valami játékosság is, amely szintén szerves része volt József Attila egyéniségének, de egy jóadag tragikus kisiklás is.
A két művész megoldása csak abban a szemléleti helyzetben kűlőnbözik, hogy
míg Bartók a végső életigenlés közben mintegy vissza-visszagondolva a megelő
ző tragikus korszakra, disszonáns, addig József Attila ekkor még - nem
jutott el a megoldáshoz.
'
Gabos Gábor dícséretére el kell mondanunk, hogy tartózkodásán felülemelkedő játéka egy-egy nagyszerű pillanatban Fischer Anniet idézte, aki pedig a zongoraverseny világszerte legkiválóbb interpretátora. Különösen tetszett az első tétel finoman vezetett, tiszta dallamformálása. A kísérő Állami
Hangversenyzenekar a lassú tételben ért a csúcspontra. A IX. szimfónia fő
ként nagyszerű arhitektonikus fejépítésével és a kezdő tétel lendületével ragadta meg a hallgatóságot. A Budapesti Kórus és a kitűnő szólisták (Szecsődy
Irén, Tiszay Magda, Réti József, Jámbor László) szintén tudásuk legjavát adták. Azt azonban nem hallgathat juk el, hogy amíg nincs az Öröm-odának énekelhető fordítása, addig nem érdemes magyarul énekelni.
(Verdi: Simone Boccanegra.) Hat esztendei szünet után Operaházunk Erkel
Színháza ismét műsorára tűzte Verdi: Simone Boccanegra című operáját. A
felújítás dátuma majdnem egybeesett a mű milánói bemutatójának 100 éves
évfordulój ával (1859), mely csúfos bukással végződött. A zenekritika máig sem
tisztázta megnyugtató módon a darab kezdeti sikertelenségének okait; sokan
a kísérletezés csődjének érezték, mások meg az érzelem-fitogtatás üres eszközének, valami késő-romantikus, tartalmatlan poézisnek. Mindegyik meglátásban és megoldási kísérletben van igazság. Kétségtelen, hogy Verdi új utakat
keresett evvel a művével: erőteljesebbé formálta az addig sokszor csak periférikus jellegű zenekari kíséretet és az énekhangokat is jellemformálóvá igyekezett tenni a "gégetornák helyett". Az is igaz, hogy a főhös sokszor túlságosan
is pompázatosan szerivelgett ; a hallgató nem hihetett érzelmeinek, mert őszin
teségének csak a látszatát érezte. Ezért ábrázolták a korabeli gúnyrajzok Verdit verklís-émbernck és ezért nevezte Péterfy Jenő olasz verkli-zenének Verdi
dallamait.
Mindez igaz, de a teljes képnek csak a felét világítja meg. Mert Verdi nagyon is tudatosan írt úgy, ahogy írt, míndíg a spontaneitást és az érzelmi
mélységet kereste. Levelei tanúskodnak erről: "Divatból, újdonsághajhászásból
megtagadni önnön művészetünket, sajátos ösztöneinket, ami bennünk spontán,
mély és természetes: abszurd és ostoba dolog, amire nem lehet mentség." így
látta Verdi, de nem így a közönség, melyre nagy hatással volt Haydn és Mozart
acélosan fegyelmezett muzsikája, sőt még maga Rossini is sok esetben közeledett a Varázsfuvola szerzőjének Iormaví lágához. Verdi újabbat és modernebbet akart s a kísérletezőknek közös sorsuk a siker felé vezető út buktatóinak

megtapasztalása.

A Simone Boccanegra a kísérletezésen túl aktualitás nak is hordozója. A
plebeius doge szembefordulása a nemesi párttal és annak vezérével, Fiescoval,
az ötvenes évek hangulati elemei nek egy alakban történő tipizálása: az "unita
Italia" jelszó visszavetítése egy ködös, intrikákkal és hatalmi viszályokkal te-
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lített korba. Verdi még azzal is idealizálni akarta hősét, hogy felruházta a reneszánsz humanista köntösével. megtette őt a legszebb emberi érzések és gesztusok hordozójának. A cselekményben azonban inkább magánéleti vonalon
nyilvánulnak meg ezek a nemes érzelmek, az államvezető nagyon is vértelen
alak maradt. A bemutaló szabadságvágyó közönsége pedig éppen a doge alakjára lehetett kiváncsi: tettei ből akart reménységet meríteni, selbukásában
akart megtisztulní. Simone Boccanegra el is bukott, de - s a közönség ezt is
tudta - a halála után a velencei köztársaság is elbukott a támadók fegyvereitől. Ezért nem szolgálhatott megnyugvással az opera cselekménye s ebben
kell keresnünk a kezdeti sikertelenségek okait is.
Az opera felújításának gondolatát - Werfel átdolgozásában - mégis szerenesésnek tartjuk. A zenei és dallammintázási motívumok ugyanis egy nagy
fejlődési folyamatnak első láncszemei : a tanulságok nyomán még olyan remekművek születtek, mint Az 'álarcosbál és a Don Carlos. Verdi pedig nálunk is
van olyan népszerű, hogya kőzőnséget műhelytitkai és kísérletei is érdeklik.
Ezért is említjük első helyen a felújítás karmesterének, Komol' Vilmosnak teljesítményét. Mi ndvógig kezében tartotta az operát, nem esett túlzásokba s hibátlanul érzékeltette a kísérletező Verdi arcélét. Különösen az első felvonás
Imáléjának mcgoldottsága és ereje tetszett tolmácsolásában.
Az opera vivőereje Simone Boccanegra és Fiesco ellentéte. S bármennyire
is szép orgánuma van a címszereplő Palócz Lászlónak, sem hangerőben, sem
játékban nem lehetett méltó társa Székely Mihálynak. Ezért nem éreztük teljesen illúziót-keltőnek kettejük jeleneteit - különösen az első felvonásban.
Később Palócz László alakítása egyre színesebb, erőteljesebb lett s a zárójelenetben érkezett a csúcsra. Ha a további előadásokban e jelenet erejét az
egészre átsugározza, akkor valóban életének jelentős alakításához érkezett e
szeropével. Székely Mihály Fiesco szerepeben az előadás fénypont ját jelentette. Minden megjelenésekor szinte kézzelfoghatóan érződött a nagyság és zenei
beteljesedés atmoszférája. Érzésünk szerint Fiescoja kissé humánusabb volt az
eredeti elképzelésnél, de így is hitelesnek, igaznak hatott.
Mátyás Mária megjelenése és éneke is harmonikus és szép volt. Különösen
a magas fekvésekben szúrnyalt szepen szopiánja s ilyenkor varázsolta forróvá a nézőtér hangulatát is. Az aggódó gyermeki szeretet megnyilvánulását még
hitelesebbé kell Iormálnia. Kövecses Béla és Nádas Tibor szintén hozzájárult
a felúj ítás sikeréhez.
(Érdekességek külföldön.) AIban Berg születésének 75. évfordulóján a
bécsi Operaház kivételesen műsorára tűzte a szerző Wozzeck c. operáját. A
darabot máskor csak kétszer évente játsszák (sosem ilyentájt), az ünnepi évforduló azonban áttör le a konzervatív hagyományokat. AIban Berg a fiatalon
elhunyt Georg Büchner (l3D-18~17) szövegénck tragikus mondanivalóját ötvözte felfokozott drámarságú zenei elemekkel. Büchner pesszimista világlátása
azonban még többletet is kapott a zenében: AIban Berg nemzedékének kilátástalanság-órzését, azt a tudatot. amely napjainkban is jellemzi a Nyugat
kulturáiát. Bergnek nem volt elegendő a dodekafónia zárt formája sem, válságában segítségül hivta a wagneri hagyományokat és az ún. "abszolut zenei
formákat" is. Wozzecket azonban ez sem menthette meg. Elbukása azt példázza, hogy eszmények és ezek hite nélkül nincs értelme az életnek. S talán
eszmeébresztő célzata lehet annak a zenei megoldásnak, amely a gyilkosság
után hét oktávori egyetlen hangot szélaltat meg a zenekarral: piánótól a fortéig. "Olyan az egész, mint egy rémült kiáltás: vigyázzatok!" - mondja az
egyik krítikus. A Wozzeck előadását hatalmas siker kísérte. Sokan emlegették
Bartók kompozícióit: a Concerto vívódását és a III. zongoraverseny felszabadult erejét. A címszerepet Walter Berry énekelte - "csodálatosan".
Czifra György milánói hangversenyen elsősorban Liszt-rnűveiriek tolrnácsolásával aratott osztatlan elismerést. "Úgy éreztük - írja az egyik beszámoló -, hogya nagy magyar mester megtisztult azoktól a cafrangoktól. amelyeket közepes zongorísták aggatnak rá. Megtisztult - és ott állt előttünk
teljes fennségében és erejében."
Párizsban magyar-estet tartottak. A közönség nagy szeretettel és megértéssel fogadta Bartók és Kodály műveit és ráadást követelt a zenekartól.
(Rónay László)
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KÉPZÖMŰVÉSZET. M e d g yes s y F e r e n c e m l é k e z é s e i. Két évvel ezelőtt meghalt nagy szobrászunk, Medgyessy Ferenc cikkeit, leveleit és
visszaemlékezéseit tartalmazza a díszes kiállitású "É l e t e m r ő l, m ú v és z e t r ő l" c. kötet, amelyet Koczogh Akos személyes emlékeket felelevenítő,
meleg hangú bevezetésével adott ki a M a g vet ő. Medgyessy cikkei és egyéb
írásművei mennyiségileg nem számottevőek. A mester nem volt elméleti ember, írodalmi és esztétikai műveltsége inkább ösztönösnek mondható. Kis számú írását mégis értékessé teszik a művészetre vonatkozó találó megjegyzések, s a művészi alkotó munka mélységes komolybavétele, a humanista eszmény és a magyar nemzet iránti hűség. Stílusa tömör, mondatai olyanok, mint
a szobrai: nincs rajtuk semmi fölösleges. lzesen, derűsen tudja életének eseményeit elmesélni. ("Az archaikus mosoly".) Szemléletesen fejezi ki magát:
"ne mutogassuk a hadvezért, amíg szopik" - írja egy elkezdett szobráról.
A debreceni szűletésű Medgyessy Móricz iskolatársa és jóbarátja orvosi egyetemet végzett, de ehhez a pályához nem érzett semmi kedvet. Apjához írott levelében kijelenti, hogy szakít az előnyösnek igérkező orvosi mesterséggel, mert "énszerintem az a legszegényebb ember, aki a legjövedelmezőbb pályát keresi, aki a pénz kedvéért alakítja az élete folyását. Ha nem élhet
az ember annak, aminek akar, akkor nem ér az élete egy hajítófát sem."
Huszonnégy éves volt, amikor ezeket az eltökélt, magas és tiszta erkölcsi álláspontot kifejező sorokat papirra vetette.
Nem volt spekulatív művész. "Mi művészek minden esztétikai okfejtéstől
függetlenül alkotjuk meg műveinket." Ez a kijelentés nyílván a művészek
egyik csoportjára nem érvényes, de Medgyessy esetében a valóságot mondja.
Legyőzhetetlen életszeretet, nagy-nagy optimizmus jellemzi szobrait: "Nincs
egyetlen szomorú szobrom se, az én műtermemben senki sem sír, senki nincs
válságban." Debrecenben, Párizsban, Itáliában, Budapesten, mindenütt "s mindig boldog voltam" - vallja más helyen.
Nagyon érdekesek és frappánsak a szobrászi mesterségre vonatkozó gondolatai: "Szobrot kell csinálni, mert ez marad meg, nem a modell", vagy:
"Kissé el kellett térnem tehát a fotografikus igazságoktól, a szobori igazságok
érdekében." A művészeten kivül más nem igen érdekelte: "Nekem csak a
szobraim fontosak. Nem szeretném, ha a világ nagyon megsértődne, de valahogy az az igazság, hogy nemigen volt fontos nekem."
Móricz Zsigmond ot, Bartókot, Szabó Lőrincet szerette kortársai közül. Babits már távol állott tőle. Rodin szobrászata ellentétes volt az egyéniségével.
Az egyiptomí, szumír, etruszk, asszír, archaíkus görög művészet ihlette meg, ő
is arra törekedett, amire ezek a primitív népek: "hűséges megfigyelése n alapuló, kitalált emberi formákra,"
63 éves korában, élete őszén az öregedő Arany Jánoshoz hasonlóan summázza életét: "Nem tudom, mi jön. Dolgozom, mig erőm és egészségem adja.
Míg csak a Teremtő, a legnagyobb mester, engem is begyúr az ő nagy agyagos
ládájába, melyből új alakot formál akkor és aszerint, amint neki kedve tartja." A miívészi tellékenységet formai játéknál és elegáns mutatványnál többnek tartotta, nyilván ezért idegenkedett Herczeg és Molnár Ferenc egyik-másik munkájától. "A művészet hitllallás. Barlach, Rippl-Rónai, Derkovits a csodálnivaló művészek."
A szép könyvet, amelyre méltán lehet büszke könyvkiadásunk, Medgyessy
pasztellfestményeinek és gobelin-terveinek színesreprodukciói és rajztanulmányok díszitik. Ezek kiiziil kiemelkedik egy-két önportré, Kodály és Móricz
arcképe, női aktok, a művész édesapjának arcmása és a debreceni múzeum
előtti allegórikus szobrok (Régészet, Néprajz, Művészet, Tudomány) llázlatai.

*
"M a g y a r f e s t é s z e t a X X. s z á z a d b a n." Reprezentatív kuillitás ú, gazdagon illusztrált művet jelentetett meg a Képzőművészeti Alap kiadója:
Pogány Ö. Gábornak, a Nemzeti Galéria főigazgatójának tanulmányát századunk hazai festőművészetéről. A szövegrész igen sok helytálló és úttörő megállapitást, s biztos szemre valló értékitéletet tartalmaz. A'könyv arról győz meg,
hogy Pogány alapos ismerője és hivatott magyarázója újabb művészetünknek.
Vannak azonban a tanulmánynak olyan helyei és megfogalmazásai, amelyek
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nem teljesen kiérleltnek tűnnek, s egyes összetett jelenségeket túlzottan leegyszeTÚsitenek.
Érdekes Pogány e művét összevetni a lényegében véve ugyanezt az idő
szakot bemutató "A magyar festészet forradalmárai" c. munkájával, amely tizenkét év előtt jelent meg. Az összehasonlitásból az tűnik ki, hogy a szerző
nek a modern irányzatok iránti elismerése az évek múltával erősen csökkent.
«égi könyvében meglehetősen kevés megbecsüléssel tárgyalja még olyan jelentős mester munkásságát is, mint Rudnay Gyula, s a naturalista festőknek
még a jobbjait (Glatz, Burghardt, Benkhard, Boldizsár) sem említette. Új könyvében már Burghardt Rezső igen konaeroati» szemléletű vírágcsendéletét közli
színes reprodukció ban, mint a mai magyar festészet egyik kimagasló teljesítményét, s rendre felsorolja a régi Műcsarnok hajdani "nagyjait". De ha Kukán
Gézáról és társairól emlités esik, érthetetlen, hogyan kerülhette el Pogány figyelmét a közelmúltban elhunyt nagytehetségű Vass Elemér, a finom posztimpresszionista öreg művész, Bornemissza Géza, a németek által megölt szetitendrei Paizs-Goebel Jenő, azután Korruss Dezső, Anna Margit, Szántó Piroska,
GiTan Emánuel és mások korszerű, s merőben egyéni művészete. Amíg Pogány korábban a különböző a1?antgarde törekvések iránt volt messzemenő jóindulattal, addig ma főképp a tradicionális formanyelvet beszélő festők állanak közel a szivéhez. Az ideális álláspontnak azt tekinthetjük, amikor a miíuésecttiirté néez nem hallgat sem ilyen, sem olyan szimpátiákra, és pusztán a
mŰ1?észi kixüitásokat, s az elért eredményeket figyelembevéve itélkezik,
Pogány jellemzései sokszor szépek, s a mŰ1?észekről hűséges portrét adók.
Mészöly, Gyárfás (e derék mester fontosságát mintha némileg eltúlozná a szerző), Mednyánszky, Derkovits, stb. Néha azonban egy-egy művész bemutatása
nem meggyőző. Így pl. Fónyi Gézánál csak a téma1?álasztási érdemeket említi
meg, holott ez még egymagában korántsem bizonyítja a művészi rangot. Sokszor részigazságokat mond, s a részletigazság gyakran félrevezető. Pl. Bolmányi
Ferencet, mint hioatalos portrék dinatcs készítőjét említi. Valóban, Bolmányi
pályája kezdetén ilyesmikkel foglalkozott, de csak erről beszélni: egy sajátos
hangú mŰ1?ész felfelé í1?elő, kiizdelrnes útjának tudomásul nem vételét jelenti.
Bernáth Aurél úgy szerepel, mint aki a 30-as é1?ekben kizárólag "szinhangolási
eljárásokkal" bibelődött, s erről Pogány meglehetősen megrovóan emlékezik
meg. Pedig Bernáth ez időben festette emberáb1'ázoló remekeit, a Kikötőmun
kást, a szomorú arcú Pásztorfiút. a Parkban c. nagy kompoziciót, sok önportrét, - mindezek a "labomtóriumi" jelzőt nem érdemlik meg.
Az izmusoicat "rosszízii kalandoknak" ne1?ezi Pogány. Ezt a kérdést ilyen
sommásan elintézni nem lehet. Az expresszionizmus, a kubizmus és más irányzatok, ha el is virágzottak, nemcsak kárt és zavart okoztak, de az irodalom
és képzőmii1?~szet talaját meg is termékenyítették. Egy-két tárgyi tévedés is
akad a könyvben: Vajda Lajos nem haláltáborban halt meg, ez a figyelmet
érdemlő sziirrealista festö 1941-ben halt meg tüdőbajban, s hazai földben
nyugszik. Pogány birálja czokai, akik művészetünket a külföldéhez viszonyítják. Dehát Fülep Lajos, Genthon és más jeles művészeti irók is beleestek ebbe
a "hibába"! S hiba ez egyáltalán? Kétségtelenül, voltak s vannak sznobok,
akik mindent a párizsi műkereskedők favorit jainak modorához mértek s mérnek. A sZ1Jobokon nem lehet segíteni. De hogy művészetünket ne az egyetemes fejlődéstől elszigetelten vizsgcíljuk, ez kívánatos és szükséges, hiszen ellenkező esetben a vicinális, provinciális és elbizakodott "Extra Hungariam
non est ars"-szemlélet kátyújába buknánk.
A tanulmány stílusa színes és lendületes, ez azonban néhol zsurnalizmusba
és vezércikk-irály ba csúszik át. ("Kritikusnak nevezett véreb", "bíborbanszületett szemétteleptulajdonos", "magyar királyi giccs", bizonyos művészi körök
.Juüvacsorúzoató kompániák", stb.) Nem tartjuk izlésesnek, hogy a városligeti modern templomot "istengarázsnak" nevezi Pogány Ö. Gábor. Vannak bizonyos kifejezései, amelyek tudományos értekezésben nem hangzanak jól: pl.
"finomizmus", "kockol6g" (a kubista s konstruktfvista stílust nevezi így),
.Dertco", ez a nagy munkásfestő nevének rövidítése.
A képek szépek, s a nyomatok jól sikerültek. Öröm látni Egry, Gulácsy,
Csontváry, Koszta, Ferenczy Károly, Czóbel, Szőnyi remekműveit. Igen szép
Pór Bertalan egy korai festménye, Mednyánszky, Rippl, Nagy-Balogh képei.
Csók Istvántól a "Vályogvető cigányok"-nál viszont különbet is lehetett volna
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találni. De az egyes meüékletekkel nincsen lényeges baj. Viszont ha átlapozzuk a 48 táblát, bizonyos hiányérzetünk támad. Hiszen a mi modern művé
szetünk ennél változatosabb és sokszinűbb! Hiszen nekünk volt Vaszarynk,
Kernstokunk ! S Barcsay Jenő és az oly korán eltávozott nagy mester, Gadányi
Jenő egy-egy alkotása bizonyára megragadta volna a külföldi olvasó figyelmét, hiszen e kőtet több vil6gnyelven is meg fog jelenni.

*
I n me m o r i a m G a d á n y i J e n Ő. Ez év februárjának utolsó napján
meghalt Gadányi Jenő, a magyar képzőművészet egyik legnagyobb értéke.
1896-ban született Budán. Anyai nagybátyja kiváló festőnk, Vaszary János volt.
Gadányit már ifjúkorában Rippl-Rónai-nak és a "Nyolcak" Cézanne-ra esküdő
művészeinek törekvései mgadták meg. Az első világháborúban résztvett, a
frontról sebesülten érkezett haza. Főiskolai tanulmányait nagybátyja mellett
'Végezte. Rippl-Rónai javaslatára a 20-as évek közepén művészeti dijat kapott,
így került ki Párizsba. "Tisztelettel közeledtem Párizshoz. Csodáltam, de töb!Jet vártam. Képzeletemben merészebbnek, káprázatosabbnak gondoltam. Amit
én kerestem, bizony nagyon utána kellett járni, hogy megtaláljam. Picasso,
Braque, Rouault, Matisse, a szürrealisták és absztraktok jelentették nekem
Párizs művészeti magasságát", - irta egy helyen később Gadányi.
Művészi egyéniségének kiformálódása küzdelmek, vívódó útkeresések közepette ment végbe. "Szinte észrevétlenül, csendben és cimboraságok nélkül
nőtt legszámottevőbb mestereink közé", mondja egyik méltatója. Míntegy
húsz esztendővel ezelőtt, amikor már nem volt fiatal ember, szökkent pompás
és szines virágba stílus'!. Termékeny művész volt, sok alkotása maradt hátra.
Festményei között néhány nagyon szép Krisztus-ábrázolás is van. Képeiről
találóan írja az előbb idézett kritikus: "Mintha kaleidoszkópot néznénk gyermeki szemmel, olyan váratlan formáció!c, csodás képződmények, káprázatos
szimmetriák jönnek létre vásznain." Mint grafikus is a legelsők közé tartozott, rajzai könnyedek, kecsesek, finomak, a legjobb franciák mellé állithatók. "A művész belső világa nyughatatlan, viharok ban és napsütésekben változó", - vallotta önmagáról a mester, s életműve ugyanezt az érzelmi, hangulati sokrétűséqet dokumentálja.
A nagyszerű látomások tiusképzeletű mestere eltávozott, de műve megmarad, piktúránk aranyalapjaként. Művészete például fog szolgálni az új generációknak, hogya művészi igényességet, valamint a kífejezés őszinteségét és
kxrrszeriiséqét ne feledjék, - a művészet hódoló it pedig mindig meg fogja ittasítcni és el fogja varázsolni Gadányi Jenő képeinek gazdag szépsége.
(Dévényi Iván)

LAMBERT BEAUDUIN ÉS AZ ÖTVENÉVES LITURGIKUS MOZGALOM. 1959-ben volt ötven esztendeje, hogy a modern liturgikus mozgalom elindult világszerte útjára és 1960. január 12-én Chevotogne monostorában meghalt Dom Beauduin, 87 éves korában. Nem mehetünk el szó nélkül ennek az
egyszerű szerzetesnek a halála mellett, akiről a tavalyi év folyamán mindenütt megemlékeztek. Nálunk is sokan ismerik klasszikus művét, a Piété de
l'E:glise-t, mely magyarul megjelent "Az egyház lelkiélete" címen. Beauduin
nem írásai val tűnt ki, nem volt a liturgiának, tudományos szempontból. jelentős művelőjo. Annál nagyobb azonban a jelentősége a pasztorális liturgia
területén, mert ő volt az első, aki a liturgiát, mint a lelkipásztorkodás eszközét
ajánlotta.
Hosszú és érdekes, keresztekben bővelkedő volt ez a napjainkban lezárt
életút. 1873-ban született Belgiumban, papnak ment, és mint világi pap mű
ködött mindig a közvetlen pasztorációkban a Iiégeí egyházmegyében. Mint világi papnak elve volt, hogya liturgia ne a műveltek privilégiuma legyen, akik
tudnak latinul és értik annak ősi, archeológus szemével nézett és művészeti
leg is jól felfogott szépségcít. Beauduin, a fiatal káplán teljesen megértette,
hogy a hívők széles rétegeit kell az intenzívebb keresztény életre a liturgia
útján elvezetni. Am a Iiturgián akkoriban kizárólag "ceremóniákat", külsősé
ges valamit értettek, amelynek a lelkiélethez semmi köze nincs. Beauduin harminchárom éves korában belépett 1906-ban a louvaini Mont Cé sar akkoriban
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hét éves monostorába, mert a liturgiához közelebb akart férkőzni. Bár már
közvetlenül nem foglalkozott ettől kezdve a pasztorációval, életének nagy eszméjét nem veszítette el szeme elől: a liturgián keresztül vezetni a népet az
intenzívebb keresztény életre.
Az alkalom akkor jött el, midőn Malinesban (Mecheln) 1909. szepternberében egyházmegyei tanulmányi kongresszusra gyűltek össze a papok. Manap
mindenki örülne, ha valaki a liturgiáról akarna előadást tartani, akkoriban
azonban teljes értetlenség fogadta Beauduin jelentkezését. Az elmúlt év júIrusában az aggastyán, kit betegsége fizikai mozdulatlanságra itélt, maga mondotta el egy nála tisztelgő küldőttségnek, milyen nehéz volt neki ötven évvel
azelőtt egyáltalán szóhoz jutnia. Először a kongresszus teológiai osztályánál
jelentkezett, az elnök azonban kategórikusan visszautasította, mint a teológiának afféle hamupipőkéjét. A második osztálynál, az erkölcstaninál sem fogadták be: a liturgia nem erkölcstan. A harmadik osztály, a lelkiéleté volt ez, a
legbrüszkebben utasította el az előadást, mínthogy a liturgiának a lelkiéletben
semmi keresnivalója nincs. Beauduinnek egy laikus mérnök barátja adott ekkor tanácsot: forduljon a negyedik, az egyházművészeti osztályhoz. Az is húzódozott, idegen testnek tekintette az ilyen irányú előadást, de mert nyilván
nem volt elég referense, elfogadta. Senki sem gondolta, az előadásnak mekkora
sikere lesz. Álmosító, doktrinér előadások között egyszerre csak friss, forraoalmi hang szólalt meg, mindent felforgatott: a liturgia nem archelogia, nem
esztétika, nem aprólékos betűrágó szabályok halmazata, amely senkit sem érdekelne, Élet, eleven erő- a mise és a szentségek életébe vezeti be a hívőket,
Istenhez juttatja közelebb őket.
Azóta ettől az egyetlen előadástól számították a modern liturgikus mozgalom elindulását. Sorra láttak napvilágot könyvek, brosurák, cikkek, tanulmányok. Mind az új szempontot tette magáévá: él nép közkincsévé tenni a liturgiát. kivenni ezoterikus clzártságából, rajta keresztül Krisztushoz vezetni az
embereket. Megindultak, Belgiumban. a SemainI' liturgique-k, a liturgikus hetek, sokan vettek részt rajtuk 1912. óta. A már addig is használt nemzeti nyelvű misekönyvek, majd 1930. óta laikus breviáriumok, óriási elterjedést nyertek. elkezdték a liturgiát .Jconferálni", azaz közben magyarázatfal kísérni, liturgikus lelkigyakorlatokat tartottak, előadásokat, szentbeszédeket. Franciaország, majd Németország, Anglia is bekapcsolódott az egyre terjedő és szélesedő mozgalomba. Túlzások is fordultak elő, minden új úttörésnél megesik az
ilyen. A Szentszék kezébe vette az irányítást, mindenesetre pozit.ív szellemben,
ennek legnagyobb eredménye az 1955-ben megújított Nagyhét ünneplése, és
várható hamarosan a megújított teljes Római Misekönyv és Breviárium megjelenése is, legkésőbb a Zsinattal kapcsolatban.
De nehéz volt addig az út. A túlzások miat.t, melyeknek nem Beauduin
volt az értelmi szerzóje, mégis Iclclőssé tették. Húsz évig távol kellett lennie,
Belgiumtól, az őáltala alapított Amay, majd Chevetogne-be telepített monostortól. Párizsban töltötte ezt a két évtizedet, ahol viszont a liturgikus megújulásnak leghathatósabb előmozdítója lett. Ö alapította meg 1943. májusában
a Centre de pastorale liturgique-et, mely azóta egybefogója, hatalmas irányítója a liturgikus törekvéseknek. Beauduin elismerését mi sem mutatja szebben. mínt hogy 1959. július 23-án, midőn a liturgikus mozgalom ötvenedik foro ulóját ünnepelték Louvainban, az ünneplés központja az ősz Beauduin volt.
A Szentatya a Van Roey bíboros elnöldete alatt összegyűlt kongresszusnak intézett üzenetében kiemelte, hogy az egyszerű szerzetes "lankadatlan buzgalommal és kitartó erőfeszítéssel" szolgálta a diadalra jutott ügyet. (Radó Polikárp)
INFLUENZABAN. Éles fénnyel felkattan a villany. Az éjszakásnővér most
készül ldépni, csak még megmosdatja a tehetetlen betegeket, megigazítja ágyukat, aztán kinyitja az ablakokat és beereszti a Reggelt.
A Reggel magával hozza a nappali ápolónőket. Frissen ki vannak vasalva
mind: a háromszögletű fityula, a hófehér kötény, a világoskék szoknya, még
az ajkuk mosolygása és a szemük nézése is. Minden, minden frissen vasalt,
gyűretlen.

Aki most erre szalad, újdonsült doktornő. Neki nincs a fején fityula és
sem. Kár is volna, nem látszódna a fiúsra vágott "Jaj-de-kócos"

kolléganőinek
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frizura! Kötény t sem viselnek, hanem köpenyt. Köpenyt, amel;; nem is olyan
hófehér. Nem baj! Zsebeiből kiragyognak a golyós és másmilyen ceruzák,
töltőtollak, jegyzőfüzetek. És a nyakukról egy pillanatra sem kerül le a [onendoszkop.
Közbe-közbe kettesével, hármasával orvostanhallgatók álldogálnak vagy
valamikép "tevékenykednek". Egy-két éve még drukkoló iskolásfiúk voltak,
most komoly s.zaktársai Aesculapnak. "Esetekről" tárgyalnak, "véleményem
szerint" kezdetű mondatokat dobálnak egymás fejéhez. Táskájukban jegyzetek, feljegyzések, az egyiknek még egy vesetükre is van, attól nem válik meg
néhány órára sem, de csak úgy "privátilag" hordja magával, becsomagolva.
Nagy önérzetadó dolog, hogy az egyetemi élet megkezdése óta tegeződni is lehet a kartársnőkkel, nem is felejtik el szorgalmasan gyakorolni ezt.
Aztán gyors léptekkel jönnek az orvosok. Azaz nem is "aztán". Az egyik
már egy órája foglalkozik a szomszéd szobában egy súlyos beteggel, a másik
már itt a folyosón várja a nagybeteget, akit a mentők jeleztek. Fogadni mernék, hogy nem is reggelizett még.
Takaritás, rendteremtés mindenfelé. Aztán reggeli és megkezdődik a munka, hőmérőzés, vizsgálati anyag, átvilágitás, röntgenfelvétel, kardiográf, stb. Itt
egypár kedves arcú lány buzgón számlálja a piros és fehér vértestecskéket,
ott egy makrancos beteg semmiképpen sem akar használható vénát felmutatni, amott nem kedvező a llérsüllyedés. itt meg a kárdiográf mutat szeszélyes,
kusza vonalakat. Teljes gőzzel üzemben az egész embergyógyítási nagyüzem.
És most a nap nagy eseménye, a vizit.
Valami hangtalan, hullámtalan leadó működése folytán egyszerre mindenki
tudja, "jön a Tanár". Percek alatt kiürül a folyosó, ahová ki-kiszöktek a különböző termek lakói egy sctituetc cigarettára, vagy az éjszaka fontosabb eseményeinek megpletykálására. lV1ire "ő" a szobánkba lép, már úgy fekszünk
ágyunkban, mint megannyi katona: rendesen, egyenesen, némán. Ö aztán megáll minden ágynál, egypár halk szót vált a tanársegéddel, a főnővérrel, aztán
tőlünk is kérdez egyet-mást és vigasztalón, bátoritón mond egypár szót. De
ezeken keresztül megérezzük. hogy jó kezekben vagyunk, és fontosak vagyunk!
A nap több órája azzal telik, hogy az ápolónők hol ezt, hol azt néven szólítják, és ebbe, vagy abba a helyiségbe küldik, vagy kisérik. ahonnan aztán
többé-kevésbé megviselt állapotban kerül ismét elő egy újabb vizsgálat, vagy
kezelés eredmény~ként. Kiizbe-krizbe lázat mérünk, és utána közöljük egymással, hogy kinek "mennyije" van. Még sok mást is közlünk egymással: például,
hogy mi egészen más diagnózist állapitanánk meg Y -nál, mint az orvosok,
más gyógyjavallatot is tennénk. Azt is elmondjuk egymásnak, hogy kinek rokonai, szomszédjai és tát'olabbi ismerősei miben haltak meg és miért. A szomszédos kórtermek lakóit is ismerjük már, és azok kórtörténetével is eléggé
tisztá.ban vagyunk, ha nem is éppen nagyon objektiv adatok alapján. Egész
nap elbeszélgetünk igy, közben eszünk is, alszunk is, olvasunk is. Csak az
bajos egy kicsit, hogy rendese n akkor tör rá a beszéIgetési kedv az egyikre,
amikor a másik legsikeresebben tudna szunditani egyet. No, de annyi baj
legyen!
Most, az influenza idején. nem fogadunk külsőket, azért egy-egy jóképű
csomagba.n jut kifejezésre szeretteink figyelmessége. Egyikünk egy nagy termosz feketét kapott. Szorgalmasan mossuk poharainkat, mert mindnyájan részesülünk benne. A másiknak narancsot kiiuitek, de nem jutna belőle mindegyiknek. Sebaj! Megfelezzük, megnegyedeIjük. ha kell, gerezdekre szedjük
szét, de jut mindenkinek. Szép magasi.skolája ez itt a közösségi szellemnek!
Végül szégyenkezve elővesz valaki egy nagy dobozt. Még otthonról hozott
benne "pusszenlit". Talán kicsit meg is keményedtek már! Hát nem mondom,
nem mondom! Hosszú ideig aztán nem is hallatszik más, csak elszánt ropogtatás. Közben lassan leszáll az est. Még egypár nézetet cserélünk a napi kosztot,
meg az ápolónők lelki alkatát illetően, aztán megígérjük, hogy feltétlenül írni
fogunk egymásnak, amikor hazakerülünk, és bár mindnyájan tudjuk, hogy ebből nem lesz semmi, mégis igen örülünk ennek a nagyszerű gondolatnak. Megnyugszunk, elhallgatunk. Aztán egyszerre belép az éjszakás nővér, eloltja a
villanyt, éjszakát csinál.

*
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Tompított kékfény, a kis lámpaernyő mögé rejtve. Teljes csend mindenfelé.
Még szemünket is lehunyjuk. A sokágyas szobában mindenki egyedül van most.
Belekezdek esti imámba: "A napvilág leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet . . ." A szomszéd ágyból finom, halk csörrenés hallik. Igen, tUdom már,
az öreg néni most veszi elő nagyszemű rózsafűzérét ... Szemközt velem a se/.yemhálóinges szép kis fiata/.asszony suttog szomszédasszonyához. "Csak amíg
~ gyermekeim kissé felcseperednek, hogy ne kelljen őket mostohára bízni,
csak ezt kérem a Mindenhatótól ..." Az a nagyszájú asszony ott a sarokban,
aki mindig mindent legjobban tud, félig béna tagjaival egyik oldaláról a másikra akar fordulni. Félálomban gyermeksíráshoz hasonlóan nyögi: "KöflllJörülj rajtam Istenem, vagy végy magadhoz engem ..." A kis tanítónő ott az
ablak mellett, vizespohara felé nyújtja lázas kezét. Szomszédnője friss vizet
hoz neki a csapról, és még citromot is csavar belé. "Isten fizesse meg" ...
Most újra csend van a szobánkban. De biztos il. másik szobában hangzanak most el ugyanazon szavak, vagy a harmadikban, vagy a negyedikben,
kegyelmet és áldást és beteljesülést kérve ahhoz a széphez és jóhoz, amit emberszív és emberész megtesz a beteg emberért. (f.)

FELEY ANTAL. A Vigilia 1959. évi augusztusi számában rövid cikket írtam a százéves Pápai Himnuszról. A cikk utolsó bekezdésében többek között
ez áll: "A zeneszerzőről, Feley Antalról nem tudunk semmi közelebbit. Zenetörténetünk mindmáig adós életrajzi adatai és munkássága felkutatásával ... ~'
- E megállapításomat Harmat Artúr "Hazai katolikus egyházi zenénk ezer
éve" című tanulmányára alapoztam, amely a Magyar Muzsika c. könyvben
Jelent meg 1944-ben. Ebben írja a Pápai Himnusszal kapcsolatosan: "A zene
szerzőjéről, Feley Antalról nincsenek adataink ..." (250. l.)
Cikkem megjelenése után Major Ervin, a kiváló zenetörténész, szíves volt
felhívni figyelmemet egy-két Feleyre vonatkozó adatra. Útmutatását követve
az alábbi adalékokat közölhetern.
A Szelestey László szerkesztette Szépirodalmi Közlöny 1858. február 4-iki
számának "Napi hírek" rovata (868. l.) beszámol a Religio himnusz-pályázatának eredményéről: " ... A jeligés levél felbontatván, abból Feley Antal, helybeli zongoraművész úr neve tűnt ki, mint szerzőé."
Ugyanezen folyóirat ugyanazon évfolyamának augusztus 5-iki számában
(2114. l.) ezt olvashatjuk: "A pestbudai dalárda ezennel második pályázatot
nyit négyes (quartet) férfi kardalokra. E célból az e nembeli legjobb művekre
20 darab cs. k. aranyat tűz ki pályadíjul. - A dalárda abeküldendő pályarnunkák megbírálására Ábrányi Kornél, Brand G. Mihály, Feley Antal, Thill Ferdinand és Vogl Alajos urakat nevezte ki." E névsorból Ábrányi Kornélt nem
kell külön bemutatnunk, Brand G. Míhályról pedig elég annyit közölní, hogy
azonos Mosonyi Mihállyal; Thill Ferdinánd a pesti lipótvárosi, Vogl Alajos pedig a józsefvárosi plébániatemplom karnagya volt. Így tehát megállapíthatjuk,
hogy Feley Antal mint bíráló bizottsági" tag zenetörténetileg igen előkelő társaságban szerepel ...
Annál elszomorítóbb a harmadik - és egyelőre utolsó - adatunk. Ez már
csak egy rövidke nekrológ, amely a Vasárnapi Újság 1881. évfolyamának [anuár 23-iki (4.) számában jelent meg (62l. L), a Halálozások 'rovatában. Egy-két
nevesebb - helyesebben: rangosabb, s ennek megfelelően hosszasabban méltatott - halott után az "Elhunytak még a közeli napok alatt" kezdetű bekezdés
harmadik "helyezettje" Feley Antal, kiről e helyütt mindössze ennyit tudhatunk meg: "évek előtt a főváros egyik Iegjelesb zongoratanítója. kinek sok jeles tanítványa van (többi közt Bertha Sándor), de szélhűdés képtelenné tette
a kenyérkeresetre, a szegények házában múlt ki."
Szűkszavúságában is nagyon sokatmondó ez a kis nyúlfarknyi nekrológ.
Sokat mond, sokat árul el arról a korról, amelyben egy kitűnő zenepedagógusnak és kvalitásos zeneszerzőnek, amiért megrokkant: szegények házában kellett "kimúlnia" ... (Kunszery Gyula)
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JEGYZETLAPOK. (Racine "csendje".) Racine 1677-ben, a Phaedra után
elhallgat. Még két darabot ír majd; a kettő közül az egyik, az Athalia vitathatatlan remekmű. De egyik sem szmháznak, nyilvános színpadí bemutatásra
készült, hanem "iskoladrámának", egy lánynevelő intézet növendékei számára.
A színház, úgy látszik, 1677. után nem érdekli többé Racine-t.
Miért? Egyáltalán, miért hallgat el sikerei, vagy alkotó képessége tető
pontján egy író? Egy Rimbaud például? Vagy egy Racine? Minthogy ő maga
nem közölte az utókorral, hogy miért: ki-ki megformálhatja a dologról a maga
többé vagy kevésbé szellemes, többé vagy kevésbé dokumentált elméletét.
A Racine-i.rejtély' is kitermelte irodalmát és hipotéziseit. Elkeseredett,
mert egyes szalonok valóságos összeesküvést szerveztek a Phaedra megbuktatására, és egy jelentéktelen szerző hasonló témájú darabjának sikeréért. Nagyon a szívére vette, hogy az a színésznő, akivel addig bizalmas barátságban
volt, "ejtette őt". Lemondott a színház kárhozatos világi hívságáról. fölülkerekedett benne a janzenista vallásosság, s irodalmi sikerekért nem akarta kockáztatni a lelkét... A hipotéziseket megíogalmazóík többnyire igen meggyőzően adják elő; esetleg kombinálják is egymással az elméleteket, és ez így
- minden irónia nélkül mondom - még meggyőzőbben hat.
Most olvasok egy több mint félezer-lapos könyvet, szerzője Raymond
Picard, címe: Racine pályája. Pontosabban: Racine karrierje (az utóbbiban
ugyanis van valami Racine esetében nem mcllékes árnyalati többlet). Ez a
könyv minden Racine "csendjére" vonatkozó eddigi nézetet megvizsgál ; aztán
alaposan körülnéz a korban: hogyan reagáltak a kortársak Racine elhallgatására; végül apróra szemügyre veszi azt is, hogyan viselkedett, hogyan hallgatott el, elhallgatott-e egészen, teljességgel érdektelenné vált-e mindenféle színház, irodalom, hír és dicsőség iránt Racine.
Ime az eredmény. röviden. Racine a nevezetes "retraite" után sem volt
közönyös, ha a színházról, illetve a saját szinházáról : darabjairól volt szó.
Nem fordított hátat egyszer s mindenkorra mindennek, ami "világi hívság";
irodalmi pörlekedésekben, tusákban később is részt vett, s nem is szenvedély
nélkül. "Cabale"-ok darabok, szerzők megbuktatására gyakran előfordultak (az
egyik leghíresebb Corneille Cidje körül zajlott); s Racine sem olyan érzékeny,
sem olyan ijedős nem volt, hogy csapot-papot otthagyj on, amiért egy szalon
vele szemben Pradon-t futtatta. A híres Champrneslé hűtlenségét sem vehette
nagyon a szívére, hiszen az addig sem volt különösebben hű hozzá. Ami pedig egy kegyelmi sugallatra történt "pálfordulás" föltételezését illeti: ennek
Racine 1677. utáni magatartásában nem sok nyoma van. Nem egyik napról a
másikra lett új ember; fokozatosan haladt, egyrészt "az idővel": ahogy egyre
öregedett, másrészt "a korral", mely a század vége felé közeledve mind szigorúbb lett: XIV. Lajos ifjúságában Franciaország valóságos bálterem, öregkorában viszont - egykorú tanú szerint - "kész szeminárium az ország", s
az emberek általában visszavonulva élnek.
Mi hát a visszavonulás fő motívuma? Picard szerint ez: Racine emelkedni akart a társadalmi ranglétrán; ehhez a becsvágyához kapta meg a lehető
séget azzal, hogya király történetírója lett; ennek az emelkedésnek az érdekében szakított a színhúzzal és irodalommal; rncrt írónak, költőnek lenni, a
kor értékitélete szerint, nem valami magasztos és előkelő dolog. Nem Racine
az egyetlen, aki "közéleti" pozíció kedvéért hátat fordít a színháznak: így tett
a népszerű Quinault. így tett Campistron is. S a kortársak túlnyomó többségének ez volt a véleménye a visszavonulásról: Racine egy hozzá méltó bb, s egyáltalán: egy érdemesebb, komolyabb hivatal kedvéért szakított egy kevésbé
méltó mesterséggel. Az, hogy társadalmilag eggyel magasabbra lépjen, megérte neki, hogy félretegye az irodalmat.
S mi a tanulság? Az, hogya ,.rejtélyes" irodalomtörténeti tények magyarázata esetleg nem is mindig olyan rejtélyes; csak jól meg kell keresni azokat
a motívumokat, amelyek az akkori embereket mozgatták s az akkori társadalomban érvényesültek. A bonyolult, finoman árnyalt nagy lelki mélységekben
járó magyarázatok érdekesebbek, esetleg mutatósabbak - meglehet. De azért,
mert egy magyarázat nagyon emberi, prózai és egyszerű, még nem kell elvetni. Annál kevésbé, mert legtöbbször - mint Racine esetében is - valamennyi
közt ez látszik a legvalószínűbbnek. leghitelesebbnek.
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(Az Eziistkor.) Negyedévi folyóirat volt 1943-ban, mindössze két számot
ért meg. Egyik folyóiratunkban utalást olvastam rá; hadd mondjam el, amit
tudok róla: "hiteles történetét"; közvetlen közelből tudom.
A negyvenes évek elején mi, a Nyugat akkori fiataljai, "harmadik nemzedéke" sokat beszéltünk egymás közt arról, hogy nekünk is saját otthont kellene teremtenünk magunknak, olyasfélét, amilyen a "második nemzedéknek"
a Válasz volt. Negyvenhárom legelején váratlanul olyan összeg pénz bukkant
föl látóhatáromon, amely - lelkes, de nem túlságosan előrelátó számításunk
szerint - elégségesnek látszott a terv megvalósítására. Legszűkebb baráti körünk volt a "mag": azok, akik ott szerepelnek az első, meg a második és
utolsó számon: Lovas Gyula, Sőtér István, Thurzó Gábor, jómagam, aztán
Toldalagi Pál, Ottlik Géza s még néhányan. Mi legyen a lap címe? Az Ezüstkor
név nem volt program: hogy mi most a Nyugat aranykora után ezüstkor vagyunk, vagy leszünk. Szép címet akartunk adni a Iapnak ; és főként olyat, ami
nem nagyképű. Úgy emlékszem, az Ezüstkort Lovass Gyula javasolta. "Loptuk": Babits esszei jelentek meg ezen a címen az Athenaeum kék Babits-sorozatában. Lett hát a lap címe Eziistkor,
Először a Révainál akartuk nyomatni; valami nehézség merült föl. Én ott
voltam lektor, a kiadónak bank-gazdája volt, s az inkompatibilisnek tartotta
volna lektori állásommal, ha lapnál szerkesztöként szerepelek. Átmentünk a
Stephaneum nyomdához. s vállalta a szerkesztői tisztet Thurzó; együtt csináltuk úgyis, és hierarchikus problémák a mi baráti körűnkben sosem voltak.
Valami pénzt fizettünk, Thurzó a honoráriumait kötötte le; a Stephaneum ebben az esetben nobilis vendéglátó volt; épp a multkoriban tűnődtünk rajta
Thurzóval, nem minden humor nélkül, ugyan mennyivel is maradtunk "lógva"
a második számért. Dehát az ilyesmi nem volt páratlan akkortájt a folyóiratok történetében.
A lap a harmadik nemzedék lapja lett, de csak annyiban, hogy mi csináltuk. Azzal a szilárd elhatározással csináltuk, hogy az egész magyar irodalomnak teremtünk otthont. Már az első számban két nemzedék volt együtt: a
miénk, meg a közvétlenül előttünk levő (Mátrai László, Keresztury Dezső,
Szerb Antal, Illés Endre); ott volt a negyedik követeként Pilinszky. Külön
klikket, csoportot sem akartunk. A második szám belső címlapja közölte a tervezett harmadik és negyedik tartalmat: mind megbeszélt, s részben már el is
készült, nálunk lévő dolog volt; a perspektíva elég széles, Halász Gábortól
Radnóti Miklósig, Tolnai Gábortól Kéry Lászlóig, Ortutay Gyulától, aki az első számba írt, Péter Andrásig vagy Örley Istváriig.
Terjedt volna ezen túl is a perspektíva, ha terjedhetett volna. Az Ezüstkor (címlapját Fenyves Sándor, a korán elhalt kitűnő grafikus és nemes, egyszerű, tiszta ember tervezte) kelendosege a szó szoros értelmében katasztrófális
volt, a lap viszont az irodalmon belül elég föltűnést keltett ahhoz, hogy vonzzon. Egy fiatal szocialista, Kassák-tanítvány költővel barátkoztam össze e ré-·
ven, Béri-Kovács Győzővel (negyvenhárom végén elhurcolták, nem is került
vissza); ő mondta egy alkalommal, hogy barátai (és elvbarátai, mint ő mondta: akik a Népszava körül vannak) érdeklődnek az Ezüstkor iránt. Mi a mi
álláspontunk ? Megmondtuk, hogy mi ; Béri-Kovács pár hét múlva jókora paksaméta kézirattal keresett föl a Révainál. Sajnos, az ostrom alatt elpusztult az
egész, és nincs olyan jó emlékezetem, hogy neveket sorolhatnék föl. Földeáké,
Benjáminé rémlik. Béri-Kovács figyelmeztetett, hogy föltűnés-mentesen kell
csinálni a dolgot, nehogy a rendőrség "góc-képződést" lásson bennünk s ennek megfelelően járjon el velünk szemben. úgy gondoltuk, már a szeptemberi
és decemberi számba is "becsempészünk" valamit; Béri-Kovács majd figyelmeztet, ha az illető közben "lebukott", s akkor álnévvel hozzuk, vagy helyette
mást. Még egyre figyelmeztetett: igyekezzünk okosabbak lenni, mert így az
egésznek .,túl baloldali szaga van"; jobban álcázzuk magunkat, s ne kockáztassuk polgári gyakorlatlansággal annak a lehetőséget, hogy elnyomott embereket némi levegőhöz juttassunk. Megvallom, elég naívan hallgattam a tanácsait. Akkor folyóirathoz engedély kellett, s olyan törekvésnek, mint a míénk
volt, nem adtak engedélyt; kereken tudtunkra is adták: nem adnak. De negyedévi laphoz nem kellett, legulábbís meg lehetett kerülni a rendelkezéseket;
ezért csináltunk negyedévi lapot. Aztán volt még egy rendelkezés: hogy "nem-
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árja" csak egy bizonyos százalékban szerepelhet. Nos, mi ezt egyszerűen hallatlanra vettük; mi engedély nélkül működünk, mi nem függünk semmiféle
hatóságtól - gondoltuk, elég ostobán. És tudva és akarva áthágtuk a százalékot.
Valamilyen hivatalos Révai-ügyben kellett fölmennem a miniszterelnökség sajtó-osztályára, jelentéktelen semmiség miatt, egy altiszt is elintézhette
volna; de így udvariasabb volt. Mindjárt, ahogy szerényen bemutatkoztam, kitört a vihar: hogy meg vagyunk mi bolondulva, ezüstkorosok, hogy engedély
nélkül grasszálunk. s ilyen gyanús, zsidó árúval, és így tovább. És hogy megérdemelnénk. hogy ... ; de most még az egyszer; és tűnjünk el gyorsan szem
elől.

Több számunk nem jelent meg. Engedély nélkül ezek után nyomda nem
nyomhatta; engedély nem volt.
A fölszabadulás után olykor még gondoltunk rá, nem lehetne-e folytatni.
Pilinszky első kötetére még ez került: az Ezüstkor kiadása, bár nem mi finanszíroztuk; de ő kívánta így, hiszen nálunk, velünk kezdte, hozzánk tartozott.
Egyszeregy kisgazdapárti politikus fölvetette: esetleg érdekeIné őket a folyóirat (nem tudom, mennyire volt ötletszerű, mennyire komoly ez az érdeklő
dés); ehhez azonban nekünk semmi kedvünk nem volt. Különben is: Debrecenből följött Pestre a Magyarok, és Kéry László kitűnően, okosan, ízléssel
megcsinálta vele azt, amire negyvenháromban mi törekedtünk: a teljes magyar irodalmi színkép összegyűjtését. Nem lett volna semmi értelme, hogy
most aztán igazán .Jcülön szervezkedjűnk".
Diószegi András, akinek Kortárs-beli cikke adott alkalmat, hogy mindezt
elmondjam, azt is említi, hogy "irodalmi szekértáborba" szorultunk negyvenháromban. Lehet; valóban ilyen szekértábor volt akkor minden tisztességes
szándékú fórum. Ezeken a szekértáborokon belül, kis módosulással, lényegében ugyanazok voltak. Az a maroknyi magyar irodalom, kezében a humánum
zászlajával, kitartó ozorai csatát vívott, amíg vívhatott, a rnérhetetlcn túlerő
vel: egy kicsi sereg kerülte lankadatlanul a dombot, s keltette a nagyobb had
látszatát. Vagy Diószegi András képével: egy volt a csapat, több a szekértábor: Magyar Csillag, Válasz, Szép Szó, Ezüstkor ... Védtük, ahogy tudtuk, az
ügyünket. Ki itt, ki ott, ki mindenütt. De abban nem kételkedtünk, hogy közös ügyet védünk. bár nem szakasztott egyforma egyenruhában.
Én itt, befejezésül, csak az Ezüstkor szekértáborbeli katonái ról akarom
még megmondani: milyen nemes, szép önzetlenséggel, milyen szeretettel és a
legjobbat-adni-akarással építette mindenki, aki részt vett benne, ezt a mi kis
táborunkat. Mátrai László, aki az első bevezető tanulmányát írta, Illés Endre,
aki ingyen adta nekünk a Méreg kéziratát, melyért bármely színházi lapnál
búsás pénzt kapott volna, Szerb Antal és Keresztury, Török Sophie és Sík
Sándor, meg az ő "kedves fia", Radnóti Miklós, Kádár Erzsébet és Sárközi
György, Passuth László és Ortutay Gyula, Tersánszky J. Jenő és Szentkuthy
Miklós - hogy külön ne is említsem azokat, akik a legszűkebb kör, a magot
adó baráti társaság tagjai voltak, mint Lovass, Sőtér, Ottlik, Toldalagi, Thurzó
és a többiek. (r. gy.)
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