
NAPLÓ
MÁJUSI ÁJTATOSSÁGOK. Vannak, akiknek izlése némi averzióval veszi

az ilyen címet, giccsesnek érzi. Nemcsak az elnevezést, hanem a tartalmat is,
nem éppen a Mária-tisztelet tényét, hanem annak megnyilvánulási formái kö
zül egyiket-másikat. Nem kétes, vannak és nem jó, hogy vannak szentimentá
lis formák éppen a mariánus kultusz területen, émelyítő, édeskés énekek, be
szédek és főképpen rózsaszín, erőtlen álművészeti ábrázolások. Nem ezek közé
tartozik azonban a májusi "ájtatosság", bár eléggé késői keletű. XII. Pius na
gyon helyesen mutatott rá, hogy az újdonság még nem elegendő ok arra, hogy
elitéljünk valamit. A liturgia szeretetében ugyanis - fejtette ki 1947-ben egy
homiliájában - "szertelenséggel is lehet hibázni. Találhatók olyanok, kik a
régmúlt korok liturgikus formáit túlságosan hangsúlyozzák és a későbbieket

könnyedén lenézik, s a magánjellegű és népies ájtatosságokat megvetik". A
májusi ájtatosságet pedig kifejezetten kiemelte a Mediator Dei enciklikában
(1947. nov. 20.), ezek .Jcütönleges módon fontosak és érdemesek, s az Apostoli
Szentszék és a püspökök újból és újból jóváhagyták és dicsérték azokat". Kü
lőnösen 1948. május l-i enciklikájában ("Auspicia quaedam") ajánlotta őket.

Igaz, hogy a barokk kornak terméke a májusi ájtatosság. Mint a legtöbb
barokk-kori jámbor gyakorlatot azonban középkori gyökerek táplálják. A má
jusi mariánus kultuszt már Boldog Suso Henrik, a nagy domonkos misztikus
(t 1366) megpendítette. Igazában azonban lelkipásztori használatba P. Ansaloni
jezsuita atya állította Nápolyban a Santa Chiara templomban. Ansaloni 1713
ban halt meg, a rohamosan népszerűvé vált ájtatosság azután mindenfelé el
terjedt. Még a XVIII. században meghódította Franciaországot és Spanyolor
szágot, a XIX. század elején eljutott Belgiumba és Svájcba, 1840. körül Német
országba, Ausztriába, Lengyelországba. Magyarországon száz évvel ezelőtt 
1860-ban - az akkor alakult oltáregyesületek már széltében propagálták ;
megvolt-e előttük is, nem tudom. VII. Pius pápa 1815-ben és 1822-ben helye
selte és búcsúkkal látta el a májusi ájtatosságokat, 1933-ban XI. Pius pápa.
Mariap is érvényes búcsúk: akik nyilvánosan rendezett májusi ájtatosságon
résztvesz, estenként hét évi búcsút nyer, ha magánúton végzi, ötöt; ha tíz
esetben végzett akár magán-, akár nyilvános ájtatosságot, a szokásos feltételek
mellett teljes búcsúban részesülhet (Enchirid. Indulg. n. 325).

Rendszerint naponkint van májusi ájtatosság, bár vannak templomok, ahol
csak hetenként háromszor tartják. Estefelé szokás tartani; az Oltáriszentség
ünnepélyes kitételéhez főpásztori engedély kell, a magán-kitételhez (cibórium
ban) nem. Magában véve nem lényeges a szentségkitétel, illetve szentségí ál
dás, bár mindenütt szokásos. Szűz Mária litániáját elmondják, vagy éneklik,
sokhelyütt szentbeszéd is van, naponként, vagy hetenként. Nagyon hasznos
lenne - főpásztori jóváhagyással - olyan imagyűjteményt szerkeszteni,
amely minden egyes napra más-más máriás imádságot hozna, a patrisztikus,
valamint középkori és modern írók óriási euchologiaí irodalmából. A Mária
oltár díszítése kezdettől fogva mindig egyik megnyilvánulási módja volt a
Mária-tiszteletnek, az otthoni Mária-kép, szobor, vagy oltárka szintén ősi szo
kás szerint különös gond tárgya.

A májusi máriás kultusz az egész tavasz-hónapot valahogy máriás jellegűvé

szenteli. A liturgikus év mellett így bizonyos mértékben egy pót-ciklus alakul
ki. De ez nem baj, a lényeg, hogya keresztény lelkek bensőségét előmozdítja.

Egyébként a májusi máriás gyakorlatok nagyon beleillenek abba a liturgikus
időbe, amely májusra esik: a husvétiba. A husvéti Máriának, a feltámadás
által végleg boldoggá tett Szűzanyának gratulál mintegy az imádkozó egyház
ezzel a nem szorosan vett, de mégis a liturgikus gyakorlatok mellett haladó
vallásos gyakorlattal. Aki közelebb kerül Máriához, szükségszerűen köze
lebb kerül lelkünk középpontjához, Krisztushoz.

Mivel azonban minden gyakorlat ismétlődése gépiessé szürkülhet el, nem
árt, ha a máriás gyakorlatoknak, nevezetesen a májusiaknak mélyebb értelmé
re rámutatunk. Elsősorban vigasztalást jelentenek. Abban, hogy nem vagyunk
egyedül, hogy mindig mellettünk van az emberiség édesanyja, a mennynek és
földnek királynője. A lélek útja sokszor nehéz és sívár, oly jó tudni, hogy
anya áll mellettünk. "Ha a kísértés viharai felkelnek, - mondja Szent Bernát
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- ha a búskomorság zátonnyal fenyeget, tekints a csillagra, hívjad Máriát.
Veszedelmekben, szorongásaidban, tanácstalanságban: gondolj Máriára, hívjad
Máriát." Sokszor érzi a kétségekbe. sorscsapásokba bonyolódott lélek, mintha
"vis-a-vis du rien", a semmivel szemben találná magát; meg kell értenünk,
hogy keresztvállalás nélkül nincsen kereszténység. A szentmiseáldozat tanít
erre minket: sajátmagunk áldozata a kenyér és a bor. Kenyér, amely életerőt

ád, bor, az öröm szimbóluma és mégis ez a két mélyen emberi jelkép egyúttal
az áldozatnak, annak vállalásának is jelképe. Mert a búzaszem és a kenyér
között ott áll az őrlő malomkőnek szükségessége, a szőlőszem és a bor kőzött

pedig a zúzó présnek szörnyű nyomása. Béke és öröm csak a munkának és a
szenvedésnek vállalásával lehetséges.

A máriás ájtatosság, a máriás lelkület azután másodszor lélektani bizton
ságot nyujt. Végtelen távolságban van az Isten, bár valójában atyánknak je
lentette ki magát, ott van tehát közvetítőként Isten és az ember közt Krísztus.
Mégis istensége révén őt is távollevőnek érezheti a lélek. Szent Bernát gyönyö
rűen fejti ki egyik sermojában az Istenhez elvezető lélektani fokozatokat: "Én
lelkem, félsz talan attól, hogy Istenhez közeledjél ? Jézust tette meg közvetí
tönknek. Mit nem kérhet ilyen fiú ilyen atyától? Az Atya szereti őt, s e sze
retet miatt meg is hallgatja. Ám félsz talán, hogy őhozzá fordulj? Hiszen test
véreddé lett. társaddá, aki magára vette az emberi természetnek minden ala
csonyságát, a bűnt kivéve, éppen azért, hogy nyomorúságodban veled szenved
jen. És ez a -testvéred ajándékozta neked Máriát. Am talán mégis megriaszt
téged isteni fensége, mert Jézus ember ugyan, de nem szűnt meg Isten lenni,
Kell tehát szószóló őelőtte is ? Siess Máriához! Mária tiszta teremtmény, tisz
ta nemcsak azért, mert mentes minden bűntől, hanem azért is, mert csupán
emberi természete van."

Májusban tehát Máriát állít juk magunk elé, a napba öltözött asszonyt,
Máriát "Krisztus fényében". Istenanyai méltósága az isteni és emberi termé
szetnek a músodik isteni személynek egységében ölelkező találkozásában gyö
kerezik. Minden mennyei kiválósága ebből az egyből fakad és ebben a hónap
ban különleges módon Mária a mi mennyei példaképünk. Istenanyasága, szeplő

telen fogantatása, szülés előtt, szülés alatt való és szülés utáni szüzességének
csodája; az eredeti bűn következményei alól való mentessége; kiváltsága, hogy
soha legkisebb bünbe, sőt gyarlósúgba, emberi tökéletlenségbe nem esett; ke
gyelmeket közvetítő szerepe, társas része a megváltásban; testének mennybe
vétele. mennyei megkoronázása, azaz a világ és az angyali világ királynéjává
avatása az a csillngkoszorú, mely édes, anyai fejét körülveszi. Május tehát,
éppen úgy, mint október hónapja, különlegcs módon alkalmat ad nekünk, hogy
belső életének titkait feltárja előttünk, és méltóvá tegyen minket, hogy őt dí
csérhessük - "dign<lre me te laudarc", A mennyei példakép ragyogását dicsér
jük imádságainkkal. enekeinkkel. ájtatossúgamkkal, legkiváltképp szentrnisé
inkkel. Ez a dicséret nem elég, elvisz minket arra, hogy mindinkább szeressüle
is Máriát.

Máriának ezt a harmadik áitatosság-motívumat, a mennyei Anya dicsé
retét és szeretetét éppen májusban egészen különleges módon fejezzük ki: a
virágok halmozásával. Az ókeresztény kor nem ismerte még a virágok haszná
latát a liturgiában és a szent helyeken. Hiszen akárhányszor éppen ezt köve
telték tőlük, hogy felvirágozott fővel mutassanak be áldozatot a bálványiste
neknek, nem tartották tehát illendönek, hogy az igaz Istennek is virágokkal
áldozzanak. Mihelyt azonban az egyház kikerült a napvilágra és ez a veszél-y
elmúlt, rögtön megtaláljuk a virágok használatát. Szent Jeromos (t 419) és Szent
Agoston (t 431) már említést tesznek a vírágokról, amelyekkel az oltárokat és
él templomokat díszítették; Prudentius, a hispániai keresztény költő (t 405) arra
buzdította a gyermekeket, hogy virágfüzérekkel díszftsék egy vértanú nő sír
ját. Venantius Fortunatus, a nagy galliai keresztény költő (t 600) pedig Rade
gundis frank királynőt szólította föl, hogy leányával együtt díszítse a tavasz
első virágaival az oltárokat. A virágokkal nemcsak hódolatunkat fejezzük ki
az emberiség legnagyobbja, Mária iránt, aki a női nemből vétetett erre a mél
tóságra, nemcsak ragaszkodó szeretetünket, hanem mást is. Azt, hogy elfogad
Juk és megköszönjük általa az Istennek, hogya szépség világa felé is meg
nyitotta szemünket. fülünket és szívünket, mi pedig mindazt a szépet, jót,
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vigasztalót, boldogítót. amely életünk útja mentén kinyílott számunkra, hálá
val telt szívvel adjuk oda az Úrnak, Mária kezével, virágoknak nyelvén.

Még egy jelentősége is van azonban a máriás ájtatosságoknak. Lisieuxi Kis
Teréz mondotta, hogya Máriáról szóló beszédeknek nem egyszer hiányaik
vannak, többek között az, hogy míndíg csak az elérhetetlent mutatják meg a
szent Szűzben, pedig éppen arra kellene rámutatniok, amiben mi is utánoz
hatjuk őt. És ebben lelhetjük a máriás ájtatosság negyedik értelmét: Máriát
mint evilági példaképet állitják elénk. Helyes, ha Mária mennyei dicsőségét

szernléljük, de látnunk kell földi életét IS, amely oly kevéssé, illetve szinte
semmiben sem különbözött a közönséges, mindennapi asszonyoknak életétől,

pedig az angyal egykor azt mondotta neki, hogy kegyelmet talált Istennél.
Ezeket a földi életben elrejtett erényeit, Máriának földi életét rajzolta meg
Willam a palesztinai élet és környezet figyelembevételével, Otto Hophan
teológiai elmélyedéssel és földközelben járó szemléletességgel, Paul Giichier
biblikus alapossággal. Míg az októberi ájtatosságnak tárgya Máriának életé
ből csupán a megtestesülés. a születésre vonatkozó események, májusban al
kalom nyílik éppen a hétköznapi életnek erényeit is szemlélni.

Igy például Máriát mint a csend asszonyát állíthatjuk szemünk elé. Mert
nagy csend vette őt körül, nem jelent meg neki többé angyal, nem volt egyet
len csoda, csodás esemény, látomás, nem volt tiszta fogalma arról, fiával mi
történik, csak azt tudta, hogy valami szörnyűség vár reá. Bizonyos az is, hogy
Jézus nem világosította fel részletesen édesanyját, mi a megváltás. mi által
történik meg és mikor. Ezért jellemző, hogy mikor a tizenkét éves Jézus a
jeruzsálemi templomban maradt s mint valami magától értetődőt mondta
megdöbbent anyjának, hogy atyja házában kellett lennie, akkor "nem értették
meg, mit akart nekik ezzel mondaní" (Lk. 2, 50). Ebben a siket sötétben csupán
a hit mécsvilága égett, mert Mária hitt, és nem látott még.

Megragadó Mária egyszerűsége földi életében: oly gyönyörű reneszánsz
madonnák vannak, bájosan ábrázolt idillikus házak, szentcsaládi jelenetek, de
ez mind nem így volt. Szutyorék barlang volt a .Jakás", ablaktalan barlang
a konyha, nyíláson át távozott a mindent befeketítő füst; itt a tisztaság rnér
tékkel volt csak lehetséges. Földre terített gyékény, agyagpadló, alig néhány
háztartási eszköz, vizet a városka széléről kellett hozni, most is megvan ez a
kút, a fát a hegyoldalban gyűjtögetni.

Micsoda önzetlen lemondás volt Mária élete. különösen Jézus nyilvános
életében. József már nem élt, egészen magára maradt a szent anya; Jézus
nem akarta, hogy végeérhetetlen útjain kísérj e őt. Kisérték tehát mások, más
asszonyok, részben jómódúak, fia megengedte nekik, hogy róla és tanítványai
ról gondoskodjanak, Máriának otthon kellett maradnia és csak kétszer tudunk
róla, hogy szerepelt fia nyilvános életében.

A legnagyobb erény pedig, amely Mária földi szemmel nézett életében
virult: "az egy szukséaes" tökéletes megvalósítása. Semmi más nem fontos,
csak az, hogy barátságban, gyermeki viszonyban legyünk Istennel. Nem volt
fontos Máriának, hogy szegény volt, nem fontos, hogy kevésre tartották az
egyszerű asztalos fiatal feleségét, nem fontos, hogy senki sem tudta, mégcsak
nem is sejtette, és maga sem tudta Jézus halála előtt, voltaképpen znekkora
méltóság az övé. Egy volt csak a fontos, az egy szükséges, és ebben tanít és
vezet bennünket a májusi Mária. (Radó Polikárp)

A FÖLD LÉGKöRÉNEK MEGMÉRGEZÉSE. Eisenhower és Macmillan
Camp Davidban tartott tárgyalásainak témája iránt érthetően sok újságíró ér
deklődött.Miről tárgyalnak, kérdezték a bennfenteseket. Arról, hogy egy szép na
pon levegőbe ne röpítsék a világot, hangzott a válasz és ezzel Hagerty, a Fehér
Ház sajtófőnöke erőteljes tömörséggel fogalmazta meg, milyen fontos az egész
emberiségre nézve, hogy az atombomba ügyében végre megállapodás jőjjön

létre. Mi tagadás, a tárgyalások elég régóta húzódnak. A Genfben tárgyaló an
gol, amerikai és szovjet megbízottak a mult évben százötven ülést és még több
bizalmas eszmecserét tartottak az atomkísérletek szüneteltetéséről, de meg
egyezés mindezideig nem született meg. Lehetséges azonban, hogy az a javuló
nemzetközi légkör, amely Hruscsov szovjet miniszterelnök párizsi utazása után
tovább fejlődött, megérleli ennek a mindannyiunk számára életbevágó kérdés-
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nek a megoldását. A Szovjetunió kezdeményezte a kísérletek megszüntetését
s ehhez ideiglenes jelleggel Anglia és az Egyesült Allamok is hozzájárultak.
Az "atomcsendet" csak Franciaország szaharai robbantása zavarta meg né
mileg.

A Témoignage Chrétien francia katolikus hetilapban Georges Gordon hát
borzongatóan érdekes és riasztó írásban számolt be arról, hogy a már eddig
felrobbantott kísérleti bombák is veszélyes fokban mérgezték meg földünk
légkörét.

Földünket a Saturnus gyűrűjéhez hasonló rádióaktív korona veszi körül s
ez az északi féltekén Japántól Amerikáig, Skandinávián át különösen "kita
pintható". Olyan, mindezideig a természetben, számunkra ismeretlen testecs
kék nyomait fedezték fel benne, amilyenek csak a mag-robbantások óta jelent
keznek. Az atombomba robbantás elkápráztatta a szemünket s elfeledkeztünk
a rádióaktív felhőről, amely a robbantás után, mintha szétoszlott volna a sem
miben. Pedig éppen ezek a felhők jelentik a veszélyt még évek múltán is. A
hatalmak szükségesnek látták tehát, hogy "tisztába tegyék" a mind rettenete
sebb bombákat, vagyis lehetőleg olyan bombákat gyártsanak. amelyek nagy
robbanóerejük ellenére sem hagynak maguk mőgött az emberi életre veszé
lyes sugárzásokat. Sajnos a szuper-hidrogónbomba nem kevésbé táplálja azt
a mérgezett felhőt, amit már most is abszorbeálunk. Sokan azt hiszik talán,
hogya rádióaktív boltozat a föld fölött csak sötét előképe a totális háború
nak. Nem így van! A veszély máris jelenvaló.

A rádióaktív felhő kialakulása 1945. július 16-án az Alamegordo sivatagjá
ban végzett robbantással kezdődött. A bomba fémmel kevert homokot szórt
szét a levegőben és hasadási termékeket. Ezek a finom anyagrészecskék hosz
szabb-rövidebb ideig lebegtek. De sem ez a bomba, sem a hirosimai, meg a
nagaszaki két robbantás nem hívta még fel a figyelmet az élettani veszélyekre.
Észrevették azonban, hogy a háziállatok és az állatok szőrzete és bőre a rob
bantás színhelyétől 25 kilométer távolságban is elszintelenedett. Azt hitték,
hogy ha a magas légkörben robbantják fel a bombát, akkor ilyen veszélyek
nem fognak bekövetkezni. A Japánban történt két atombomba robbanás azon
ban rácáfolt erre a feltevésre. Nagaszakitól egy kilométerre a hegyes vidéket
beborította a rádióaktív felhő, amelynek sugárzása 100 röntgen-egységű volt.

Még jobban rneglepődtek a szakértők 1954. március l-én, amikor felrob
bantották a Bravo nevezetű szuperbombát, Ez a bomba, amely arra az elvre
volt felépítve, hogy először hasadásos, majd egyesüléses, azután ismét hasadá
sos jellegű atomfolyamatok játszódnak le benne, az összes bombák között a
legveszélyesebb típus volt. Robbanó ereje 15 megatonnás. A Hirosimára do
bott bomba robbanóereje csak 15 kilotonna volt, amely megfelel 15,000 tonna
trinitrotoluol, tehát a legerősebb kémiai robbanószerből készült bomba rob
bantó hatásának. A Bravo robbantóereje 15 millió tonna trinitrotoluol bombáé
val ért fel. A lángtenger elsöpörte a kísérleti tornyot, magával ragadta az
egyik Bikini szigetecskét és kiszaggatta a pálmafákat. Kezdetben azt hitték,
hogy sikerült valamelyest tiszta bombát előállítani. A Geiger-féle számlálóval
egészen csodálatosan gyenge rádióaktivitást mutattak ki. Az Egyesült Allamok
ban a 15 megatonnás szuperbomba rádióaktív lecsapódása kisebb volt, mint a
százszor kisebb robbanóerejű atombombáé. A rejtélyt a talaj és a nagy ma
gasságok komoly kikutatása oldotta meg. A Bravo rádióaktív pora és a ha
sonló kaliberű többi bombarobbanásoké is lehullott a talajra a robbanás szorn
szédságábari, vagypedig eloszlott a sztratoszférában, ahol tartózkodása igen
hosszú időre nyúlik el. A számítások szerint ennek a bombának a hatását 4-7
év rnúltán is meg fogjuk érezni. A robbanási termékek fele 1961-ben kezd
majd lassan lehullani. De hát nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy nem
csak ezt az egy bombát robbantották eddig fel, hanem mintegy 200 atombomba
robbant "kísérletképpen" a földön.

Hazánkban is jólismert a "Szerencsés Sárkány" halászhajó szerencsétlen
sége, A Bravo felrobbantása után a meteorológusok azt vélték, hogy a rádió
aktív felhő kelet felé fog szállni. ezzel szemben nyugat felé szállt. A hamu
eső a robbantás után egy órával 70 kilométerre, néhány óra múlva pedig már
100 kilométerre kezdett hullani. A szél alatt hajózott a japán halászhajó.
A legénység rögtön sejtette, hogy miről van szó, A rájuk hulló hamu 200
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röntgenes volt. Egyikük meghalt szeptemberben. A legénység fele egy évig
kórházban szenvedett. Az utóbbiak közül három 1957-ig állott kezelés alatt.
Az Amerikai Atomenergia Bizottság igyekezett eltitkolni a dolgot, mert attól
félt, hogy ez veszélyezteti a robbantásí program végrehajtását. Néhány makacs
tudós azonban nem hagyta annyiban a dolgot, úgy, hogy 1955. február 25-én a
bizottság hivatalos jelentést adott ki. Ebben elismerte, hogy 18,000 négyzet
kilométernyi szél alatti terület halálos rádióaktivitással mérgeződött meg. Hoz
zátették azonban, hogya hulladék veszélye gyorsan csökken, legnagyobb ré
szük pár órával a robbantás után elillant. Két kiváló szakértő, Jack Siiubert
és Ralph E. Lapp orvos azonban megállapítottak, hogya "Szerencsés Sárkány"
fedélzeten még a robbantás után két hónappal is találtak rádióaktivitást. Nem
is ez a veszélyes rádióaktívítás, am.i eltűnik, hanem ami megmarad belőle.

A Marshall-szigetek bizonyos területei még három évvel a Bravoval történt
kísérlet után is mérgezettek maradtak.

A Bravoval folytatott kísérlet bebizonyította, hogya rádióaktív termékek
a magas atmoszférában lebegnek és néhány év kell ahhoz, hogy visszatérjenek
a földre. A rövid életű rádióaktív elemek idővel elvesztik aktivitásukat, a töb
biek nem. Ez az eset a 90-es stronciummal vagy másnéven a rúdióstroncium
mal, amelynek felezési ideje 28 év. A Bravo pora 1965-oen is még hullani fog.
Elméletileg egy teáskanál koncentrált rádió-stroncium elegendő 30 millió em
ber megmérgezcsóhez. A Bravo él Csendes Óceán légterébe 10 kilograrnm rádió
stronciumot szórt széjjel.

A Csendes Óceánba hullt halálos hamu a planktonok révén a halak soka
ságát mérgezte meg. Japán tudósok Geiger számlálóval a kezükben 564 halász
hajó rakományát vizsgálták meg. A halak belső részei feltárták aszuperbomba
titkát. A bombánál használt hasadó anyag, a 268-as uránium 200 további ha
sadási terméket hozott létre. Ezek közül a 90-es stronciumnál, amelynek fele
zési ideje 28 év, sokkal veszedelmesebb a 14-es szén; élettartama nagyobb a
rádió-stronciumnál. Ezekhez hasonló hasadási termékekből áll a földkörüli
baljóslatú gyűrű. Persze, vannak benne még nem azonosított termékek is.

A 90-es stronciumot úgy nyeli el a szervezet, mint a meszet, kémiai saját
ságai is hasonlóak hozzá. Az eső, a hó, a köd, a sztratoszférából hulló termé
ket a talajra hordja s beteríti velük a füvet és a leveleket. Mennyisége ezért
legnagyobb a csapadékos vidékeken, vagyis a mczőgazdasúgl kulturtájakon. A
rádió-stronciumot az élő szervezet elnyeli és ugyanúgy kötődik le, mint a
mész. A stroncium belekerül a tejbe, a zöldségfélékbe. végül a csontokba s ott
mintegy harminc évre letelepszik. A tej, amely gazdag kalciumban, ezentúl
majd 90-es stronciumban is az lesz. A különbözö országokban Japántól Angliáig
végzett szamos mérés világosan megmutatta, milyen nagymértékben emelke
dett a 90-es stroncium a tejben. (A tejben megengedett stronciumot 80 milli
mikroncuriere teszik. Saint Louisban a múlt év őszén 20, Észak Dakotában 26
mrnc-t mértek, A gabonában megengedett mérték 100 mmc. A minnesotai ga
bona bizonyos értelemben sztár lett: 3 év alatt stroncium tartalma 107-ről

155 mmc-re nőtt.) A gyermekek különösen ki vannak téve a veszélynek. Négy
éves korukig ötször gyorsabban veszik fel a 90-es stronciumot, mint a fel
nőttek.

Az atmoszférában a stroncium mennyiség márís olyan, hogyarádióaktiv
hulladék várható növekedése miatt az elkövetkező tíz évben szükségessé vál
hatik ártalmatlanított tej forgalomba hozatala. Lacassagne professzor szerint a
világ lakosságának egy százalékát fenyegeti a fehérvérűség és a csont-szarkoma.
Ez 20 millió ember. Pusztán az atombomba kísérletek tehát kétszer több ál
dozatot követelnek, mint amennyit az első világháború pusztított el. És emel
lett még itt áll az az ismeretlen veszély, amely a jövő generációját fenyegeti.
Az öröklési tényezők kiszámíthatatlan mutációját (koraszülés, halvaszületés,
testi és szellemi fogyatékosságok szaporodása stb.).

Mit lehet itt tenni? Ma még a leghíresebb tudósok sem tudják. Nobel
díjas professzorok vitatkoznak a kérdésről. Vannak közöttük derűlátóbbak.
mások pesszimístábbak. Linus Pauling, aki élén áll annak a 2000 amerikai tu
dósnak, akik 1957-ben, a robbantások betiltására vonatkozó felhívást írták alá,
azt hangoztatja, hogy már az eddigi kísérletek következtében egy millió em
ber vesztheti életét, tíz, húsz és harminc év múlva leukémia és csontrák rni-
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att. Libby szerint a rádióaktív hulladék csak kis mértékben, 0,7-3 százalék
kal növeli a természetes földi sugárzást. Ez is elég ahhoz, hogy 200 millió ame
rikai közt 180,000 mutációt idézzen elő, véli egy genetikus. Mindez azt bizo
nyitja, hogy tudásunkban e téren még jókora hézagok tátonganak.

Három megoldás is felmerül. Egyes amerikai szakértők szerint a további
kísérleteket évi három megatonnára kellene korlátozni. Szerintük ez még ész
szerű rizikó. De hiszen egyetlen Bravó-típus már maga jóval túlhaladja a há
rom megatormát ! Mások földalatti robbantások bevezetését javasolják. A fran
cia szakértők szerint ez egyenesen fertőző robbantás, mert a szétrepített anyag
különlegesen rádióaktív, a hasadási termékek jelenléte és a neutronok révén
akii vizalt elemek folytán. Maradna a "tiszta" bomba. Ennek az előállítása for
radalmat jelentene a magfizikában. Ilyen forradalomról azonban szó sincs.
A magegyesítés révén előálló robbantás előidézéséhez mindenképpen szükség
van mughasadásos gyujtásra. Márpedig ez az utóbbi folyamat nincs kártékony
sugúrzús nélkül.

Amit tenni lehet a már eddigi fertőzés káros következményének csökken
tésére, 2Z nem más, mint meg tisztítani táplálékunkat a stronciumtól. Felére
kellene csökkenteni a csontokban lekötődő stronciumot. Ehhez arra volna szük
ség, hogya lakosság naponta ~ gramm biofoszfátos kalciumot szedjen. Ezt az
eljárást kellene alkalmazni a tejelő teheneknél is.

Mí nderinek azonban csak akkor van értelme, ha nem folytatják tovább az
atombomba kísérleteket. A világ értelmes emberei tisztában vannak azzal,
hogy jelenleg ez az egyetlen lehetőség a veszély elhárítására. De nemcsak a
szakértő tudósok, atomf'izikusok, biológusok, kémikusok és genetikusok, ha
nem a szellemi élet más kiemelkedő alakjai is fennhangon sürgetik a kérdés
megoldását. Nyugat-Németországban például több katolikus író, köztük a ná
lunk is ismert Gertrud le Fort, Heinrich Böll, szóvátette ennek a kérdésnek
rettenetes jelentőségét.

Az atombomba kísérletek megszüntetése csak az első lépés természetesen
ahhoz, hogy a világ eljusson az általános és teljes leszereléshez. Minden óha
junk, hogy a májusban összeülő csúcsértekezlet nyissa meg a hozzávezető

utat. (sz. e.)

AZ OLVASO NAPLOJA. Százötven éve született Musset, s ebből az alka
lomból két kiadvány is fölidézi őt a magyar olvasónak: egy kötetnyi költe
mény, Kálnoky László válogatásában (s jórészt fordításában is):' Alfred de
Musset válogatott versei, s egy csokornyi elbeszélés: Egy fehér rigó története,
Eckhardt Ilona tolmácsolásában.

"A század gyermeke" nagyapáink, helyesebben nagyanyáink (sőt dédanyá
ink) korának legkedveltebb költői közé tartozott. Egyike volt azoknak, akik a
legtöbb könnyet fakasztották a széplelkű hölgyek szeméből. Hány és hány
gyöngéd leányzót ríkatott meg a híres Májusi éj megható költő-szimbóluma,

a mellét fültépő, kicsinyeit önnön szívével tápláló pelikán! Hányan és hányan
suttogták szomorú óráikban az elmaradhatatlan antológia-darab, a Tristesse
sorait: "Egy kincsem maradt még e földön, - hogy néha sírnom adatott"!
Aztán hányan merengtek el a költő tragikus sorsán, a velencei kalandon,
George Sand gonosz szívtelenségén, ahogy szinte betegágya szomszédságában
csalja meg a lábadozó dalnokot az ostoba velencei doktorral ! Musset népsze
rű volt, bár nem biztos, hogy azért volt népszerű, ami a legjobb benne. Túl
nagy előnnyel indult: egyenesen a szívekre hatott (sőt, néha úgy tűnik, egye
nesen a könnyzacskókra); a nála sokkal keményebb kötésű, férfiasan szemér
mes lírájú (s mennyivel mélyebb Iírájú) Vignyt például jóformán észre sem
vették mellette, vagy csak az igazi versértök vették észre, az olyan olvasok,
akiket nem lehet könnyekkel és tréfákkal megvesztegetni. De rímjátékokkal
és bukfencekkel sem.

Ki a három "nagy" romantikus francia költő? Egy időben erre a kérdésre
az olvasók többsége épp oly csalhatatlan biztonsággal vágta rá, hogy "Lamar
tine, Hugo, Musset", mint ugyancsak egy időben a magyar diák "a legna
gyobb nemzeti költőink?" kérdésre a mí "nagy triászunk" .neveit: "Petőfi,

Arany, Tompa", Az idő azonban, úgy látszik, elég mostohán bánik az ilyen
triászokkal.
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Musset azért jobb költő, mint Tompa Mihály (akit természetesen a világért
sem akarok lebecsülni ezzel), s lényegesen több eredetiséggel nyert jogot elő

kelő irodalmi helyére, mint Tompa a magáéra. Petőfi és Arany irodalmi tár
saságára. De ne folytassuk tovább ezt a véletlen párhuzamot; túlontúl kitet
szenék önkényessége. De ha már fölvetődött: ne utasítsunk el még egy gon
dolatot. Azt hiszem, Tompa egykori népszerűsége is elsősorban "érzelmi" nép
szerűség volt (az olvasókra gondolok, akik szerették, s nem a konzervatív
irodalompolitikára, amely túlértékelte). És semmi nem oly mulandó, mint az
ilyen érzelmi népszerűségele. A költészet legkönnyebben devalválódó valutája
a szentirnentalizmus. Egy-egy adott pillanatban, helyzetben olykor a legkere
settebb; aztán változik a kor, a lejárt pénzt összekötözik s elteszik emléknek.
könyvjelzőnek vagy fidibusznak, s a líra visszatér az aranyalapra. Ilyenkor
aztán módosul az értékrend is: helyreáll az igazi; annak lesz nagyobb becsü
lete, akinek több az ércfedezete. A régi iskolakönyveket sutba lehet dobni; ki
derül, hogy Vajda János sokkal nagyobb, mint Tompa. Kiderül, hogy Vigny
nagyobb, mint Musset. Az Éjszakák csillaga elhalványul, a Kiméráké kifénye
sedik: Musset fakul, Nerval mí nd jobban világít.

S akkor történnek az igazsúgtnlunságok. Amit előbb túlértékeltek, attól
hajlamosak vagyunk egyáltalán minden értéket megtagadni. Musset ? Van egy
bizonyos sznobizmus, amely csak legyint rá: ócskaság! És aki szót mer emelni
"a szív hangjainak" érdekében, könnyen keveredik az együgyű ókonzervati
vizmus gyanújába. Pedig Musset-vcl kapcsolatban "a szív hangjainak" érdeké
ben is szót kell emelni.

Úgy él a köztudatban, mint a fiatalság jelképe; egy gyermek, aki megha
tóan sikoltozik az élet csapásai alatt. De nem fiatalon halt meg, mint Petőfi,

hanem férfikora delén: negyvenhét éves korában. Ez kissé feszélyező; olyasmi,
amiről nem illik beszélni. Egy bizonyos életkoron fölül az ernbernek más, szi
gorúbb igényei támadnak egy-egy költővel szemben; nem szeretjük, ha valaki
deresedő fővel is ugyanúgy jajong, mint egy szerelmcs kamasz. S egy költői

életmű mondandójának mégsem elég ennyi: szerelrnes vagyok és szenvedek a
szerelemtől.

Musset nem csak ennyit mond; de lényegesen többet nem mond ennél a
l írájában. Ezt helyenkint nagyon szépen rnondia: van egy hangja, ..a sebzett
szív sikolya", amit talán máig sem hallattak - ebben a fekvésben - nála át
hatóbban. Elsősorban az Éjszakákra gondolok, a Rolla egyes részleteire, a he
lyenkint valóban megható Saule-i:n, A mi ízlésünk szerint azonban túl hosszan
hallatja a hangot; s egy sikoly, amely félóráig tart, végűl is idegesítő, vagy
unalmas. Ötven strófa helyett elég volna, több volna öt; de Musset ötvenet ír,
agyonírja az élményét, melyből nem is futja ötven strófára. Talán futná, ha
sodra volna, mint sokszor Hugónál. sőt Lamartí ne-nál is: ezeknél a versbe,
bármilyen rctorí kus, többnyire hatalmas életanyag ömlik, s nemcsak az embert
érezzük, aki éppen érez vagy gondol valamit, hanem a kozmoszt is: Hugónál
egy ősvilágian zsúfolt univerzumot, Lamartine-nál valami .Jactea ubertas" szé
les hömpölygését. Musset-nél, sajnos, a legtöbb esetben nincs egyéb. csak egy
ember, aki szerelmes és szerelmében gyötrődik, sóvárog, kiábrándul, cinikus
lesz, majd megint érzelmes, sőt érzelgős, hogy újból fintorogjon rá egyet: mind
ez végeredményben elég ösztövér.

Van egy elbeszélése: Tizian fia; saját magát rajzolta meg benne (rnint
egyébként legtöbb elbeszélésében). Azt mondja: "Bizonyos, hogy egy-egy ritka,
bravúros és éppen ezért agyondicsért mutatvány előfordulása ellenére minden
valójában szép dologhoz idő és figyelem kell, s türelem nélkül nincsen igazi
lángelme." Ez hiányzott belőle: a türelem; s ő maga is tudta, hogy hiányzik.
Ez a szíveket megható költő korának legnihthstább költője. Nem hisz abban,
hogy érdemes. Mint Tizian fia, mindent tud; csak éppen a művészet erkölcse
hiányzik belőle. Nehogy félreértés támadjon: nem arra gondolok, hogy Musset
"erkölcstelen életet élt". A művészet erkölcséről beszélek, arról a konok asz
kézisről, amellyel a művész keresztültöri magát az akadályokon. elsősorban

azokon, amelyek benne magiiban vannak; legyőzi magát, úrrá lesz a saját szét
szórtságán, bomlásra, szétesésre, ernyedésre ösztökélő hajlamain - a mondandó
kimondása. a mű érdekében. Tizian fia azonban nem volt meggyőződve róla,
hogy a mondandó kimondása, a mű megvalósítása a legfontosabb. Nem a ké-
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pességeí hiányoztak a műhöz, hanem a művészi erkölcse. Többre becsülte a
rnünél a szerelmet, az élvezetet, a játékot, a ciprusi bort. Művészi hit nélkül
pedig nincs igazán nagy rnű, Megint ne értsük félre: nem holmi l'art pour l'art
ra gondolok. Kitől van távolabb a l'art pour l'art, mint Petőfitől; s kinek volt
nagyobb művészi hite és művészi erkölcse, mint Petőfinek? Musset azonban,
minden "szívhangja" ellenére, alapjában véve nihilista művész volt. Hogy
miért? Ű a korát vádolta érte, ahogyan A század gyermekének vallomása
tanúsítja. Eszemben sincs vitába szállni vele, s tagadni azt, amit más kortár
sai is megerősítenek. De megvallom, éppen A század gyermekének vallo
mása kelt némi gyanút bennem a század gyermekének teljes igazsága iránt. Ez
a széles alapvetéssel kezdődő, aztán félresikló, helyenkint kínosan nagyhangú
mű úgy hat rám, mintha elszánt kísérlet volna valami olyasmire, hogy "másra
kenern a felelősséget". Magam helyett a korra; s ez elég kényelmes megoldás.

Kik is voltak kortársai, vele együtt szintén "a század gyermekei"? Hugo
nyolc évvel volt idősebb nála, Vigny tizenhárommal, Balzac tizeneggyel. Nerval
kettővel. "Valami kifejezhetetlen, kietlen érzés kezdett erjedni minden ifjú
szivében ... A borhoz és kurtizánokhoz menekültek ... Következett a kiábrán
dulás, a kétségbeesés ..." így a század gyermeke. Csakhogy Hugo sem menekült
a borhoz és a kurtízánokhoz, Vigny sem fulladt bele a kíetlensógbe, Balzac sem
nyugodott bele a tétlenségbe, hanem fogta az egész kort s egyszerűen újrate
remtette, úgyhogy ma ez hitelesebben él, mint az "igazi", mert valójában iga
zibb, szintetikusabb, sűrítettebb annál; és szegény Nerval is talált egy rést, ha
másként nem, kora alacsony égboltját átütve s ki, az álomba szökve, ahhoz,
hogy "örök dolgok közé legyen híre beszőtt". Volt hiba a korban is, ki tagad
ná. De nem. minden hiba egyedül csak a korban volt; s akinek igazi, kemény
művészi erkölcse van és föltétlen, rendíthetetlen művészi hite, az sebekkel
borítva is sebezhetetlen. Példák tetszés szerint sorolhatók, Balzactól József
Attiláig.

* * '*
Musset prozaja frissebben hat ma, mint a versei; ennek a könnyed, szel

lemes, síma elbeszélő modornak, ennek a fölényes elegeneiának kevésbé ártott
az idő; s Eckhardt Ilona jól, rutinosan, ötletesen tolmácsolta. Versei ellenben
mintha egy árnyalattal fakóbbak volnának így magyarul, mint eredetiben.
Miért? - úgy érzem, elsősorban azért, mert nem mindig sikerült visszaad
niuk az eredeti stílusát. Musset, mint mondtam, elég színtelen; még színtele
nebbé lesz, ha azt a kevés konkrét anyagot, ami benne van, elejtjük, vagy ál
talánossal, elvonttal helyettesítjük. Például:

A Májusi éj híres pelikán-hasonlata így kezdődik: "Lorsque le pélican,
lassé d'un longue voyage", vagyis: ha a pelikán, a hosszú úttól elfáradva 
ami nem mellékes, mert hiszen a továbbiakban éppen a madár végtelen kime
rültségéről van szó. A magyar azt mondja: "Mikor a pelikán, vándora a nagy
útnak", ami árnyalatban más, általános irányba tolja el azt, ami az eredetiben
konkrét és adott helyén épp oly jelentős, mint egy először leütött zenei mo
tivum. Vagy: a haldokló pelikán oly gyászosan sikolt az éjbe, hogy a vízi ma
darak elmenekülnek a partról, "Et que le voyageur attardé sur le plage, 
Sentant passer la mort, se recommande a Dieu", azaz: az elkésett vándor a
parton, a halál suhanását érezve, Istennek ajánlja magát. A magyarban:

búcsúszava olyan gyászosan száll tova,
hogy messze menekül a víz madárvilága.
s míg suhan a halál, lelkét égnek ajánlja
a tengerparti éj megkésett vándora.

Más a "míg suhan a halál", s más az, hogy valaki azért borzong, mert érzi a
halál közeli suhanását,

Ismerve a fordítás nehézségeit is, meg a kötet sok szerenesés és szép meg
oldását is, az ilyen aprólékos megjegyzések puszta szőrszálhasogatásnak tűn

hetnének, s nem is illenék előhozni őket, ha több más hasonló példa nem mu
tatna arra, hogy a fordítások hajlandók az eredeti konkrét mondandóját oly
kor irodalmian áltaZános fogalmazásokkal helyettesíteni. Az eredeti például azt
mondja (Decemberi éj): "Ton doux sourire a trap de patience": szelid mosolyod
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nagyon is türelmes; ami egyáltalán nem "költői" mondat, hanem majdnem pró
zai, közvetlen, meghitt, az egész vers tónusának megtelelöen - ebben ugyanis
Musset a romantika közismert Doppelganger-térnáját mondhatni "kamaraze
nének" dolgozza föl, a bizalmas társalgás moll hangnemében. A magyar viszont
az idézett sort majdnem vörösrnartyasan adja vissza: "Türelmed ad fényt aj
kad mosolyának", ami az eredetinél általánosabb, és ezen a helyen színtelenebb.

A fordítás - nem lehet eléggé hangsúlyoznunk - nemcsak szöveg- és for
mahűség kérdése; stílushűség kérdése is. Az e téren való hűtlenségnek iskola
példáj", ahogyan Kosztolányi a Stanzákat fordította. Musset-nek ez az ifjú
kori verse - 1328-ban írta - jellegzetes darabja a költő akkori pastiche
stílusának, annak az Hugo nyomán elburjánzott utánzat-modornak, melyben
özönnel írták akkor az "olasz", "spanyol", "keleti" vagy .Jcözépkorí" költemé
nyeket. Nos, aSternzák témájában romantikusan "középkori", szókészletében.
rttmikájúban reneszánsz, Ronsard-utánzat. Ezt a fordltónak valahogyan érzé
keltetnie kell. Kosztolányi azonban nemcsak hogy nem érzékeltette, de való
színűleg észre sem vette ezt; a versben nem látott mást, mint forrna-bra
vúrt, amit ráadásul nem is tökéletes formahűséggel tolmácsolt. Így lesz ebból
él szép, ronsardí formájú, reneszánsz nyelvi emlékeket idéző pár sorból:

Que j'airne voi r, dans les vesprées
E rnpourpcócs

Jaillir en veines diaprées
Les rosaces d'or des couvents ! -

ahol minden csupa konkrétum: bíbor este, kolostorok aranyfényében csi llos;ó
ablakrózsája, - <l következő, idegen elemeket behozó (álom, fáján), rozettábó:
"zárdák aranyrózsás nyilát" (!) csináló képtelenség:

És szerctcm vecsernye-tájon
hogy fújón

vérzik az alkony és az álom,
zárdák aranyrózsás nyilát!

De nem ez az egyetlen stílus elleni vétség a kötetben, Ime egy másik példa, "
már említett Májusi éj végén, Az eredeti - a Múzsa és a költő párbeszéde 
a pelíkán-sztmbólumrnal végződik; az igazi költők olyanok, mint a pelikán.
mondja a Múzsa. Mire a költő válasza, s a vers záradéka: O ne kérj tlyen
sokat tőlem, Múzsa; ifjúságomban én is úgy daloltam, mint a madár;

Mais j'ai souf!ert un dul' martyre,
Et le moins que j'en pourrais dire,
Si je I'essayais sur ma Iyre,
La briserait comme un roseau; -

azaz kegyetlen vértanúságot szenvedtem, s a legkevesebb, amit erről mondha
tok, hogy ha megpróbálnám elmondani lantomon, összetörné azt, mint egy
nádszálat. - A magyar ezt, az egész vers hangneméből kiesve, olyan modor
ban tolmácsolja, ami semmiképpen sem' felel meg az eredeti sajátos musset-i
pátoszának (ott semmiféle "zöngeményről" és "próbálgatásról" és "röv,idl'é'
fogott véleményről" nincs szó):

de megszenvedtem én keményen,
s rövidre fogva véleményem,
ha prábálgatnám zöngeményem,
eltörne lantom, mint a nád.

Musset-nek vannak heinei hangjai; de itt eszébe sem volt, hogy talán legtisz
tább, s méltán leghíresebb sikolyát a végén heinei módon elironizálja.

Egy-egy ilyen hangulati hűtlenség, úgy gondolom, még egy-egy félreértés
nél is elgondolkoztatóbb, S itt elsősorban nem a szöveg nem-helyesen-értésére
gondolok, ami többé-kevésbé mindenkivel előfordul, sokszor nem is egyébért,
mint a szem elfáradása s ennek következtében egyszeru félreolvasás miatt.
Ilyen - egy példa a nem sok közül - Az andaluz nóben az ötödik szakasz:
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Biz' Isten! csak szeme ne szórjon
szikrát recés fátyla alatt;
elég mantilláját súrolnom,
minden spanyol szentekre mondom,
egy csontom épen nem marad -

aholis az eredeti ezt jelenti: Istenemre! ha szeme szikrát szór recés fátyla
alatt: pusztán csak azért, hogy mantillájához hozzáérjek, Kasztilia minden
szenticre mondom, szívesen összetöretném a csontjaimat (azaz beveretném
érte a fejemet).

Mondom, nem az ilyen félreértésekre gondolok, hanem az olyan esetekre,
ahol a fordítás csak megközelítőleg adja vissza az eredetit, valószínűleg azért,
mert nem nyert kellő tisztázást, megvilágítást az eredeti mondandója. (Záró
jelben: sok idegen költöt azért vélnek nálunk esetleges homálycsságán túl is
hornályosnak, mert a tolmácsolők nem tisztázták kellőképpen azt, hogy mit is
mond a vers). Erre is csak egy, jellemző példát idézek, a Victor Hugóhoz címu
verset.

Sokat kell e silány földön szeretni, s főleg

megtudni végre, hogy az ember mit szeret.

Eltekintve attól. hogya "főleg" rút budapestizmusa sehogy se illik ide, a két
sor pontos jelentése a következő: "Sok mindent kell e silány földön szeretni
annoz: hogy az ember megtudja, mit szeret a legjobban" - ami bizony kissé
más, amellett, hogy a semleges magyarral szemben karakterisztikusan musset-i !
Olyannyira az, hogy majdnem kulcs-értékű: a költő romantikus "dilettantiz
musának" vallomása.

De menjünk tovább. Az első tercina (mert a vers szonett) azt mondja a
magyarban:

A félig élvezett, oly tűnékeny javak
legjobbjaként a hű barát miénk marad ...

Az eredetiben: a félig élvezett tűnékeny javakból a legjobb, ami megmarad
számunkra, egy régi barát. Az árnyalat ezúttal is kissé más.

Ám hagyjuk a megjegyzések sorolását, mert csak súlyosbítanók igazság
talanságunkat: a kifogások mellett az érdemek elismerésének is legalább ek
kora hely kellene. De a kötet javarészének fordítójától már megazoktuk a jó
megoldásokat, a fordítói telitalálatokat és a formai remekléseket, olyannyira,
hogy csak ismétlés volna, ha lVIusset tolmácsolása kapcsán is nekilátnánk az
ilyetén példák idézésének. Pozitívumok helyett inkább idéztünk '- s elsősorban

azzal az általánosabb szándékkal. hogy ezekre a kérdésekre egyáltalán fölhiv
juk a figvclmet szánalmasan és sajnálatosan gyér műfordítás-elméleti irodal
munkban - egy-egy jellemző negatívumot. S hogy hasonlóval fejezzük is be:
jobb szeréttük volna, ha a magyar Musset versmondataiban is jobban megkö
zeliti az eredetit, s í;:;y a romantikus vers folyamatoo dikciója kevésbé töre
dezik meg, kevésbé lesz pattogó, s kevésbé vész el, épp a versmondattól való
eltérés folytán, egy-egy jellegzetesen romantikus, vagy jellegzetesen musset-i
csattanó (például a negyedik Malibran-stanzában), (*)

SZlNHAzI ŐRJARAT: K í g y ó m a r á s. Szabó Magda nagy sikert aratott
és sok vitát kavart d7'ámájáról nekem Claudel egyik legszívszorongatóbb műve

jutott az eszembe, amelynek .Lrotaae" címet adott a szerző s amelyet Isten
báránya címen oly szépen forditott le Gyergyai Albert, hogy mai napig is nagy
hiánya könyvkiadásunknak: nem olvashatjuk, nem lapozgathatjuk és ízlelget
hetjük újra ezt a különös kis remekművet. Idézem tartalmát, mert egy kiin
dulási ponton valahogy rokonságban vannak szereplői a Kígyómarás alakjai
van. Claudelnél T'urelure, a kastélybeli szakácsné fia, nagydarab, vörösorcájú
férfi áhítozik a kastély otthon maradt úrnőjének, Cygne de Coufontaine-nek a
kezére. A család címere: Coufontaine, ad sum. És ez a Cygne is vagy-vagy
lélek. A forradalom alatt családja elpusztult, bátyja emigrációba szorult s Na
poleonnal szemben is abban marad. Igazi claudeli kép: Cygne, a szívós, öre
gedő leány összehordja a kápolna szétszórt köveit s mikor hírül hozzák neki,
hogyaNapoleontól üldözött VII. Pius pápát el kell rejtenie, nem gondolkozik,
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elrejti a tiarás bujdosót, pedig tudja, hogy Turelure, a magas rangba került
pári kérő minden lépését lesi, a szerelmes him éberségével ül a vadászlesen s
mindig a Couionuiine kastély tükrözik sasszemének retináján. Turelure per
sze hogy kilesi, kit rejteget a leány, és Cygne de Coufontaine inkább a kezét
nyujtja ennek az embernek, hogysem a tiarás bujdosót kezére adja. A fele
sége lesz, de mert igazán keresztény, nemcsak felesége, jó felesége is lesz neki.
Fiat szül számára, az anyaságában már éppen olyan boldog, mint bármelyik asz
szony, aki szerelembőlment férjhez, mert Turelure, ha esetlen, nagydarab, kar
rierista fickó is, alapjában jó ember. És a felesége áldozata is egyre nemesíti,
csiszolja. Boldog fiatal apa, de a forradalom újra vulkánikus kitörés állapotába
vemhesedik. Turelure-re ráförnek politikai ellenfelei, fegyvert fognak rá. És
akkor Cygne de Coufontaine a merénylők és az ura közé veti magát, testével
fogja föl a Turelure-nek szánt golyót és ott hal meg gyermeke bölcsője és a
megmentett férj előtt. Claudeli páthosz ez, mai fülnek már kibirhatatlan ro
mantika? Claudel mindenesetre szimbólumokkal is dolgozik, de alakjainak
erős realizmusban gyökerező életszaga is van. A szakácsné fia mindvégig meg
marad annak, aki volt és a jó értel,emben vett arisztokrata asszony is kitart
életfölfogása mellett: amit vállalt, azt teljesiti is. Claudel sajnos sohasem tu
dott szinpadot kapni Magyarországon, csak egy drámarészletét játszotta el
Bulla Elma Hont Ferenc rendezésében úgy húsz éve a Zeneakadémián. A
Vigilia rendezte ezt az esetet, a "L'annonce [aite a Marie" barlangjelenetét ját
szotta olyan elementáris hatással, amelyet később csak feledhetetlen Johanna
alakitásában múlt fölül. Claudelhez mégse mertek nyúlni a pesti szinigazgatók,
pedig Párizsban és Avignonban, Bécsben és Londonban azóta Claudel könyv
drámái már éppúgy áttörték a könyvbezártság falait, mint a Faust, Az ember
tragédiája, a Peer Cynt ahogy színpadi visszhangra tudott találni. Baj-e, hogy
Claudel alakjai félig-meddig szimbólumok, hogy ez a Cygne de Coufontaine
szinte lehetetlenül jó és nemes? IDs baj-e, hogy Szabó Magda megirta ennek a
darabnak az ellentétét ? Nála bizony eléggé jellemtelen a nő s legfeljebb go
noszságában annyira lehetetlen, mint a Claudelé jóságban.

Kémery Paula aféle elszegényedett dzsentrilány. Apátlan-anyátlan sorsban
Klára nevű hiú, gőgös és csak az erkölcsi kiilszinre tekintő nagynénjénél nő

föl. Szerelmcs egy fiatalorvosba, oda is adja magát neki, bár valami szinpa
dUag eléggé föl nem deritett ok miatt nem lehet annak a felesége. Paula tes
tének minden ízével ezt a férfit szereti, akiről a színpadon azt állítják, hogy
egy kommunista, 1919-ben gyanússá vált embernek a fia és ez a fiatalok kö
zött az akadály. Még ha a fasizmusba,n tételként szereplő faji származás lenne
a bontóok, könnyebben eliogadhatnók. De nem, homályban marad, miért s
hogyan üldözik el a városból ezt a férfit, Paula, ha szereti, mért nem megy
vele, miért nem vándorolnak ki, mért nem keresnek valami megoldást. Mi már
ott csöppenünk be a darabba, hogy Tóth János, a tanitó meg is ölte ezt az
asszonyt, aki több mint két évtizeden át csaita, aki eltitkolta előtte, hogy bol
dogtalan házassága mellett is szülői életcélt adó gyermeke, Andrea is azé a
másik férfié, akit Paula egy pillanatra sem tudott kitépni életéből. Lefolyt
tehát két hosszú évtized hazugságban, a gonosz asszony még a derék iparos
családtól, anyjától, nővérétől és öccsétől is megfosztja ezt a Turelurenél sok
kalta pipogyább férfit. Ennek a Paulának azon fölül, hogy egy igazgató-tanitó
felesége lehet, kellett volna valami motíválást is adni, mert az ilyen nő, ha
már útálja és megveti az urát, legalább a pénzébe, a karrierjébe, a rajta át
elért pozícióba vagy társadalmi rengba szerelmes. Tóth János azonban sze
gény ember, a fizetése sem lehet valami fényes, ahogy mi annak a kornak
művelődésípolitikáját ismerjük, se könyveket nem ír, amiből még csurranhatna
valami, se titkos pénzforrásai nincsenek. Paula azonban marad, nevelgeti kis
lányát, akiből bajosan nevel majd különb asszonyt, mint amilyet belőle Klá
rika néni nevelt. Mit akarhatott Szabó Magda ezzel megmutatni: egy gyöke
reiben is elkorhadt és megromlott, már csak a démonian rossznak élő társa
dalmi osztály korruptságát, erkölcsi felelőtlenségét, önzését, amely csak kapni
akar, de adni semmit. Paula nem adott békét a férjének, nem adott szerelmet,
nem adott légkört és lelkesedést a munkához, az egy gyereket adta, aki más
férfitől származik. Ezt persze Tóth János nem tudja, nem is gyanakszik túlsá
gosan, pedig igazán gyanakodhatnék, amikor hét évi hiábavaló sóvárgás után
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egyszer csak üzennek érte Kémeryék, sőt gőgösen és iintoroqoa, de még VlZl
tálnak is a szappanfőzőék konyhául is szolgáló fogadószobájában. Ez 1929-ben
történik. Közben Szalay Gábor más városban él és csak a fölszabadulás köze
ledtére találkoznak újra, amikor is a régi, már nős orvos ismét egy városba
költözik Paulával. És akkor tovább folytatják ott, ahol másfél évtizede abba
hagyták. A tanitónak most ezernyi tennivalója van, Paula is vállal színből va
lami állást, hogy könnyebben találkozhassék az orvossal. És a megrokkant
Krárika néni is él még, megvan a lakása, amelyet persze Paula tart fenn a
számára, mert itt találkoznak. A megsértett és semmibe vett iparoscsaládból
most eljön a sógornő és szemébe mondja a pipogya férfinak, hogy csalják az
egész város tudtával, hogy nevetnek a háta mögött s hogy most is ott vannak a
kerítőnővé züllött Klárika néninél. S ott ágál előttünk ismét ez a förtelmes
asszony, roskatag vén nagynénjét hajszolja, hogy befűtsön búvóhelyükön, pon
gyolára vetkőzik s aztán II férjének a szemébe mondja, hogy csalta, csalja mind
végig és a gyermek sem az övé. Elementáris a hatás, hogy a tanító végre lelövi
ezt a dúvadat, aki mintha élete kiúttalanúl céltalan mocskosságában már-már
akarná Ezt a gyalázatátóllciérdemelt golyót s még ezzel a megöletésével ís ront
egyet azon a férfin, aki ilyen élettársat mert magának kívánni ostobaságában.

Szabó Magda a sok megmagyarázatlan helyzet, a sok indokolatlan drámai
sakkhúzás ellenére is kivívja a közönség fergeteges tapsait. mert bátor darabot
irt s ha nem ís avatott drámai technikával. de filmszerűen tiui alakokat vetí
teni a színpadm. Mert tud [esziiltséoei s áriteni, tud drámai nagyáriát is éne
kelni. Aki látta a dara.bját. nem feled:1Cl.i el a kis cselédlány második fö!vo
násbeli végjcl.enetét, a szinte eszelőssé vált öreg Kémery Klári néni muszáj
keríiőnőségét és halottjaihoz vámló kapasziwdását valami tisztábba, vagy a kís
szerelmes sógornő leleplező intrii:,áját. Forró és nagy pillanatok ezek a dráma
hézagos fölépítésében, olyanok, mint egy lebcmbázott házban ha láttunk va
lahol a harmadik vagy negyedik emeleten egy épen maradt sarkot, szakadék
szélén libegő, néhány négyzet;ndernyi padlóval, a falon két portréval vagy
egy hálószobabútorral. Al:kor döbbentünk rá: ime egy otthonból, ami megma
radt. Szabó Magda darabja is ilyen. S azt, amit a fölületes megépítettségű,

vastraverzeket, tűzjalakat eláruló épitményből, mint kész valamit láthatunk,
sohasem feledhetjük el.

Nem kritikusi nagyképűsködés ez, bármely fiatal író büszke lehetne, mint
első darab jára, erre a műre. Mert aki három-négy jelenetben ennyire torkon
tudja fogni a nézőtér egész kozonséqét; az remélhetőleg rájön majd a dráma
irás belső ökonómíájára is. S itt kell kitérnünk Szubó Magda még ma ís erje
désben lévő l'egényirási technikájára is. "A freskó" című regényében világiro
dalmi szinten tudott megírni egy vidéki református papi házat, úgy, hogy ezt
a könyvét bátran állíthatjuk Mauriac, Bernanos vagy Juliett Green egy-egy
legsikerültebb alkotása mdléo "Az őz" című második regénye is keresztrejtvény
kicsit: hadd keresse az olmsó. ki kicsoda benne, mit míél°t tett valakí s bár
ezt a stílust a legjobb angolszász íróktól leste el Szabó Magda, éppen egy nagy
mintaképére, Graham Greemre kell emlékeztetnünk. Arra, hogy ami a regény
ben jó és izgalmas - hisz vissza is lehet lapozni ben ne -, az színpadon sokkal
kevésbé áll meg. Graham Greene ís, ugye, amikor drámát irt, például a "Kerti
lemkamara" eiműt, rejtélyeskedik majdnem két fölvonásnyit. Ő azonban egy
amnéziás, egész multját eljeledo. akasztásból levágott és csodaszerűen föléledt
embel"Től írt, akinek anyja és apja ismerte a tragédiáját. Ezért a fiatalemberért
eoy rokona, a pap, a legnagyobbat ajánlotta föl Istennek: a saját Istenben való
hitét. Hogy Green ezt a mirákulumot megmagyarázhassa, a zsonglőr könnyed
ségével labdázik előbb alakjai érthetetlennek látszó cselekedeteivel, mert a vé
gén egy csapásra érteti meg a legnagyobbat nézőivel. Ilyen rejtélyt a Kígyó
marásban csak egyet tételezhetünk föl: az önmagáért rosszat és elpusztítandót
akarhatta Kémery Paula alakjában megfogalmazni. Darabjának sikere éppen
abban rejlik, hogya közönség végül is i.genli ezt a gyílkosságot, mégha lelke
mélyén érzi ís, hogy az erőszak nem old meg semmit, Tóth Jánost csak nagyobb
nyomorba dönti, s a többi családtagok sem lesznek boldogabbak ezután, hisz
még valami katharzisfélén sem esnek át. Fehéren izzó kérdőjel villan a néző

pillanatra lehúnyt, önmagába ' néző szeme előtt s véleménye csak az lehet,
hogy ez az iró érdekli őt, mégha nem is érti meg intencíóit.
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A főalakok hézagos megmintázása folytán az e lőadásból is a másodsze
replók tolulnak az előtérbe. Milyen feledhetetlenül vésődött szemünkbe és
emlékezetünkbe Peéry Piri előbb gőgös s azután eszelős nagyúri keritőasszo

nya, aki legalább életében és joggal vezekel bűneiért. A másik asszonyra, özv.
Tóth Jánosnéra hamarabb rácsapódik a függöny, mintsemhogy fia tettének
következményeire ébredne. Kőműves Erzsi olyannak faragta ezt az alakot,
mint a nemrég elhunyt Medgyessy a maga szobrait, kissé arhaikusnak, egy
tömb ből valónak, zömöknek és igaznak. A harmadik ilyen egyfábolfaragott,
valóban élő alakkal Horváth Teri ajándékozott meg bennünket a féltékeny só
gornő szerepében. Ö értelmezte a legjobban a fölszabadulással népünk életé
ben végbement hatalmas változást. A kis szólni is alig merő parasztlányból,
aki valószínűleg éppen félénksége miatt nem tudta magához hódítani a hoz
záillő férfit, Tóth Jánost, kisarjasztotta azt a későbbi öntudatossá 1,áU, mű

veltté csiszolódott, az igazságért harcolni is tudó mai asszonyt, aki végre szét
tépi a hazugság hinárját a fuldokló Tóth János körül. Nagyszerű alakításán
kivül legjobban kristálytiszta szinpadi beszédével örvendeztetett meg: szavai
ban a magyar nyelv minden zamatja és ereje pattanásig feszült meg, mint
valami túlcsorduló gyümölcsben a föld, a viz és a napfény csodálatos kémiájá
nak eredményei. Lengyel Erzsi a kis cseléd alakjában a dráma jelentős alak
jává nőtt. Igen ám, de ezek a szerepek színpadilag jól játszhatók is voltak.
Nem voltak azonban ily szerencsések a főbb szereplők.

Bánki Zsuzsa izléssel és mértékkel tért ki szerepe démoniságának hang
súlyozása elől: passzívan, összeharapott szájjal s könnyed kis lépésekkel volt
gonosz. Csak igy tudta egybelátni ezt a színpadilag valóban kielemezhetetlen
alakot. Csak időnként harsant ki belőle a mélységes lelki közönségesség s ez
zel apasztellszínekbőlkírikító ordenárésággal valóban éreztetni tudta lelleének
lényegét. György László a férj alakját leissé egysíkúan ábrázolta, habár éppen
kolosszus-szerű férfiak vívják ki néha maguk ellen a tőlük testileg írtózó
nők legválogatottabb komiszságait. Gondoljunk csak Thomas Mann nagyszerű

elbeszélésére, a Lujzikára, ahol egy ilyen asszony kislánllruhába öltözteti ot
1'Omba férjét és a műkedvelő előadáson a férjnek az asszony szeretője zenéjére
kellene táncolnia. Ez a szerencsés ember azonban ott a szinpadon egyszerre
mindent megért és szívszélhűdés öli meg. György Lászlónak azonban végig
kell vergődnie szinte lehetetlen szerepét s így is kiütTeöző tehetségét valószi
nűleg egyik későbbi szerepében fogjuk igazán megismerni. Inke László a csá
bító férfi külszínét éreztette ínkább, mintsem annak egy a Tóth Jánosétól el
térő, de ugyanolyan patológikus függését a vele'jéig romlott asszonytól. Ebbe a
két alakba magának a szerzőnek kellett volna több patológiát adagolnia, mert
igy meglehetősen kifaragat l an kuglibabák maradtak. Végső summaként azon
ban a produkció sikerült: mindnyájan nagy érdeklődéssel várjuk Szabó Magda
újabb darabját, amelyben jobb lenne, ha nem az idő p'roblémáját akarná meg
olda-ai a szinpadon is. mint a Kígyómarásban, hanem ,.A freskó" dig egy
napba sűrített cselekményének karakter-remeklésével lepne meg bennünket.

(Possonyi László)

KÉPZÖMÚVÉSZE;T. VIII. magyar képzőművészeti kiállítás. Aprilis elején
nyílt meg a Műcsarnokban a nyolcadik magyar képzőművészeti tárlat, amely
nek az volt a célkitűzése, hogy számot adjon szobrászatunk és festészetünk je
lenlegi állapotáról, a közönsóg elé tárva az elmúlt esztendőben született legér
tékesebb alkotásokat. A kiállított mi ntegy 400 műtárgy rangos színvonalról
és a műtermek csendjében folyó buzgó s lankadatlan munkálkodásról ad ké
pet. A kiállított művek között sok remekműre ugyan nem akadhatní, de a fa
lakon és posztamenseken látható alkotások többsége tiszta szándékokról s kul
túralt és pallérozott művészi eszközökről bizonyságot tevő rokonszenves meg
nyilvánulás. Czóbel Béla, Bokros-Bírmann. Borsos Miklós, Csernus Tibor és
még sok más jelentős művészünkmunkái sajnos nem szerepeltek, - az ő rész
vételükkel a mai művészet keresztmetszetét adó kiállítás feltétlenül teljesebb
s gazdagabb lett volna,

A szobrászati anyagból kiemelkedik szobrászművészetünk 90 esztendős

doyen-jének, az idén második Kossuth-díjjal kitüntetett Vedres Márknak két
és fél méteres bronz kútfigurája, egy kezében halat tartó, nemesen megmin-
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tázott férfialak, amely a nagy öreg mestert alkotóerejének teljében mutatja.
Schaár Erzsébet három munkáia növeli azt a tekintélyt, amelyet a művésznő

őszi kiállításával kivívott magának. Medgyessy Ferencről, néhány éve elhunyt
nagyszerű szobrászunkról hárman is mintáztak szobrot: Sóvári, Várady és a
görög Makrisz. Derkovits Gyula vonásai két szoborról tekintenek reánk: Pát
zayéról és Kárpáti Annáéról. Medgyessy és Derkovits - méltán - a közelmúlt
nak azon művészei, akiknek erkölcsi példája s szelleme ott munkál a mai nem
zedékben. Néhány szoborrnű alatta marad az átlagnak. Laborcz F. kamaszfiú
jának kézmozdulataí igen erőszakoltak; Ferenczy Károlynak, a nagybányai fes
tők legjelesebbjének. ennek a mély és tiszta egyéniségnek testi, külső voná
sait visszaadja ugyan Tar István büsztje, ám Ferenczy szellemét megérzékel
tetni nem képes. Ugyanez vonatkozik Kisf'aludi-Stróbl Kodályára, amely en
nek a virtuóz portrészobrászunknak egyik leggyengébb alkotása. A plakettek
közott szemünk megakadt Kiss Nagy András munkáin, főként azon, amely a
fiatal Picassót ábrázolja.

A festményekre áttérve, örömmel láttuk Rippl-Rónai barátjának és földi
jének. az idős Kunffy Lajosnak egy kis naturalisztikus művét, amely egy lezá
rult stíluskorszakhoz tartozik ugyan, de finom és őszinte. A hetven esztendős

Kmetty János nem szolgál meglepetéssel. Ma is Cézanne hűséges követője,

akit immár évtizedek óta ugyanazok a problémák foglalkoztatnak, s ez mű

veszetét némileg egyhangúvá teszi. Bernáth Aurél "Nyári est" című képén e
kitűnő művészünk szokásos motívumait (hegedű, nyitott ablak, függöny) lát
juk viszont. Szőnyi István kis tájképe. Barcsay Jenő rnunkái, Szántó Piroska
remek virágai előtt elismeréssel s gyönyörködéssel áll meg a néző.

A fiatal, igen tehetséges Bér Rudolf nagyméretű "Szüleim" c. kompozí
ciója a színek választékosságával tűnik ki. A merengő, el révedő két ember
alak felfogása még erős Bernáth-hatásra vall. Csik István almás csendélete.
Konfár Gyula csendélete, Tury Mária két munkája, Szurcsik János vörösben
tartott portréja. Gerzson Pál erőteljes önarcképe, Zsille Győző színes linó
leummetszete (halos csendélet), valamint Szabó Zoltánnak a nácizmus éveit
felidéző "Deportálás" c. nagy vászna emelkedik még ki a fiatalok alkotásai
közül. A grafikusok közül éppen csak, hogy meg tudjuk említeni Kohánt,
Kondor-t, Reichet, Raszlert. Mind a négyen a rajz és a rézkarc biztoskezű mű

vclőí. Újváry Lajos Szőnyi mester megejtő stílusának bűvös köréből nem tud
kilépni, munkái epigon alkotások egyelőre. Imre István képei nem színesek,
hanem izléstelenül tarka-barkák.

*

Két magyar festő kiállítása Párizsban. A Gereblyés László vezetése alatt
működő párizsi Magyar Intézetben rendezték meg a közelmúltban Bartha
László Iestömúvész kiállítását. Az 1912-ben született, évek óta Tihanyban élő

magyar festő alkotásairól nagy megbecsüléssel emlékezett meg a "Lettres Fran
caíses" március a··i számában Georges Boudaille. A lap a művész két munká
ját is közli, az egyik a berogyatt téli Balatont ábrázolja, a másik egy alurní
niumüzemet. A francia kritikus rámutat arra, hogya befagyott tó jegének a
korcsolyázók által karcolt arabeszkjeiből kitűnő kompoziciót formált a mű

vész. Fantáziája amennyire absztrakt, annyira reális is. Nagyszerű kolorista
Bartha, mesterien él a kék és szürke árnyalatokkal. Az üzemi tárgyú műről

azt jegyzi meg a cikkíró. hogy itt Bartha művészetének legjavát adta, és Fer
nand Léger mellé állítható. (A Párizsban sikerrel szerepelt magyar művész

alkotásait a hazai közönség is jól ismeri, másfél esztendővel ezelőtt a Váci
utcai Csók galériában szép gyűjteményes kiállítását láttuk. Munkásságáról fi
nom jellemzés olvasható Pogány Ö. Gábor "A magyar festészet forradalmárai"
c. könyvében, amely egy tájképének és "Daphnis és Chloé" c. alkotásának rep
rodukcióját is közlí.)

A másik magyar művész, aki februárban kiállított Párizsban, a fiatal
Konok Tamás. 1930-ban született, főiskolai tanulmányait 1953-ban fejezte be,
Bernáth Aurél növendéke volt. Derkovits-ösztöndíjban részesítették, munkái
prágai, berlini és varsói kiállításokon is szerepeltek már. Konoknak a Lam
bert-galériában megrendezett kiállításáról ugyancsak Aragon hetilapjában.
M. T. Maugís tollából olvastunk véleményt. Hét festmény és néhány rnonotipía,
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"ennyi elég, hogy megállapíthassuk Konok munkáinak érdekessegét". Festmé
nyeiben nagy érzékenységet mutat. A külsőséges eszközöket elveti, föláldoz
mindent, ami mellékes, hogy maximumát adhassa a tisztán elrendezett, nierész
színeknek. (Dévényi Iván)

GYÚNAS ÉS PSZICHOANALIZIS. Századunk fordulója táján jellegzetes
betege volt a társadalomnak szerte a világon a "problématikus ember". Ha
nem is mindig, mégis elég gyakran azokban a szociális rétegekben tengett
lengett, ahol nem volt gond a mindennapi kenyér és a felsőbb értelemben
vett kötelességteljesítés nem szorított mindenkit egyaránt munkára: hánykó
dott és vergődött, önmagával tépelődve, borongó lélekkel, cselekvésre képtele
nül. Ilyesfajta betegek nyüzsögtek divatos orvosok előszobáiban. S típusuk
változatai a szépirodalomban is megelevenedtek, a szakszerűség érzékeltetésé
vel főként orvosírók műveiben. Axel Munthe például ugyancsak szemleltető

en rajzolta meg kórformáik sajátosságait.
A pszichopatológia kipróbált eljárásaíval igyekezett a rendellenes lelki

jelenségeket orvosolni, miként azt a tankönyvek annak rendje s módja szerint
előírták. Tény és való ugyanis, hogy e típus képviselői tényleg betegek voltak;
a lélek betegei. Hiszen például feltétlenül beteg a búskomor ember a mélysó
gesen szornorú emberrel szemben, ámbár szervi elváltozás nem állapítható
meg rajta. Ebből a konzervatív kezelési módból nőtt ki hamarosan Freud és
iskolájának elmélete s gyógyító eljárása. Rendeléseikre úgy tódultak az első

világháború előtt, nuntha csak járvány tört volna ki. S az ún. műveltség egyik
biztos ismertető jegye volt, ha az ember dobálódzni tudott a pszichoanalitika
vajmi keveset mondó műszavaival. Az analízis, az elemzés, azaz a beteg lelki
történéseiről való kikérdezés és a feleletek értelmezése alapján a zavarok ki
egyensúlyozása bizonyos esetekben eredményes volt. Az elmélet magva - a
tudatunk mélyében elraktározódó élmények jelentőségének tana - ugyanis
egészséges és helyt áll. Az értelmi s érzelmi élet koros jelenségeinek jókora
sorát lehet az elfojtott képzetek tudat alatt működő mechanizmusával megma
gyarázni. S ezeknek módszeres felszínrehozatalával jó s lelkiismeretes orvos
könnyíthet a beteg állapotán, sőt sokszor meg is gyógyíthatja. Csakhogy Freud
végűl nemcsak mí nden lelki bántaimat értelmezett egyetlen tényező megnyíl
vánulásaként, hanem az egészséges ember viselkedését is vele magyarázta meg.
Ez a tényező az elfojtott, a tudat alá merült ivari ösztön. Ez a '"tudattalan"
azonban nem élmény az ő elméletében, hanem törekvés, cselekvésre ösztönző

elem. amely a konverzió és szublimálódás útján nyilvánul meg. Ezt a szertelen
túlzást és egyoldalúságot még tetézi a műveiben lépten-nyomon megszólaló
pesszimizmus. A tudattalan fogalma már Leibniz tanításában felbukkan és
E. Hartmann bölcseleti rendszert épített fel rajta, a pesszimizmus viszont
Schopenhauer hagyatéka a bécsi mester írásaiban.

Ámde legyünk igazságosak: Freud sok tekintetben mégis igen érdemes
munkát végzett és szüksógszerűen osztozott az úttörők sorsában. Amellette
síkra szállt H. Prinzhorn írta volt annak idején: "A pszichoanalizis tanrend
szeréből, ahogy azt leghűségesebb híveinek művei boldog dogmatizmussal vé
delmezik, úgyszólván semminek sem kell megrnaradnía." A nevesebb tanítvá
nyok sorra elhagyták és új elméleteket dolgoztak ki. Manapság számos lélek
elemző irányzat van, szinte óriás irodalommal. Tán a legismertebb Adler indi
viduális pszichológiája, Jung analitikus pszichológiája álomelméletével és tí
pustanával, valamint Rank félelem-elmélete. Mindannyinak mélypszichológia
a gyűjtőneve. Kar a karban alakult ki velük a modern pszichoterápia, s ennek
jónéhány iránya egyáltalán nem gyökerezik Freud rendszerében.

A szakértők egyhangúan akként vélekednek, hogy a két világháború s kul
turánk kétségtelen válságának következményeként mindenütt megnőtt a neuró
zisok száma. Vagyis megszaporodtak az idegrendszer funkcionális megbetege
déseinek esetei, amidőn szervi elváltozás nélkül időszakosan vagy tartósan meg
változik az ingerelhetősége. Ilyen megbetegedés a gátlás, a kényszer-cselekvés,
a neuraszténia, a hisztéria, az ivari ösztön külőnböző megtévelyedése, a funk
cionális elmebetegség fajtái, például a melancholia, mánia, paranoia stb.

Ez a sok lelki nyomorúság természetesen a lelkipásztor figyelmét is meg
ragadta, hisz a hívek lelki életének gondozása során elég sokszor akad rend-
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ellenes tünetekre. Hivatása szempontjából ugyancsak nem közőmbös kérdés,
minő a reá bízott lelkek testi és szellemi egészsége, illetve betegsége. A szük
ség felismerése lassan utat tört, akárcsak a társadalomtudomány esetében: a
papnevelő intézetekben most már itt is és ott is külön tantárgyként adják elő

medicina pastorafis és psychiatria pastoralis néven legalábbis az alapvető is
mereteket. A második világháború előtt főleg a franciák művelték írodalmát.
Például csak egy-kettőt említünk: Tanquercy erkölcstanának harmadik kötete
1919-ben, A. D'Agnel és D'Espiney műve (Direction de conscience et psyhothéra
pie des troubles nerveux, 1922), R. De Sincty több nyelvre lefordított munkája
(Psychopathologie et direction, 1934). Nálunk r. Klug kitűnő könyve (Die Tiefen
der Seele) terjedt el úgy, ahogy. Előszavát azzal kezdi: "Ez a könyv alkalma
sint új dolgot ad elő s ezért merész tett, mint minden első kísérlet." A második
háború után egyre másra jelennek meg alapos kézikönyvek szakképzett egy
házi férfiak tollából. A sor élén a spanyolok vannak, utánuk a franciák, né
metek és olaszok következnek. Németül a legrészletesebb munkát a laikus A.
Niedermeuer írta Handbuch der speziellen Pastoralmedizin címmel. Ez hat ter
jedelmés kötet. Összefoglalása a 489 oldalas Compendium der Pastoralmedizin,
Wien, 195:3.

Ilyenforrnún érthető, hogy most már részletkérdések monografíkus feldol
gozására is sor kerül. A mélypszichológiában és a pszichoterápia technikáiá
ban képzett holland teológus, Andreas Snoeck, fölöttébb világos és szabatos
fogalmi meghatározásokkal megírt munkájában a gyónás és pszichoanalizis
kérdését világítia meg. A könyv Biecht en Psychoanalyse címmel 1957-ben je
lent meg és a frankfurti Knecht-cég nemrég kiadta németül Beichte und Psy
ctioanaluse címmel 168 oldalon.

Azokban az crszágokban, moridja bevezetésül a szerző, ahol kevésbé ke
rülnek kapcsolatba a katolikus élet áramlásaival és amelyek mégis büszkék
haladó kulturájukra, alkalomadtán csodálkozással beszélnele a katolikusok gyó
násáról. A pszichoanalizis valamiféle előfutárjaként tekintik, még pedig nem
tudományos clótut.irjaként, amelyen bizonyos naivitás figyelhető meg. Ezzel
kívánják aztán megrnagyarúzni , miként is esik meg, hogya hívek együgyűsé

gükben olyan természetesen és könnyen keresnek menedéket a gyónásban. A
katolikusok viszont nem rí tkán arra hajlanak a pszichoanalizissel szemben való
elutasítv magatartásuk következtében, hogy fölöslegesnek tartsák ezt a "vesze
delmes" újítást, sőt a töredelem szentségónck istenkáromló elvilágiasodását lás
sák benne.

Snoeck azt tapasztalta, hogya pszichoanalízis különféle formája sokkal
elterjedtebben dívik a nem-katolikus országokban. Olyan helyeken, ahol vi
rágzó katolikus hitélet van, ott ritkabban van szükség pszichoanalitikus keze
lésre. Miért emlékezteti ez a gyógyító mód az embert önkéntelenül is a gyó
násra ? Tán azért. mert leplezetlenül feltárja idegen embernek belső világunk
titkait? 'I'alán azért - válaszolja a szerző, "A gyónás szentsége, úgymond e
fejtegetés végen, ropparit gazdag üdvesemény. Benne megvan a része az Isten
ernbernek az Egyháznak és a kereszténynek. A bűnös alázatosan és bűnbá

nattal megvallja búncit. Az Egyház a joghatósággal rendelkező pap útján ítél
kezik a megbocsátásról. Krísztus kinyilvánítja a bűnösben megváltó hatalmát
és a megbocsátással együtt megajándékozza őt a megszentelő kegyelemmel ..."

A pszichoanalizis bizonyos fajta sebészi beavatkozás a kedélyéletbe, érzel
meink világába. A gyónás szituációja viszont nem alkalmas arra, hogya meg
zavart kedélyéleten segítsen. R. •411ers nézetének végső következtetése: "Nem
akarjuk azt mondani, hogy a papnak nem szabad lelki gyógyítással vagy ha
tetszik, pszichoterúpiával foglalkoznia, feltéve, hogy van hozzá elegendő tudása.
Mégis azt véljük, hogy a gyóntatószék nem a megfelelő hely erre." Némely
esetben, fűzi hozzá a szerző, e zavarok gyógyítására hiábavaló a gyónás, sőt

még káros is, a terápia ellenben nélkülözhetetlen és valószínűen sikerrel is jár.
A pszichoanalizis egyik bizonyos formája a pszíchoterápiának, a lelki

megbetegedések kezelésmódja. A gyónás viszont szentség, a lélek megkegyel
mezésének módja külső kultuszjellel (a feloldozás szavaival). Bírói ténykedés,
amikor a gyónó bűnösnek ismeri el magát és megvallja az objektív normák
megszegésevel elkövetett bűneit. A pszichoanalizis során a beteg az orvosra
bízza élményeit és kedélyhullámzását. Ezek kifejezései, jelei és szimbolumai
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belső nyugtalanságának, kiegyenlítetlenségének és lelki bonyodalrnainak, ame
lyekből nem tud kilábolni. A gyóná" pontosan körülírt eszköz arra, hogy a
meghatalmazott pap ajkáról elhangzó egyházi feloldozás révén Krisztus meg
váltó művében részesüljünk. A pszichoanalizis nem ismer bűnt. A kifordult
belső világ kísérlete bizonyos öngyógyításra. A beteg félelme s nyugtalansága
talán ún. bűnös cselekményekben is kifejezésre jut, de az elemzés távol esik
a jó s rossz fogalmától. A gyónásban viszont csakis a rossz szerepel, amelyet
a megváltás erejének el kell törölnie.

A gyónásban a bűnbánó bűnös az alany, aki megkapja szabadakarattal el
követett bűnei bocsánatát. A pszichoanalizisben az alany nem annyira a beteg
személyiségc, hanem inkább a pszichéje. S éppen ez a mozzanat az analizis
és általában minden pszichoterápia egyik döntő pontja. Az analitikus szítuáció
ban ugyanis a személyísóg bizonyos területeinek valamilyen felszabadulása s
eltolódása történik. S szinte úgy látszik, hogy ilyenkor háttérbe szorulnak a
személviség szellemi területei.

A gyónásban a pap szelgáltatja ki a szentséget. Még pedig elsősorban mint
felszentelt közvetítő Isten és ember közt s csak másodsorban mint teológus, a
kinyilatkoztatás hirdetője, az erkölcs tanítója. vagy mint emberismerő. Telje
sen más a kezelő orvos szerepe az analízisben. Sokféle vélemény forog erről

a szakkörökben. Felülkerekedőben van a felfogás, hogya betegség több, mint
a testi bántalmak tüneteinek nyalábja: emberi inség, mely emberi segítségre
szoru!. A betegségkezelés az orvos és a páciens emberi találkozása. Mi te
hát a kűlőnbség egyrészt a beteg - orvos, másrészt a gyónó - gyóntató vi
szonylatában ? Mindkét esetben két ember találkozik és a bizalom légköre ala
kul ki köztük. A gyónó elvárja a paptól, a beteg az orvostól, hogy belsőleg is
és külsöleg is szerétettel és megértéssel támogassa őt. Akkor megnyílik az út
a gyónó s a beteg legszemélyesebb belső világának minden zugába.

A különbség a találkozás sajátos természetében van. A gyónóra s gyón
tatóra ráborul a hit szent titka. A bűnös szíve az Isten megváltó irgalmassága
előtt nyílik meg. A gyónó a pap személyében eléje jövő élő Krisztusnak vallja
meg azokat a bűnös gondolatokat és cselekedeteket, amelyek kifejezik egész
szellemi személyiségét és jelei voltak az Isten iránt tanúsított hűtlenségének.
És nem emberi kéz, hanem Krisztus megbocsátó keze törli le azokat a lelké
ről: biztosítékot kap, hogy nincs oka további nyugtalanságra, mert az isteni
kegyelem megszüntette vétkességet. Ezt a biztosítékot semmiféle lélekelemzés
nem tudja megadni. Mások tehát a követelmények és körülményele a gyónásban
és mások a pszichoanalizises kezelésben. A különbség nem hidalható át köz
tük ... (Cauallier József)

Z E N E I J E G Y Z E T E K. (LEONYID KOGAN VENDÉGJATÉKA.) Ha
talmas várakozás el5zte meg a fiatal szovjet hcgedűmi.ivész, Leonyid Kogan
vendégszereplését. 1951-ben hallottunk róla először. amikor Brüsszelben meg
nyerte a legjobb hegedűsök versenyét. Azóta a világ szinte valamennyi jelen
tősebb hangversenytermében megfordult s mindenütt a legnagyobb elragad
tatást váltotta ki virtuóz technikájával, szép hangszinezésével és átélt, lélek
ből fakadó muzikalitásával. Budapesti hangversenyén az előre hirdetett Brahms
versenymű helyett Beethoven hegcdűversenyét játszotta s ezzel még reálisabb
alapot adott kivételes képességeinek felméJ·ésére. Mert a Hegedűverseny sokat
merit ugyan Mozart és Haydn hasonló műveinek rokokó dallamvezetéséből,de
ezeknél sokkalta nagyobb eszményt is megvalósít: a humanizmus reneszánszát.
Beethovem'ől tudjuk, hogy sokat forgatta a görög klasszikusokat - Bartha Dé
nes a VII. szimfónia zárótételében Homérosz dactylusainak lüktetését is érzi
- és ebben a korban a humanizmus eszménye szorosan hozzá tartozott az
Iliász hősi harcaihoz, ahol az egymással szemben álló "vendégbarátok" a csata
közben is félreteszik fegyverüket, hogy kezet szorithassanak, mert emberek 
a szó legnemesebb értelmében. Az l800-as évek elején, tehát a Hegedűverseny

keletkezésének idején, a humanitás-jelszó még újfajta magatartással is ötvö
ződött: a korai romantika világérzésével, a végtelen távlatok után való vá
gyakozással, a természet színeinek és sugarainak feldolgozásával. S Beethoven
ezt is megvalósította muzsikájában. E. T. A. Hoffmann írja róla: " ... zenéje
felkelti azt a végtelen vágyódást, mely minden romantikának lényege." Igen,
maga Beethoven is ezt mondta egy alkalommal: "A zene a nemes és megtisz-
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tult szellemek birodalma." Nála ez az elv nem a valóságtól való elvonatlcoz
totás esztétikája - hisz ki ismerite reálisabb muzsikát a IX. szimfónia Orom
himnuszánál -, hanem a jelenségek képszerű, költői és éppen ezért nagy táv
latokat nyitó feldolgozása.

Mint a zseniális alkotólc általában, Beethoven is megelőzte korát. Hiszen ő

már a humanizmus eszményeit dolgozta fel zenéjében, a kortárs kritikusok
azonban még mbdig az olasz opera megejtaen dallamos, de sok esetben na
gyon is konvencionális világának voltak 'rabjai. Ezek után érthető, hogy a
Hegedűversenyt is fenntartásokkal fogadták, sőt J. Mosel' a Wiener Thetiter
zeitungban "közönséges részek vég nélküli ismétlésének" nevezte. Ismerteté
sének végén azonban fa,nya",:l I:énytelen megjegyezni: " ... ..-1. közönségnek a
oersetujmű nagyon tetszett." Igen, a közönség hamarabb felismerte a Hegedű

vel'seny értékeit, hiszen köze! állt ho;:;zá a zárótéiel népi elemekkel átszőtt

rondó-témája s a maoaénat: érezte al atuotast. A Hegedűverseny azóta is egyike
az ím. "siker"··dcraboknak -- ha jól adják elő. S hagy milyen nehéz jól, azaz
a szerző el!;épzeEseinek szellemében eljátszani, arra két esetet említünk meg.

1880. január ::?l-én Joachim József, (! magyar származású hegedűművész és
r.irtiencs zenepedagógus, ak: a világ egyik legkitiínőbb mŰv2s.2e "volt akkori
ban, a zsúfolási.g tcit Vigadónauytennébcn cilin. e/.ő a Hegedűversenyt a [il
harmóliil~·tisck kísérc(,ébcn. Peterfy Jenő. akihez igazán közel állt Beethoven
humanítása - a görög irotctol út tanulmányai ma is esszé-irodalmunk kincsei
közé tartoznak - igy emiekciik: n:eg a hanguersenyről: "Joachim József, a
hegedűsök királya, az egyetl:m, utánozhatatlan, utolérhetetlen ma új'ra elra
gadta fövárosunk zeneértő kiizönség2t. Jétszotta Beethoneti koncertjét és ját
szotta olymódon, hogy a leqblaxirtabb hangve1'senyhabituék is a heves tap
solólc közé sorakoztak. Joachim hegedűjén mindig az igaz művészetnek szerez
diadalt s a virtuóz óriások eltörpülnek ezen igazi mŰllész előtt. Egész egyé
niségében, játélca modorában valami elemezhetetlen llarázs rejlik ... Joachim
mindig új marad. S kü/önöscn örömmel hallottuk tőle Beethoven hangverse
nyét, mely Joacliim nevével örökre összeforrva marad. Ő e gyönyörű kompo
zició leghivatottabb értelmezője". És ugyanilyen elismeréssel ir Joachimról
az epésen cinikus Bernard Shaw is, amikor mély alázatát emeli ki.

1891-ben Ysaye, a kicáto belga hegedűművész Londonban játszotta a He
qedűoereenut. Bernard Shaw íau ír a koncertről: "Ysaye mult heti hangversenye
az évad legnagyobb szeneácioja volt. Az az elhatározása, hogy mutatoánuokat,
meluel: más hcgediísök számár,~ lehetetlenek, olyan mutatllányokkal múljon
felül, amelyek a maga számára is azok. és óriási magabiztossága valósággal
[euiuiia és szétrombo/ta Beethoven hegedűlleTsenyét... Ki tud Beethopenre,
llagy akár a muzsikájára gondolni, mialatt Ysaye titán módjára hangsúlyozza
önmagát, könyökével félretaszítja a karmestert és elhomályosítja azt a kis,
maroknyi zenekart. melyet egy St. James's Hall-i hangversenyre elegendőnek

7.'él és Beethovent éppen csak hogy ki nem küldi az ajtón? 1"
Joachim nem azzal keltett elismerést, hogy hibátlan virtuozitással tolmá

csolta a Heqetiiiuersenut, hanem azzal, hogy Beethovent játszott, művészi alá
zattal és hűséggel, az alkotó gondolatainak szellemében. S most, 80 esztendonel
Joachim említett koncertja után mi is hasonló igénnyel közeledtünk Leonyid
Kogan tolmácsolásához. S várakozásunkat még csak fokozta, hogy néhány esz
tendő1)el ezelőtt Yehudi Menuhin és David Ojsztrah felejthetetlen előadásá

ban is hallottuk a versenymíivet. Kogan azonban mellettük is tudott újat,
beethollenit nyujtani, kü!önösen a lassú tétel poétikusan szép megszólaltatásá
val. Itt-ott kissé eltért a hagyományos tenuuroételekiől, ilyenkor azonban a
mester romantika felé mutató m1ivészetét éreztette, s mint a bevezetőben rá
mutattumk; ez a megoldás is helyénvaló, mert beetholleni és mert - mŰllészi.

(SUGAR: HŐSI ÉNEK, ORFF: CARMINA BURANA A M. A. V. SZIMFO
NIKUSOKKAL.) Sugár Rezső, Kodály Zoltán tanítványa, egyike legkitűnőbb

fiatal zeneszerzőinknek.Sok sikeres alkotása (Barokk szonatina, Divertimento,
Zenekari szimfónietta stb.) mellett azonban igazán elismert és értékelt művész
csak a Hunyadiról írott Hősi ének után lett. (Ezt az alkotást először Erkel-,
majd Kossuth-dijjal tüntették ki.) Ebben az oratóriumban teljesen magáévá
tette Bartók és Kodály eredményeit, ő is elsősorban a népi dallamanyagból
építi fel harmóniáját, emellett azonban nem idegen tőle a barokk iskola sem;
akárcsak Hiindel, ő is kettős funkció ban szerepelteti a kórust.
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1950 óta két nagyszabású kompozíció is foglalkozik Hunyadi alakjával (a
másik Tamás Alajos: Nándorfehérvár 1456. c. szerzeménye) s ez nagyon örven
detes jelenség. Hiszen Hunyadi János századokon át jelképezte a keresztény
nemzetköziség gondolatát s ma, az új feladatok korában is sokat tanulhatunk
önfeláldozó hősiességéből és hazaszeretetéből. Sugár oratóriumának éppen az az
egyik legnagyobb értéke, hogya nándorfehérvári hős alakját a ma számára is
tudatosítja: "Még bennünk él nagy emléked ... Hős lelked köztünk él és méltó
tettekkel hódol néked az ország ..." - énekli a krónikás az oratórium befe
jező részében. A múlt és jelen érdemeinek ez a zenei összehangolása nagyon
értékes kezdeményezés.

A Hősi ének legnagyobb ereje bensőséges liráia és epikus megjelenítő kész
sége. Kűlönösen a nándorfehérvári ütközet drámai viziója rázza meg a hallga
tót, de nagyon szép a gyászinduló és a végső szoprán-ária is. Sugár ezzel a
művével azt is igazolta, hogy Bartok: és Kodály útja korántsem befejezett,
vagy kimerített alkotásmód, hanem további szép és értékes kezdeményezések
kiindulópontja lehet.

A Hunyadi mélységének és eszmei tartalrnassáqának: szinte kiáltó ellen
téte Carl Orff szerzeménye, a sziinet után felhang.zó Carmina Burana. Náhmk
Orffnak csak ez az alkotása szerepel állandóan míisoron, sok helyen azonban
szcenikus változatban egy estén előrrdják a trilógia másik két darabját is,
a Carmina Catullit és a Tri.umfo di Afroditét. Máj' a cimek is elárulják, hogy
ortt muzsikája az erotikához kapcsolódik. Mig czonbtm a Carmina Buranában
izléses mértéktartással és szellemességgel valósítja meg a szerelmi érzés zenei
ábrázolását, másik két alkotásában máT súrotia a jó izlés határát, a Triumfo
zárókórusa pedig egyenesen elképesztö.

A Carmina Burana viszont, ha nem is eredeti, de minaen ízében mesteri
mű. Meglátszik, hogy alkotója Kaminskinek, az új klasszikus iskola egyik leg
nevesebb képviselőjének volt fl tanUvá7?ya s hogy maga. is a zeneszerzés ta
nára. A darab jól felépitett, tömör hangzásáho;; hozzájárul, hogy Orff feldol
gozta az ónémet népi dallamhagyománlIt is, ;<őt a gregorián felelevenítésétól
sem idegenkedett. A sokféle elemet azonban - s ez a Carmina igazi hatóereje
- teljesen összhangba hozta a Benediktbeuronbcn talált kódex ve1'seinek paj
zán humorával. Mert ezek a versek nem erkblcstel.enek: l Inkább a kozépkor
emberének önmagára eszmélését idézik: a teremtett világ szépséqeinek felis
merését és értékelését. Ugyanebben a korban ötvöződött szép egységbe (gon
doljunk némelyik Mária-himnuszra) a természetfölötti és a természetes világ
szemléleti módja. "A vallást cSCLpán a fölvilágosodás késői kora emelte az
ész hideg szférájába. A középkor Istene az eaész embert kívánta, az egész
lelket, legforróbb lángolásaival, legintimebb álmaival együtt" - mondja Ba
bits Mihály Amor Sanctusának bevezetésében. S ennek a kitárulkozásnak, ma
gas izzású világérzésnek kétfajta megnyilvánulása lehetett. Egyik a himnuszok
magasztos szárnyalásában, a másik a vagáns versek világi témáiban. Ezeket a
hol humoros, hol pajzán verseket sok esetben ugyanaz a szerzetes irta, aki
egy másik kódexben valamelyik szentről írt magasztaló sorokai. Akkoriban ter
mészetes volt az ilyesmi, s nekünk sincs okunk megbotránkozni rajta.

A Carmina kiélezett ritmusa és váratlan tempóváltásai nehéz feladatot
jelentenek az előadók számára. Forray Miklós, a Budapesti Kórus és a MAv,
Szimfónikus Zenekar azonban játszva megbirkózott e nehézségekkel, tolmácso
lásuk maradandó élményt jelentett számunkra. Külön is szeretnők kiemelni
a zenekar fúvósgárdáját, közöttük is a nagyszcríí trombitásokat. A szólisták
közül Réti József és Melis György a szokott magasszínvonalú produkciót nyuj
totta. (Rónay László)

NDK-KÖNYVKIALLITAS. Keletnémet-könyvkiállítás nyilt meg a Magyar
Kereskedelmi Kamara budapesti bemutató termében. A kiállítás jóval többet
nyújtott a címénél, mert könyveken kívül zenei kiadványok, művészi repró
dukciók, levelezőlapok, játékkártyák, bélyegek és bélyegalbumok. térképek és
hanglemezek is bemutatásra kerültek. A kiállítás törzsanyagát mindenesetre a
míntegy 2000 szebbnél-szebb kiállítású és a kultúra teljességet felölelő rendkí
vül változatos tartalmú könyv alkotja, melyeknek külső megjelenését az összes
többi nyomdai kiadvánnyal egyetemben a német nyomdaipar közismert hagyo
mányos fejlettsége és ízlése jellemzi.
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A kiállítás pazar gazdagsága mentse egyoldalúságunkat, hogy főként a
magyar vonatkozású darabokra figyeltünk fel. Valahogyan úgy van az ember az
ilyen vendég-kiállításokkal, mint mikor külföldön bolyongván véletlenül ha
zai hang üti meg a fülünket. Ilyen hazai hangot képvisélnek a kiállítás hang
versenyében: Fogarasi Béla Logikája, Petőfi versei, Veres Péter, Móricz Zsig
mond regényei, Rédei Algebrája, s a zenetudományi művek között Szendrei
"Dirigierkunde"-ja. Petőfi kétszer is szerepel: antológiásan a "Lesebücher fúr
unsere Zeit" című sorozatban, s a színpompás gyermekkönyvek között, ahol
örömmel fedeztük fel a .Held János"-t Martin Remach fordításában, Kos János
illusztrációival. Hadd idézzük a kedves költemény első versszakát német for
dításban:

Gnadenlos vom Himmel brennt die Sonne-Glut
nieder auf den Schiijer, der im Grase ruhi,
Sonne, strahl gelinder, meinst es heu t zu gut!
ohnehin wie [iebertui braust des Burschen Blut,

Ime, a magyar alexandrinok a németben nibelungenes Iejtest kapnak, de így
talán jobban lopják be magukat az idegen fülbe.

Nincs ilyen közvetítő módszerre szükség a zeneművek és a képzőművé

szeti alkotások terén. Liszt zongoraműveí (a lipcsei Peters ízléses kiadásában)
már nem szorulnak ilyen nyelvi közvetítósrc, s "akiknek fülei vannak a hallás
ra", a gazdag lemeztárból igaz lelki gyönyörűséggel élvezhetnek olyan magasz
tos művészi zenei alkotásokat, mint aminők: Bach Weihnachts-oratóriuma, és
H-moll miséje, Brahms Deutsches Requicrnje, Hiindel Messiása. Persze, mint
magyarok, nem tagadhatjuk meg "Imre Kálmán" Csárdásfürstin-jét sem.

Közvetlenül a szemhez- (és szívhez) szólók a drezdai képtár világhírű re
mekeinek művészí reprodukciói, mint Tizi.an Adógaras-a, Raffael Sixtusi Ma-
donnája... .

A bélyegalbumok sorában örömmel találkoztunk a vaskos magyar album
mal. és megnyugvással tapasztaltuk, hogya kitűnő kivitelű térképeken 
eltérően a régi német gyakorlattól - a hazai földrajzi nevek magyar alak
jukban szerepelnek.

Csak sajátos szempontú ízelítőt tudtunk nyújtani a fentiekben a kelet
német könyvkiállítás mínöségí és mennyisógí gazdagságából, de talán ennyi is
elég annak érzékeltetésére, hogy ez a kiállítás - mind tartalmában, mínd
megjelenési formájában - milycn komoly kulturális értéket reprezentált.

(Kunszery Gyula)

FEKETE ISTVANT, a József Attila dijjal kitüntetett írót szeretné köszön
teni ebben a pár sorban az olvasó.

Nem kell őt külön bemutatni a Vigilia olvasóJcözönségének, de irói mun
kásságát, életművét felmérni is korai volna még. Ez különben sem az olvasó
dolga, aki Fekete István minden újonnan megjelenő könyvét azzal a remény
séggel szorítja aszivéhez elolvasás után, hogy folytatása következik.

Még csak arra sem érdemesek ezek a. Icusza sorok, hogy ünnepi megemlé
kezésül valami portré-félét karcoljana.k fel róla. Sok ezer olvasójának sem
lehetek tolmácsa, mégis úgy gondolom: van egy /cö.zös vonása azoknak az ér
zelmeknek, melyekkel az olvasók közössf:ge részt kér az iró ünneplésébŐl. Az,
hogy az őt ért kitüntetésben az olvasó megbecsülése is megnyilatkozik a mai
magyar irodalompolitika részéről.

Egy vallomással tudnám ezr legjobban meghitelesíteni, amit - ime - nem
is mulasztok el.

Készitő szónak előrebocsátom, hogy ez a személyes vallomás semmikép
pen sem szereine írói értékelés, vagy másokkal való összemérés lenni. Csupán
egy olvasó élménye az.

Az utóbbi években a magyar könyvkiadás jónehány olyan remekkel aján
dékozta meg olvasóközönségünket, amelyekről egy életre szóló élményt őriz

het ki-ki a szívében. Ezek között van Hemingway Az öreg halász és a tenger
című Nobel-diJas műve, J. Nagíbin Téli tölgy címú írása és Fekete Istvá1J
Lutra cimű regénye.

Azért emelem ki a magam könyvélményei közül ezeket, mert nehezen tud
nám eldönteni, melyik ragadott meg jobban. Mégpedig azzal, hogy az emberi
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létet a maga összetettségében - az emberinek és emberfelettinek, a termé
szetnek és természetielettinek; benső világunk küzdelmeinek és a félelmetes
elemek elleni nagy nekifeszülésnek egységében -' mutatták meg.

Hemingway Santiagója, Nagibin Szavuskinja és Fekete L,itrája ugyanazt
mondta el nekem, folytonosan túlmutatva a leirt eseményeken, felragadva
egy-egy parányi mozzanatot a núndennapok történetéből és [eluirua az emberi
lélek betölthetetlen szomjúságát a lét szépséqei után. Ugyanakkor el nem hall
gatva - Hemingway és Fekete írásában - az ember mindenkori ragadozó
ösztöneit sem, amikor a zsákmány zsákmányává leszünk s c szerzés mohó
vágya végülis kifoszt bennünket. De jól érzékeltetve azt is, hogy milyen értel
metlen lenne a mi emberi léWnk és küzdelmünk, ha a küzdőtér minduntalan
meg nem telnék Létieletti árammal: hittel, szeretettel; a humánum és emberi
együvétartozás nagy éTzéseivel.

Ezek a mííve1c még abban is rokonok, hogy íróik annyi optimizmussal,
az élő beszédnek, mélyhúrú lirának oly édes Zengésével beszélik el mondaniva
lójukat - olyan egyszerííséggel és tisztasággal - ami csak a legmaradan
dóbb elbészélő irodalomnak, a mesenc]: tula idona,

Nekünk pedig a jó olvasmány, a szep könyv irodalmi élményén belül is
van mit megköszönniinlc Fekete Istvánnak ebbűl az ünnepi alkaloraoól. anéi
kül, hegy magunknak foglalnánk le, vagy kisajátítanánk őt a magunk világ
nézete számára.

Azt, hogy az írásaiban oly gyakorta ráérezhet az ember azokra a végső

inüoséaokr« és misztériumokra, melyek a hivő ember számára az élet értel
mét, hitét, az elmúláson túl mutató reménységet jelentik.

Pedig ő nem is beszél ezekről. Csak arról ír, hogy az álmából felébresztett
őszi szél végigszalad a folyóparton s ha talál még egy sárga levelet a vén je
genyén, letépi azt is. A levél elindul lefelé, viszi a tél reszketo póstáját. A
nyárfa ágai rnár nem törődnek a le~énel, csak arra gondolnak, mi lesz a gyöke
rekkel, ha marokra fogja őket a fagy. Csak a fészek pislog még vaksin a li
begő levél után. Hová megy az oktolan l , .. De azt már a fészek sem látja,
hogy a földet ért levél megpuhul a dérben. esőben s alatta megbúvik, mene
déket talál egy didergő bogár. (lV/agyar Ferenc)

JEGYZETLAPOK. (A hiúság lélektanához.) Talán nincs is makacsabb le
leplezóje a hiúságnak La Rochefoucauld-nál. Lapozzuk fől maxímáít: lépten
nyomon erről van szó. Vigyázzunk, nehogy beleessünk az amour-propre kelep
céjébe! AUandóan résen kell lennünk, hiszen "a hiúság a legnagyobb hízelgő".
A hiúság elveszi józan itólökópessógünkct, hamis illúzióba ringat önmagunk
felől; azt teszi a legkedvesebbé a szemünkben. aki a legügyesebben hízeleg
nekünk, és így tovább. És: "Bármennyi fölfedezest tettünk is a hiúság birodal
mában, még mindig bőven maradt ismeretlen földje."

Nos: egy kisded adat erről az ismeretlen földről. 1665. január elején meg
indul a Journal des Savants című folyóirat. Az első számok egyikében cikk
jelenik meg egy érdekes újdonságról. La Rochefoucauld Maximáiról. A névte
len írás szerzője Madame de Sablé, La Rochefoucauld barátja, akinek sza
lonjában a maximák "megszü1ettek".

A cikk eredeti kézirata szerenesés véletlen folytán fönnmaradt. Az írónó
ebben nemcsak magasztalta a Maximákat, hanem bizonyos fönntartásokat, kri
tikai megjegyzéseket is hangoztatott. Ezek azonban a megjelent cikkből

mind hiányoznak; csak a dícséret maradt meg.
"La Rochefoucauld - írja Georges Mongrédíen, akinek a tizenhetedik szá

zad irodalmi életéről szóló kitűnő könyvében ezt az adatot olvasom - a ma
gasztalásokat bennhagyta. a kritikákat viszont kihúzta. Ime a hiúság kis vétke
annál az írónál, aki a legbehatóbban beszélt a hiúságról."

Van erről egy jó magyar közmondás is: a szemről, a szálkáról meg a ge
rendáról. Be lehetne venni a Maximák kötetébe, leghátra, a poszthumuszok
meg a kihagyottak után. Olyan igaz és tömör, hogy akár La Rochefoucauld is
írhatta volna. (T. gy.)
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