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A HAZAFIAS NÉPFRONT május 27-re összehívott, immár második or
szágos kongresszusa alkalmából fölöttébb időszerűnek tartjuk azoknak a kér
déseknek felvetését és tárgyalását, melyek ezzel a nagyszabású mozgalornmal
kapcsolatosak.

A magyar nép történetének szárnos példája bizonyítja, hogy nemzetünk
akkor volt igazán erős, amikor egyesítette erőit a nagy történelmi feladatok
megvalósítására. Szabadságharcaink tanulságai is azt rnutatják, hogy népünk
szabadságának és jólétének ügye akkor győzött, amikor minden becsületes em
ber összefogott és együtt dolgozott a haza szabadságáért. a nép jólétéért és
boldogulásáért. Történelmünk mostani új szakaszában is népünk alkotó erői

nek összefogása érdekében alakult meg évekkel ezelőtt a Hazafias Népfront,
szem előtt tartva a minden mozgalomra érvényes nagy igazságot: egységes aka
rattal mindent meg lehet valósítani, míg széthúzással nem megyünk semmire,
vagy alig valamire.

Hazánk minden becsületes emberének, bár világnézeti különbségek lehet
nek közöttük. természetes vágya a béke és a nyugodt élet. Ezek az általános
emberi megnyilvánulások nem választhatók el a haza sorsától. Ha boldogul a
haza, boldogul népe is. Hogy azonban e célkitűzésből, e vágyból kielégitő va
lóság legyen, egész társadalmunk erejére szükség van. És itt van a Hazafias
Népfront jelentősége és szerepe.

Mint már említettem. nálunk a nemzeti erők összefogásának multja van.
Mégis nézzük közelebbről, mílyen hagyományokon épült fel a jelenlegi Nép
front mozgalom, A felszabadulás előtti Magyar Front tömörítette az akkori
haladó erőket a háború ellen. Ezekben az időkben pártállásra és világnézetre
való tekintet nélkü] egyesültek ezek az erők, kiutat keresve a háború őrületé

ből. A háború befejeztével a debreceni ideiglenes nemzetgyűlés keretében fel
lépő demokratikus erők tömörültek a Függetlenségi Frontban nagy nemzeti
reformok megvalósítására. És itt kerültek közel először egymáshoz munká
sok, parasztok, értelmiségiek, akik előzőleg sokszor szembenálltak egymással.
Ezen előzmények után fejlődött ki napjaink Hazafias Népfrontja olyan tömeg
mozgalornmá, amely alkalmas arra, hogy megteremtse a nemzeti erők nagy
összefogását.

A Hazafias Népfront tehát nem olyan új szervezet, amely az illetékes ál
lami tényezőket helyettesítené, hanem azokat inspiráló és segítő mozgalom,
Ezen a téren vannak nagy lehetőségel és növekvő feladatai. Három ilyen fel
adatot, mint főszempontot jelöltek meg a Hazafias Népfront irányítói: a béke
megvédését és előmozdítását, népünk életszínvonalának emelését és a demokra
tikus közszellem kialakítását.

Az előbbi kettőben való közreműködést a püspöki kar már az 1950-ben kö
tött megállapodásban vállalta. Ha tehát bárki közülünk - egyházi személyek
is - a Hazafias Népfront kereteiben ezeknek a céloknak megvalósításában köz
reműködik, tulajdonképpen a megállapodás szellemében jár el.

De a demokratikus szellem kialakítása sem idegen tőlünk. Hisz a keresz
ténység, amelyben minden az emberért és minden egyes emberért történik, az
ember megbecsülésének, az egyén értékelésének szinte apotheózisa. A keresz
ténység, amikor természetfölötti életre nevel, nem hanyagolhatja el az ember
természetes rendeltetését, hanem Krisztus emberbaráti működését is kell foly
tatnia. E téren egyházunk is nagy eredményeket mutathat fel. Az emberi mél
tóság egyenlősége is evangéliumunk alaptana. A szeretetparancsban testvériség,
a nyolc boldogságban a népek boldogítása és a hegyi beszédben erkölcsös em
berek jogegyenlősége foglaltatik. Napjainkban itéli el egyházunk lépten-nyo
mon az itt-ott fellépő faj üldözéseket is.

Persze vannak, akik az elutasítás álláspontjára helyezkednek. Azzal indo
kolják álláspontjukat, hogy a Hazafias Népfront annak a pártnak irányítása
alatt áll, amelynek ideológiája összeegyezhetetlen a kereszténység vallási taní
tásával. Ha tehát a Hazafias Népfront ilyen vagy olyan szervezetében részt
veszünk, közvetve támogatj uk ezt az ideológiát. Az első állítás igaz, a követ
keztetés azonban hamis. Mert a Hazafias Népfront vezetői részéről ismételten,

363'



ujra és ujra elhangzott az óhaj, hogya Népfront munkájában vegyen részt
nemzetiségi, vallási és világnézeti különbséget nem tekintve mindenki, aki
vele az előbb említett alapvető kérdésekben együttműködni hajlandó.

E kijelentésekből következtethetjük, hogya Hazafias Népfront nem kí
vánja senkitől, hogy vallásos meggyőződését egyetlen pontban is megtagadja. S
ha mégis - népfrontbizottságban rnűkődvén - ilyen természetű kérdések
szóba kerülnének, kritikát kellene gyakorolnunk, természetesen a törvényes
rendelkezéseket megillető tisztelettel, mérséklettel és mí nden sértő szándék
nélkül. Ezen magatartásunk nem lehet akadálya annak, hogy egyéb pontok
ban együttműködjünk a Hazafias Nápfronttal és segítsük célkitűzésének meg
valósításában.

A Hazafias Népfront egyik országos ülésén a következő nyilatkozat hang
zottel: "A szocializmust építő társadalmunkban a vezető szerep a munkásosz
tályé. Ez a vezető szerep a dolgozó parasztsággal való szövetség és az értelmi
séggel való testvéri jóviszony elmélyítésére, a teljes bizalomra épül." Majd: "A
népfrontbizottságok biztosítsanak munkájukban megfelelő helyet az értelmiségi
rétegek képviselőinek... Vonjuk be őket politikai, társadalmi problémák meg
vitatásába és megoldásába."

A Hazafias Népfrontnak tehát fontos feladata, hogy az értelmiségnek ezt
a pozitiv megmozdulását bátorítsa, bíztassa és elősegítse. Biztosítsa számára azt
a nyilvánosságot, amelyben elmondhatja ország-világ állapotáról, a világpoli 
tikai kérdésekről véleményét, ha szükséges, még a jogos bírálat hangján is,
mert a Hazafias Népfront ,.biztosítja a jószándékú és építő kritika gyakorlását".

Az általános elveken kívül konkrét részletes pontokban is tér nyílik a
Hazafias Népfrontban az együttműködésre. Hozzászólásra nyílik itt alkalom
termelési, szociális és más ilyen kérdésekben. Magától értetődik, sohasem ellen
séges indulattal, hanem segítő szándékkal. Szűkítve a kört, bekapcsolódhatunk
minden olyan tevékenységbe, amely lakásépítést, út javítást, kőzségf'ejlesztést,

parkok és játszóterek építését, egészségügyi intézkedéseket stb. szorgalrnaz.
Csupa olyan célok, amelyek megértö tamogatásra találhatnak részünkről is.

Minderre megvannak a feltételek is, mert hiszen a Hazafias Népfront to
vábbra is az kíván lenni, amit a neve kifejez: hazafías, nép, front. Amin fára
doznunk kell: hogya Hazafias Népfrontba tömörülő magyarság hazaszeretete
folyvást tevékenyebb hazaszéretet legyen. Erre tanítanak bennünket az elmúlt
idők nagy magyar gondolkodói, írói és költői is. Éppen az elmult hetekben em
lékezett népünk a nagy magyarról. Széchenyiről. Becsüljük meg elsősorban a
mult haladó hagyományait. Ez is Népfront-munka. Becsüljük, gondozzuk nagy
jaink szobrait, sírjait és kevés műemlékeinket. Ez is erősíti a hazaszeretetet.
Ez is Népfront-munka.

Forrassza egységbe a Hazafias Népfront az egész népet, úgy, miként a bé
kemozgalom, amely az elmult tíz évben valóban értékes munkát végzett. Ve
gyen részt munkájában párttag és párton kivüli egyaránt. Az ilyen ismerkedés
és érintkezés nagyban elősegíti a békés együttélés kifejlődését. Azt várjuk a
Hazafias Népfronttól, hogy befolyásolja az egész közvéleményt és meg tudjon
szólaltatni olyanokat is, akik eddig hallgattak és féltek a "politika" szótól.
És ha talán ellenvélemény alakul majd ki, itt-ott viták is indulnak, ez nem
lehet ártalmas, csak hasznos. ,

Legyen végül front, azaz harcos összefogás. Minden magyar embert épí
tésre késztető eleven tevékenység. Mozogjon és mozgasson mindenkit a Haza
fias Népfront. Hiszen feladatai olyan sokrétűek, mint maga az élet.

Egyházunk és államunk megállapodásának 1. pontja így szól: "A püspöki
kar elismeri, támogatja és kész védeni a magyar Népköztársaság államrend
jét, alkotmányát." Amikor tehát mi készségesen közreműködünk abban, hogy
a Hazafias Népfront minél eredményesebben végezze hazánk erősítésére és a
nép jólétének felvirágoztatására irányuló tevékenységét, hisszük, hogy vele és
általa egyházunk javára is dolgozhatunk. (Molnár Antal)

JÉZUS-SZIVE-TISZTELET. A téma alapjában véve tanulmányt érdemel
ne meg, azért, mert az egyház életében aligha van áhítat-forma, amely ennyire
ádáz ellenfelekkel találkozott volna. mint Jézus szivének tisztelete és a mai
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napig, berkeinken belül is vannak, akik bizonyos csendes idegenkedéssel te
kintenek reája. Jók, mélyen katolikusok is, laikus hívők és papok soraiból.
Éppen négy esztendeje, hogy 1956. május 15-én, egy magisztrális megnyilatko
zás látott napvilágot, a .Haurietis aquas" - Merítsetek vizet az üdvözítő for
rásaiból - kezdetű enciklika, ehhez kommentárképpen Rómában néhány hó
napja kétkötetes tanulmány-gyűjteményjelent meg, Agostino Bea bíboros szer
kesztésében (Cor Jesu. Commentationes in Litteras Encyclieas "Haurietis
aquas", 780 + 661 pp., Casa editrice Herder, Roma). A tanulmányok minden
oldalról hozzászólnak az enciklikában tárgyaltakhoz, a legkiválóbb és neves
szakemberek, latin, olasz, francia, spanyol, angol és német nyelven vitatják
meg a Jézus-szive-kultusz sokágú problematikáját.

Mert kevés téma van, amelynek ennyire szétágazó kérdései lennének. Itt
van mindjárt a kérdés: szabadjára engedett és magán-jellegű "ájtatosságról"
van-e szó, avagy többről '! Kétségtelen, hogy ez a kultusz kezdetben magánjel
legű valami volt, de mint annyiszor az egyház életében, ez a kultusz is "be
egyháziasult", Hugo Rahner szava szerint ("Einkirchlichung" I, 27 az említett
gyűjteményes műben). Valami egészen ősi, a kinyilatkoztatásban bennfoglalt
igazságról van ilyenkor szó, amely ősi rügyéből virággá fejlődvén gyürnölcsbe
érik. Az Isten végtelen szeretete ez, rnely elhatározta a megtestesülést és lét
rehozta azt; az Istenember emberi mivoltának tisztelete a Jézus-szfve-kultusz
veleje. Az ebben megnyilatkozó végtelen isteni szeretetnek kultusza a Jézus
szíve-tisztelet, valóban "totius religionis summa" - az egész vallás foglalata,
amint XI. Pius pápa 1928-ban mondotta. Ez a "bennfoglalt" Jézus-szíve-kul
tusz bomlott azután szét, már a középkorban, majd uj korunkra döntően fon
tosságú módon Szent Eudes János és Szent Alacoque Margit működése nyo
mán a modern Jézus-szíve-tiszteletbe. Tehát korántsem puszta magánkinyilat
koztatás az alapja ennek a kultusznak, hanem az ősi hit Jézus emberségének
tiszteletre méltó voltában, amelyben a Jézus-szíve-tisztelet mindig is "lappan
gó jelenlétben" (Rahner: .Jatcnto Prasenz") volt. A Jézus-szíve-kultusznak útja,
ahogyan magán-ájtatosságból. magánkinyilatkoztatásból egyre inkább egyházi
assá vált, egészen addig, hogy ünnepet kapott azon a napon, misével és zso
lozsmával, amelyet Alacoque Margit látomásában hallott: végső és legmélyebb
bizonyítéka isteni eredetének.

Most már ugyanis nem lehet arról szó, tetszik-e valakinek vagy nem ez
az áhítatforma, a "Haurietis aquas" enciklika (ezentúl rövidítve idézzük: "HA")
ezt világosan kimondja "az igazságnak eme katadrájáról" (HA). XII. Pius hi
vatkozik elődjeinek dokumentumaira, nem árt, ha a legfontosabbakat röviden
összegezzük. VI. Pius pápa 1794-ben "Auctorem fidei" kezdetű bullájával a
kultusznak dogmatikai megalapozottsagát hir-dette ki; egyes egyházmegyék ké
résére már előbb is engedélyezett ünnepek után IX. Pius 1856-ban a Jézus
szíve ünnepet az Úrnap nyolcada utáni péntekre az egész latin egyházban elő

írta, majd 1864-ben a keleti ritusú katolikusoknak ajánlotta Jézus szívének
tiszteletét. XIII. Leó pápa 1889-ben elsőosztályú ünnep rangjára emelte a Jé
zus-szíve ünnepét, azzal a céllal, "hogya hívők ebben a nagyon hasznos áhí
tatban menedéket és oltalmat találjanak, és a mélyen szcrető Megváltó iránti
szeretetre gyúlva a dicséret és engesztelés hódolatát Neki bemutassák". A XX.
század küszöbén pedig az emberiséget ünnepélyesen Jézus szívének ajánlotta
föl 1899-ben, Jézus szívét "a legszerencsésebb és legistenibb jelnek" mondva.
XI. Pius 1928-ban a Jézus-szíve ünnepet nyolcaddal látta el, ez azonban a többi
oktávával együtt - karácsony, husvét és pünkösd ünnepét leszámítva - 1953
óta megszünt. Az ekkor általa kibocsátott enciklika azonban ("Miserentissimus
Redemptor") kifejezetten dogmatikai jelentőségű, s csak a HA mulja azt fe
lül. A Jézus-szíve-kultusz szerinte azért az egész vallás foglalata, mivel "a lel
keket Krisztus Urunk tökéletes megismerésére vezeti, hathatósabban készteti
szeretetére és szorosabb követésére buzdítja".

A legvilágosabban nyilatkozott azonban XII. Pius pápa. A Jézus-szíve
kultusz szerinte "az istentisztelet legkiválóbb cselekedete, amennyiben teljes
és feltétel nélküli akarati elhatározásunkat követeli, hogy az isteni Megváltó
szeretetének ajánljuk és szenteljük önmagunkat, amely szeretetnek a megseb
zett Szív élő jelzője és jelképe" (HA n. 4). Éppen ezért XII. Pius nem ha-
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bozik kijelenteni, hogy "az áhítat formái között a Jézus-szíve-tiszteletnél nin
csen kiválóbb, mert. misem felel meg jobban a katolikus hit sajátos [ellegének,
misem szolgálja jobban az egyház és az emberiség mai igényeit. "Milyen val
lási gyakorlat nemesebb ennél - kérdezi a pápa -, vonzóbb, hasznosabb, mi
velhogyaszóban forgó kultusz teljes egészében Isten szerétetére irányul? Mi
tudja végül hathatósabban a hívőket az evangéliumi törvény cselekedetekre
váltására bírni, mint a Krisztus iránt való szeretet, amelyet a Jézus-szíve
tisztelet naponta mindjobban növel és gyámolít T" (HA n. 69).

Bizony szükség volt ezekre a világos kijelentésekre, mert - amint ugyan
ez a szeritatya 1956-ban kijelentette - még a mi napjainkban is akad a Jézus
szíve-kultusz iránt lappangó ellenkedés. A nyílt és bősz harc a janzenisták fel
számolásával véget ért ugyan, de ma is vannak, akik hűvös szemmel tekin
tenek a Jézus-szíve-tiszteletre. Vannak - mondja XII. Pius, akik a mi ko
runkban is "nem adják meg ennek a kultusznak azt a tiszteletet és megbecsü
lést, amely megílletné, hozzá olyan keresztények ezek, akik a katolikus vallás
gyakorlásában s az életszentségre törekvésben buzgóknak tartják magukat"
(HA n. 5). Mások pedig "balitéletektől vezetve úgy vélik, hogy ez a kultusz ma
napság az egyház szükségleteinek kevésbé felel meg, sőt egyenesen káros, is
mét mások szerint pedig inkább a nőknek való, s a műveltebb embereknek nem
eléggé megfelelő" (HA n. 6). Azok is tévednek. akik azt tartják, hogya Jézus
szíve-tisztelet "leginkább a vezeklést és engesztelést és más, szerintük passzív
erényeket követel és ezért nem hoz kifelé megfelelő gyümölcsöket" (HA n. 7).
Viszont félre is lehet érteni a Jézus-szive-kultuszt, mondja a pápa. Azok ezek,
akik azért követik és terjesztik ezt a kultuszt, mert az önmaguk iránti szere
tettől és aggódástól vezérelve első helyre teszik a külső áhítatgyakorlatokat s a
fősúlyt azokra a magán kinyilatkoztatásokra vetik, amelyek a Jézus-szíve
kultusz nekünk juttatott jótéteményeit igérik (HA n. 63).

A Jézus-szíve-tisztelettől húzódozók felvetik néha a kérdést, miért nem
szól a Szentirás róla? Az említett nagy kétkötetes mű több tanulmánya ki
merítően foglalkozik ezzel a kérdéssel. J. Kahmann (Hollandia) bemutatja Isten
szeretetének kinyilatkoztatását az ószövetségben, R. Cruuio (Granada) vázolja
az isteni szeretet ószövetségi szimbólumait, S. Guroialo (Róma) megmutatja,
milyen értelemben lehet beszélni Jézus szívéről Szent Pál írásaiban. Valóban,
a szó betű szerinti értelmében nincsen szó Jézus szívéről a Szeritírásban. már
mint a tiszteletről, hiszen az átszúrt oldalsebről köztudomás szerí nt szó esik.
Ennek a ténynek egészen egyszerű a magyarázata: a Biblia irodalma nem
szól - s ez áll mind az ószövetségre, mind az újszövetségre - a szívről ab
ban az értelemben, mint azt mi vesszük. A héber "lé b", a görög "kardia", azaz
"szív" szóba burkolt fogalom nem jelenti azt a szívet, amint mi értjük. Az
ókori Kelet népeinél a "szív" nem a szeretetnek jelképe, bár az egész lelkiélet
és az erkölcsiség centrumának tartották, hanem elsősorban az értelem székhe
lye; az érzelmeket, az emociókat pedig a "belső részekbe" (splanchna görögül,
héber nyelven "rachamím") helyezik; az ószövetségi szent írásokban ez az ál
dott anyaölnek neve, ezzel jelzi az Énekek Éneke a menyasszony szenvedélyes
vágyódását jegyese után, a görög szóval szokták jelezni a legélénkebb érzelme
ket. Így azután már megérthetjük, hogy Pál apostol szólt Jézus szívéről, a
Filippibeliekhez így ír: "Isten a tanúm, mennyire vágyakozom mindnyájatok
után Krisztus Jézus belső részeiben" (1, 8). A helyes és szószerinti fordítás ez,
nekünk persze nem látszik izlésesnek s ezért a magyar fordítások úgy adják
vissza: "Jézus szeretetében" (az új .Békés-Dalos-féle is). Pedig ezt az ókori
keleti kifejezést teljes betűszerinti értelemben, de a mi kulturkörünk nyel
vére átültetve úgy kell visszaadni: "Vágyakozom mindnyájatok után Jézus
Krisztus szívében". az ókori olvasók mindenesetre mint reális, testi valóságot,
emberi érzelmet, a maga lokalizációjával értették a "splanchna" szót. A meg
felelő ige tehát a mi kulturkörünk képes nyelvére lefordítva (splanchnizesthai)
azt jelenti, hogy "megesik a szíve"; az említett új fordítás valóban többször
így adja vissza az újszövetség szövegében ezt az igét.

Vagy egy tucatszor fordul elő, amint Garojalo kimutatta, az evangéliumok
ban ez az ige, nundenegyes esetben mintha éles fénypászta hullana Jézus egyé
niségére, szerető szívére. Jézushoz járult egy leprás, térdre hullott és úgy kér-
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te: "Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engem!" Mire Jézusnak "megesett a
szíve rajta" és így szólt hozzá: "Akarom, tisztulj meg!" - Az Úr körüljárt a
városokban és a falvakban és végignézve az embereken, "megesett a szíve raj
tuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, elcsigázottak és kime
rültek" (Mt. 9, 36 és Mk. 6, 36). - Máskor a Genezáreti tó közelében egy he
gyen ült, némák, vakok, sánták és bénák vonultak föl előtte végeláthatatlan
sorban; lábához fordult, aki tudott és Jézus meggyógyította őket. Utána kije
lentette: "Megesik a szívem ezen a tömegen!" (Mt. 15, 32 és Mk. 8, 2). - Más
alkalommal Jézus elvonult tanítványaival, hogy megpihenjenek, de a nép a
pusztaságba is követte őket, hallgatta és "Jézusnak megesett a szíve rajtuk"
és sorra gyógyította betegeiket (Mt 14, 14). - Azután pedig Naim városka ka
pujában gyászmenettel találkozott; látva a síró asszonyt hallotta, hogy egyet
len fiát temeti és emellett még özvegy is. Jézus "szíve megesett rajta és így
szólt hozzá: Ne sírj !" (Lk. 7, 13). - Jerikó határában pedig az út mentén két
vak koldús hangosan kiáltozott a Mesterhez: "Dávid fia, könyörülj rajtunk!"
Látva a vakok hitét. üreges szerngödrüket, "Jézus szíve megesett rajtuk", illette
őket ujjaival és megszüntette vakságukat (Mt. 20, 34). - Még az Úr példa~

beszédeiben is ezt az igét használják az evangelisták, a Jézust példázó embe
reknek is "megesik a szívük": az úré, aki megkegyelmez sikkasztó szolgájának,
az irgalmas szamaritánusé, a tékozló fiú édesatyjáé. (Mt. 18, 17; Lk. 10, 3; 15,
20). - Mennyire igaz Aquinói Szent Tamás szava, hogy minden, ami csak
Krisztus megtestesülésében s az emberiség megváltásában foglaltatik: teljes
egészében a szeretetnek műve. Méltán mondja tehát XII. Pius (HA), hogy
bár a Szentírás nem beszél kifejezetten Jézus "szívéről", mégis gyakran meg
világítja Jézus szeretetét s a vele kapcsolatos érzelmi rezdüléseket.

A magisztrális enciklikának nagy érdeme azután, hogy teljes fényben mu
tatja meg a Jézus-szíve-kultusz tárgyát, amint erről a világhírű ősz tudósnak,
Giuseppe Filograssinak tanulmánya az említett mű L kötetében tanúskodik. A
Jézus-szíve-tisztelet távolabbi tárgya, anyaga (obiectum materiale a skolasztika
nyelvén) mindenféle áhítatformában, mely az Istenemberre irányul, Jézusnak
emberi természete, amelyet az örök Ige, Isten egyszülött je az időben magára
felvett. Ugyanezt tiszteljük például a Jézus drága vérének kultuszában is, a
különbség a szent szívnél az, hogy éppen ezt a fizikai értelemben vett szívet,
az emberi szívet tesszük tiszteletünk anyagává. Fizikai, tehát valós testi ér
telmében tiszteljük a szent szívet, "amely a szeretettől és más érzelmek ösz
tönzésétől megdobbant", amint az enciklika mondja (HA n. 22), de úgy, hogy
komplexiv módon beleértjük Krisztusnak szentséges emberi lelkét, a maga ter
mészetes és természetfölötti adományaival és sose tévesztjük szem elől, hogy
ez a fizikai szív azért imádandó, mivel az unio hypostatica, azaz a személyes
egység misztériuma által elszakíthatatlanul egyesült az istenség második sze
mélyével. Az üdvözítő szívét tehát azért imádjuk, mert az istenséggel az Ige
személyében egyesült és mert ekként jelzi nekünk annak isteni szeretetét. A
Szív tehát szimbóluma annak a kimeríthetetlen szeretetnek, amely ott izzik a
Megváltóban az emberiség iránt (HA n. 42).

A Jézus-szíve-kultusz tárgyáról szólva az enciklika kiemeli azt a néző

pontot is, amelyből a szent szívet tiszteljük. Ez a szempont (skolasztikus szó
val: obiectum formale) az a hármas szcretet, amely az Istenember egész való
ságát eltölti. Az első szeretet az az isteni, teremtetlen szeretet, amely az Igét
az Atyával és a Szentlélekkel egybekapcsolja, ezt számunkra az Igének emberi
természete, teste mutatja meg. A második szeretet az a természetfölötti szere
tet, a készen kapott, belénk öntött szeretet, amely az Istenembernek lelkét is
gazdagítja, (HA n. 27). A harmadik szeretet pedig az emberi természetben gyö
kerező szeretet, amely természetes módon nyilvánítja ki emberi szeretet-érzé
seit, tehát érzelmi szeretet (HA fl. 21). Már Szent Agoston észrevette e három
szeretetnek különbözőségét és összetartozását az Istenemberben, amint erről

Charles Bayer szép tanulmányából értesülünk. Ebben az értelemben beszélt
már a XVII. században Szent Eudes János is, kit 1925-ben avattak szentté, Jé
zus "három szívéről": az isteni szívről, mely a Szentháromságban nyilvánul
meg, a "lelki" szívről, azaz emberi akaratáról, és Isten természetével egy sze
mélyben egyesült emberi szívéről (Ami du clergé 1957, 309).
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Ha a Jézus-szíve-tiszteletet a maga mélységében szernléljük, mondja XII.
Pius pápa, akkor hitünket táplálja és elmélyíti. Ha ezt a kultuszt ebből a ma
gasabb szempontból szemléljük, és így gyakoroljuk, a hívő léleknek el kell
jutnia Krisztusnak hathatós és lelket megragadó ismeretére. Mert a "Haurietis
aquas" enciklika szavai szerint "az Isten mindeneket magába ölelő teljességé
nek legvilágosabb képe maga Jézusnak szíve, vagyis az irgalmasság teljessé-
ge, mely az ujszövetség sajátossága, amikor Üdvözítő Istenünknek jósága és
emberszeretete megjelent. Mert Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy
elitélje a világot, hanem azért, hogy üdvözüljön általa a világ" (Ján. 3, 17).

(Radó Polikárp)

AZ OLVASÖ NAPLÖJA. Nem hiszem, hogy sok olyan, élete delén járó
irodalomtörténész akadna manapság, aki ne lett volna valamilyen módon, köz
vetlenül vagy közvetve, Horváth János tanítványa. Most jelent meg könyv
alakban egy 1939j41-ben tartott előadása: Berzsenyi és író barátai; de sem ez,
sem a régebben kiadottak, Csokonairól, a két Kisfaludyról, Katonáról. nem
adhatnak fogalmat róla annak; aki nem hallotta őt: mit jelentett, mi volt az ő
egyetemi tanítása. Az irott szövegekböl hiányzik, legföljebb csak egy-egy jel
zőben, félmondatban izzik föl az élő szóbeli előadás szuggesztív Iírája, az a
meleg, férfias megindultság, amely ezeket a hajdani kollégiumokat szokványos
egyetemi óráknál sokkal többé: nemzetneveléssé tette. Anélkül, hogy Horváth
János valaha is kiejtette volna ezt a nagyigényű s annyira kompromittált
szót; anélkül, hogy bármiféle új "magyar út" kezdeményezője akart volna len
ni. Fölült a katedrára, s kis céduláit forgatva beszélt a középkori kódexekről

vagy a Bánk bánról, szépirodalmi sajtónk kezdeteiről vagy Reviczkyről: min
den szavában a józan, okos, felelős magyarság hangját éreztük, minden iro
dalomtörténeti előadásából erkölcsi leckét kaptunk, s ezt is anélkül, hogy az
erkölcs szót holmi nevelő célzattal akár csak egyszer is kiejtette volna. A szel
lem titkos származásrendjén Arany János közvetlen utódának éreztük, a "nem
zeti klasszicizmus" immár egyetlen hiteles tolmácsának és megtestesítőjének, a
mind szaporábban fölburjánzó sokféle magyar és álmagyar ideológiák közt,
Nem tudok egyetlen igazi tanítványát, aki az elkövetkező zűrzavarban megté-
vedt volna; pedig ő "csak" irodalomtörténész volt és "csak" irodalomtörténe
tet tanított. De azt mindig egyetemesen tanította; nála minden jambus, min
den verssor, minden filológiai, kérdés okán, kimondatlanul bár, mí ndig az
egész és az igaz magyarságról és emberségről volt szó.

Akkoriban minden tavasszal felforrt az ifjúság vére, elsősorban a jogá
szoké; kitört az a hősi virtus, amely legfőbb vitézi tettét és honfiúi teljesít
ményét a szégyenteljes hagyományos "zsidóverésekben" látta. Hősvérű jogász
urak vonultak át a bölcsészetre, ahol még a turulisták közt sem volt könnyű

egyakcióképes verekedő csapatot összeverbuválni; jöttek hát, mondom. a jo
gász urak, hetykén teremről teremre vonultak s a zsidó hallgatókat és hallga
tónőket fölszólították a távozásra, vagy kidobták, vagy kiverték. Emlékszem,
egyszer egy ilyen rakoncátlan had Horváth János órájára is bezúdult. Fölrán
tották az ajtót, betódultak, hetykén megálltak, villogtatták a szemüket, ke
resték az áldozatokat; s Horváth János rezzenéstelen nyugalommal mondta to
vább a mondókáját, míg fejezete végéig nem ért. Aztán csak odafordult a be
tolakodók felé és azt kérdezte: "Az urak mit akarnak itt?" Semmi többet,
csak ennyit. De úgy, halkságában olyan megsemmisítőhangsúllyal. az egyéniség
nek azzal a tekintélyével, hogy a rendbontók egy pissz nélkül, leforrázva kul
logtak ki a teremből. S folyt tovább az óra. Ha emlékezetem nem csal, Katona
Józsefről; egyetemi éveimnek talán legnagyobb élménye volt ez a kollegium,
s úgy gondolom, nemcsak az enyém, hanem valamennyi akkori magyarszakos
kollégámé is.

Azt is nehéz megsejtetni a mai olvasóval, milyen tudományos eligazítást
adtak az embernek akkoriban Horváth János előadásai. Nagyban divatoztak
akkortájt az elméletek; a szellemtörténet magyarországi fénykorát éltük. Va
lamirevaló ember hozzá se nyúlt egy-egy témához, míg előzetes elméletét meg
nem szerkesztette hozzá, Ermatingerből vagy Cysarzból, Joelból vagy Fritz
Strichből; s annál nagyobb volt valakinek a becsülete, minél több helyről

minél látványosabb konstrukciókat ácsolt egybe.
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Horváth Jánosnál azonban nem így volt. Akik jártak hozzá szeminári
umm, jól emlékezhetnek rá. ült a katedra mellett, félkönyökkel az asztalon;
mellette, főhelyen a delikvens, akinek a dolgozatát kellett fölolvasnia. Horváth
János türelemmel hallgatott; de egy-egy különlegesen körmönfont részletre
közbe-közbeszólt. gyanakodva: "Hogy volt ez, kérem? Olvassa csak mégegy
szer." A harmadik. olvasásra már olyan képtelenségnek hatott az egész szel
lemtörténeti tákolmány, hogy az illetőnek örökre elment a kedve tőle. S meg
tanulta, saját kárán okulva, hogy először ne valamiről olvassunk, hanem ma
gát a dolgot olvassuk; ne különféle előre föltett szempontot érvényesítsünk és
erőszakoljunk keresztül, hanem a tényt vizsgáljuk a maga mivoltában és
környezetében; hagyjuk a bűvészmutatványokat és legyünk szerények, aláza
tosak a tárgy iránt; ne tételeket illusztráljunk a jelenségekkel, hanem a jelen
ségekből próbáljuk kinyomozni egy-egy kor igazságát.

Hallgattam a humanizmusról szóló előadását is; elámultam rajta, mi min
dent lehet, s minden elméletesdinél mennyivel többet lehet kihozni egy kor
ból akkor, ha annak realitását nyomozzuk: nem azt, amit róla elképzelünk,
hanem azt, amilyen valóban volt. Nem kaptunk itt szellemes fejtegetést a
humanizmus tengernyi irodalmának fölhasználásával a humanizmus mibenlé
téről; viszont kaptunk élő képet arról, ami volt: emberek kapcsolatairól, mű

vek Jorgalmáról, témák útjáról, a művelődés folyamatáról: egyszóval a min
den másnál meggyőzőbb, hitelesebb és időtállóbb valóságról. Észrevétlenül ve
zetett be professzorunk így a maga "módszerébe"; dehát hogyan is fogalmaz
zuk meg e módszer lényegét ? Most olvasom a Berzsenyi íróbarátairól szóló
rész "előzetes tájékoztatásában" s idézem is: a "módszer" leghitelesebb meg
fogalmazását. "Egyének vagyunk - írja Horváth János - s közösség azáltal
alakul ki köztük. ha élményeivé válunk egymásnak. Ily élményhálózatot igyek
szem felderíteni és felmutatni az emberi történetek azon szakaszában is, me
lyet magyar irodalomtörténetnek hívunk ... Ha egy-egy kiváló egyén irodalom
élményét sikerül átvennünk, akkor vele együtt éljük át a kort, őt magát pe
dig magunk számára teljesebben támaszthatjuk fel. Ez nem akadálya annak
(sőt talán előmozdítója), hogy őket mindenestül tudományos figyelem tárgyává
tegyük meg, vagyis hogyelvégezzünk velük kapcsolatban minden szokványos,
mcstcrségbeli feladatot, s az általános eszmei fejlődés vonalait is megvonhas
suk. A kor egységét, írók összetartozását ekként gondolati, lelki élmény-közös
ségükül fogva fel, közelebb maradunk a valósághoz, s ennélfogva tanulrná
nyozhatóbb alapon maradunk, mintha a ,korszellem' elvont metafizikai per
szonifikációját erölködnénk megfogni. Ha van ,korszellem', az nem lehet az
emberek kőzösségétől független, abba mintegy kivülről beható, utólag egyfor
másító titokzatos erő, hanem e közösségnek mintegy saját magából kitermelt
lelki rugaszteka." Ez volt Horváth János "módszerének" vezérlő elve, ez
szellemtörténettől félreérthetetlen világossággal elhatárolt irodalomtörténeti re
alizmusának irányító törekvése.

Erre nevelt és tanított: a tények írárit való becsületes figyelemre, s töb
bek között, közvetve. arra is, hogy nem az ember van az irodalomtörténetért,
hanem - mindenféle szakbarbársággal szemben - igenis az irodalom van az
emberért, s az irodalom történetében is elsősorban az ember az, akit keres
nünk, szeretnünk és értenünk kell, nem pedig az öncélú, fetisizált tudomány.
S ezért volt az ő tudománya magasrendű embernevelés.

• ••
Ha rá lehet mondani egy könyvre, hogy "kimeríti tárgyát": Horváth János

Berzsenyi-könyve ilyen. Minden legkisebb zugot megvilágít, fölfejti a lélek
legtitkosabb redőit; vizsgálódásai után, úgy érzi az ember, nem maradt többé
tisztázni való kérdés, nincs többé homályos pontja sem Berzsenyi költészetének,
sem Kazinczyhoz vagy Kölcseyhez való viszonyának; ismerjük költői termé
szetét, ihlete sajátságát, betegségét, vágyait, reményeit. Vargha Balázs Berzsenyi
círnű könyvének értékét azon lehet lemérni, hogy a Horváth Jánosé után is él
vezettel és haszonnal olvassa az ember. Néhány finom esztétikai megfigyelése,
verselemzése és verskeletkezés-elemzése mellett kivált azok a megjegyzései
hasznosak, amelyekben Berzsenyinek a korával való politikai és "gazdasági"
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kapcsolataira világít rá: az ódák általánosító (és többnyire általánosságoknak
is vett) fogalmazásai rnögött a sugalló valóságra, mint például a nemesség vál
tozó közhangulatára. a francia háború jelentőségére ebben, vagy a pénzhígítás
keltette elkeseredésre és kiábrándulásra - mindarra, ami egy-egy vers ihlető

tényezői közé éppen úgy odatartozik. IIÚnt a költő "energiás" nyelvéiménye
vagy "hérói" képzelete.

Vargha Balázs azonban nem esik abba a hibába, melyet nem minden kuta
tónak sikerül míndíg elkerülnie: nem egyszerűsíti olyatén módon a dolgokat,
hogy aggálytalanul egyenlősegí jelet tesz a kor politikai-gazdasági tényei, meg
az irodalmi mű közé. Jól tudja, hogya megfelelések és áttételek bonyolultab
bak; ennek megfelelően nem is annyira közvetlen kifejezésekben keresi a köl
tői világnézet vallomásait (vagy marasztalja el ilyenek hiányában a költöt),
hanem mintegy a felhám alá hatolva mű, élmény és ihlet mélyebb rétegeiben,
szervezetében és csontrendszerében. Igy azután sikerül elkerülnie minden kí
sértő egyoldalúságot és szimplifikálást, sikerül megtartania az arányokat: a
korban nem egy mással is behelyettesíthető alakot látunk, hanem egy fölcse
rélhetetlenül egyéni egyéniséget, a valóságos Berzsenyit: egy természetet, aki
a világ dolgaira a maga módján reagál akkor is, ha számos szállal kötődik

osztályához.
Igy azután nemcsak Berzsenyi társadalmi helyzetére, szemléletére és kötött

ségeire vonatkozólag tud újat mondani, hanem még költői jelleméről is. Ilyen
figyelemreméltó észlelet például, amit álomihletéről ír, elsősorban olyan korai
versekből elemezve ki a fiatal költő "álmokból teremtett különös poétai vilá
gát", amelyeken többnyire könnyedén átsiklik az ember. Berzsenyinél ugyanis
az "álom" nem puszta szólam, nem költői kifejezés, hanem meglepő realitás:
"A tűnő képet néha félreérthetetlen álompszichológiával jellemzi" - mondja
meggyőzően, állítását példákkal illusztrálva Vargha Balázs. Hasonlóan érde
kes Berzsenyi különös "szemérmességének" mcgvtlágítása, részben Kis János
emIékezései nyomán, részben a költő saját nyilatkozataival; jellemének - és
sorsának - talán egyik döntően meghatározó vonása ez: egyfelől a "héjázás",
másfelől meg, a csapongás elmultával, annak szégyenlése, mint Kazinczynak
írja: "Ha egyszer megeresztem a gyeplöket. csapongok, és csapongásaimat más
nap szégyellem". E két pólus, az érzelmi élet e zenitje és nadí rja között há
nyódik Berzsenyi, a fölcsigázott feszültségnek és a rákövetkező ernyedt csüg
gedésnek olyan váltakozásában, aminek szinte előre látható végkifejlete jó
formán nem is lehet más, mint a kedélybetegség és a költői kiszikkadás - az a
magát-emésztő terméketlenség, melyből már csak strófák erejéig csap föl
időnkint a hajdani tűzláng.

Nem él jellemnek ebből a mély forrásából fakad-e az a tragikus felhang
Berzsenyi hangjában, amely többnyire ott cseng még legkevésbé tragikus "tar
talmú", még a carpe diem horatiusi bölcsességét variáló verseiben is? Mily
távolságra van Horatiustól még ott is, ahol közvetlenül követi! A könnyed
latinnal szemben micsoda titkos megrendültség lappang az ő soraiban! Csak
egyetlen jellemző példát a bőven sorolhatók közül.

A Horác, Berzsenyi egyik legismertebb verse; kommentárjában azt mond
ja Merényi Oszkár, Berzsenyi kiváló sajtó-alá-rendezöje, hogy benne a költő

"mélyebb Horatius-ismeretét" foglalja össze, s az átvett horatiusi helyekkel
"teljes önálló célja van. Horatiust akarja saját szavain át jellemezni". Bizo
nyára így is van. ezért Horác a vers címe. Nos, az első strófa nagyjában az
Ad Thaliarchumot követi:

Vides ut alta stet nive candidum
Soraete. nec jam sustineant onus

Si lvae laborantes, geluque
Flumina constiterint acuto.

Magyar fordításban:

Nézd, hó alatt áll vastagon a fehér
Soracte, már nem bírja a roskadó

erdő a terhet, és az éles
fagyban a víz a folyón beállott.
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-Csupa konstatálás ez, minden megrendülés nélkül: tél van, havas a Soracte,
hó alatt hajlanak az ágak, befagyott a folyó; húzzuk ki, barátom, a hideg
fogát, tegyünk a tűzre, iddogáljunk, s bízzuk a többit az istenekre. Mi lesz eb
ből Berzsenyinél ? Ime:

Zúg immár Boreas a Kemenes fölött,
Zordon fergetegek rejtik el a napot,
Nézd, a Ság tetejét hófuvatok lepik,

8 minden bús telelésre dőlt.

Nála minden komorabb: zord fergeteg, hófúvatok ; amit Horatius megállapít,
abban ő érzelmi megrendüléssel részt vesz; s a strófa végső sora mint egy
fölcsukló férfi-zokogás a kozmikus mulandóság megindultságában, egy meg
döbbentőerr "energiás" igébe zsufolva a világelmúlás téli tragíkumát: ,,8 min
den bús telelésre dőlt." Hiába dalol aztán .Ftaccus arany lantja", hiába ka
punk tanácsot arról, hogy "öleljük, ami jelen vagyon" - bár azt se horatiusi
derűs epikureizmussal, hanem mintha elröppenésétől rettegve szorítanánk ma
gunkhoz: forró szívvel : - s hiába int a költő: "Légy víg, légy te okos, míg
lehet, élj s örülj": az egész versre már rányomta bélyegét, rávetette hangu
latát az a "bús telelésre dőlő világ" - a mulandóságba hanyatlás, dőlés, zu
hanás; már fölhangzott a jellegzetesen berzsenyies tragikus hang; s valóban
nem is idill ez a poharazás s a "bengalai kenet" fejünkön, hiszen "míg szó
lunk, az idő hirtelen elrepül, - mínt a nyíl s zuhogó patak", a glykoní sornak
azzal a szívszorító, szinte kozmikus hangulatával. amit csak Berzsenyi tudott
adni neki, és csak magyar füleknek. (8 mikor Flaccus, Berzsenyi szavával, ar
ra bíztat, hogy "gerjeszd a szenelőt", kinek ne jutna eszébe az örömvilágából
kisemmizett férfi, aki "szenelője mellett tépi bajuszát" ?)

Ez ő, ilyennek született, ez az ő természete: bármily magasra "héjázik"
s bármily könnyedén "csapong": héj ázó énekében és csapongó dalában vala
milyen változatban mindig ott a bekövetkező "szégyen" sejtelme, a "telelésre
dőlő", a költő kedélyében már telelésre váró világ előérzete, és e fojtogató
előérzet tragikus hangszíne, (*)

SZ!NHAZI ORJARAT: C s e h ov t ó lOs b o r n e - i g. Csehov száz éves
lenne, ha élne. Osborne pedig mindössze harmincegy tavaszt látott angliai
fiatalember, de ez alatt a rövid idő alatt már volt színész, újságíró, színpadi
szerző, s mint ilyen moralista és forradalmár. Készakarva írtuk le a nevüket
egymás mellé, a Csehovét és az Osborne-ét is, mert mind a ketten a viharma~

dár szerepét töltik be nemzetük és a világ irodalmának életében. És a dráma
technikájuk is rokon, azaz Osborne sokat ellesett az Angliában oly népszerű

és oly sokat játszott Csehov dialógusokba szőtt feszült, vihart jósoló, látszóla
gosan eseménytelen, de annál robbanásra készebb belső dinamikájából.

Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogya huszas évek legelejétől

kezdve részese lehet tem a magyarországi Csehov-kultusz kibontakozásának. A
régi Vígszínháznak nagyszerű szinészei voltak és nehéz elfeledni a Három nő

vér hármasát, Varsányi Irént, Gombaszögi Fridát és Makay Margitot, vagy az
Ivanov hármasát, Varsányit, Gombaszögit és Lukács Pált. S ha a cselekmény
egy-egy fordulója ki is tépődött azóta eltelt viharos életünkben emlékezetem
ből, egy-egy hangsúlyuk, különösen Varsányi Irén bársonyos érzékiséqű, sí
mogató hangja most is ott zenél a lelkemben, különösen Anna Petrovna, azaz
Száráh Abramszon mélységes tragikumú szerepében. Kevés nagyobb színpadi
pillanatra emlékszem, mint mikor ez az 111anovért hitét elhagyó, szüleitől ki
tagadott és férjétől is elidegenedett tüdővészes asszonya szemünk láttára tö
rik, omlik össze, válik halottá, hisz a férje, az orosz dühöngő ifjú, Ivanov té
bolyult kegyetlenséggel vágja szemébe zsidó eredetét és azt, hogy meg fog
halni. A beteg asszony életereje úgy szakad meg ebben a pillanatban, mint
ahogyan a Cseresnyéskertben egy hárfahúr pattan el s mi érezzük, valami vég
legesen lezárult. Csehov egyik legmesteribb drámája ez a darab és katharzisa
is kifogástalan: Ivanov a felesége halála után egy évvel, gazdag, új menyasszo
nya mellett ai esküvő napján rántja elő revolverét és főbeZövi magát, mintha

-csak az őt üldöző erinniszek bosszúja érte volna el. Szerintem erkölcsre nevelő

\
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tett volna, ha ezt a Csehov remekművet - kényes témája ellenére - fölújíta
nák. Az Ivanov különben is Csehov legcselekményesebb, színpadilag is közért
hetőbb darabjai közé tartozik, alakjai egytől egyig markáns jellemű, egyénileg
elhatárolt figurák. S mekkora gúny rejlik abban is, ahogya légynek sem ártó,
magasrandű szellemiségű Anna Petrovna az őt körülvevő züllött uzsorások,
kártyások, hozományvadászok és szélhámosok között halálra gyötrődik.

Osborne "Emlékezz haraggal" című most bemutatott darabjának főhőse,

Jimmy Porter sok mindenben rokona ennek a század elejei orosz Ivanovnak.
Jimmy is tehetséges ember, mint Ivanov, egyetemet végzett és szép jövő áll
hatna előtte. S ő is egy idegen társadalmi osztályból ragad magának ~ mond
hatni csendesen vérző áldozatul - feleséget. A földbirtokos Ivanov: a paraszt
ügyi bizottság állandó tagja a gazdagnak vélt, művelt és őt utolsó leheletéig
szerető Száráh Abramszont, orosz nevén Anna Petrovnát veszi feleségül. A
fanatikus szülők megátkozzák lányukat, kitagadják a vagyonból is és a fiatal
asszonv élete rövidke boldogság után gyötrelemmé válik a szétzüllő birtokú,
életharcra képtelen Ivanov mellett . .limmy Porter munkásgyerek ugyan, de
vannak rokonai a vezető angol társadalomból is. És ő Redfern ezredesnek, a
sokáig gyarmatokon kormányozgató családnak a sarját, Alisont veszi el. Itt
is a lány. a későbbi szen1)edő asszonya kÜZöílb. Megta.gadta hazug, hipokrita
családját, követte férjét annak minden szeszélyt:?rmctte önpusztitó vállalko
zásában. S ahogy Ivanov Száráht, úgy bosszulja meg Jimmy Porter Alisonban
az "úri" osztály tagját, hiába gyöngéd, alázatos az asszony, minden mozdulata
fehéren izzó dühbe kergeti, az anyját gyalázza előtte és a lelki szadizmus min
den eszközét kipróbálja rajta. Jimmyék egy olcsó panzió padlásszobájában
laknak meglehetősen nyomorult körülmények között, mert Jimmy nem gyü
mölcsözteti végzettségét, hanem egy apró kis cukorkabolt sovány jövedelmé
ből él barátjával, aparasztszármazású CZiff-fel együtt. Alison pedig három
évi házasság és gyűlölködő szerelem után gyermeket fogan, de már annyira
fél férjétől, - aki még azt is bűnéül rója föl, hogy ártatlanul ment a házas
ságukba -, hogy nem meri bevallani terhesséqét,

Ez a. .limmy Porter, ha cztuiietánnk: is kellett nenezniinlc, nem akármilyen,
csak éppen utatvesztett. szárnyaszegett ember. Olyan, mint Ivanov. Sőt benne
valami magasabb humánum is dolgozik. Látta meghalni spanyol szabadság
harcos apját és most egy messze tengerentúlra távozott barátja édesanyjának
kórházbaviteléről kap hirt. Ottha.gy tehát csapot-papot és rohan, hogya min
denkitől elhagyott öregasszonyt haláltusáján át elkísérje a sírig. Jimmy küzd
a démonával, jó és 1"OSSZ erők tombolnak benne. De amíg odavan Londonban
az öregasszony betegágyánil, beállít Helena, Alison szintén "jóház"-ból való
ba1'átnője, aki énekes szub,."tt és templombajáró kegyes hölgy is egyszemély
ben. Helena pedig - talán mert sajnálja Alisont, talán mert önmagának sem
bevallottan tetszik neki a fogát vicsorgató, fehéren izzó Jimmy, Alisont haza
küldi a sr:üleihe.3 s ő mafla, beköItöwe a panzióba. Jimmy szeretőjévé lesz.
Kis idő múlva persze Jimmy ugyanúgy marja őt is, mint ahogy a feleségével
tette. S egyszer csak Alison visszatér betegen, összetörten. Sohasem lehet
többé gyereke l-,alami szerencsétlen körülmény folytán s most ide vonszolta
magát búesúzni. A gyors elhatározó készségű Helena ismét határoz. Otthagyja
a panziót és Jimmyt, aki vísszaves.ú feleségét, hiszen egyetlen egy valami,
érzékeik bilincse mégis ö~szetartja őket.

Sokúu; azt hittük, hOGY Csehovnál leverőbb drámavégződéseket kitalálni
sem lehet. Éppen a tanitvány Osbcrne mutatja meg azonban, hogy mestere
mégis hisz a jövőben, hisz az emberben. Csehov ráégeti a kisvárost a három
nővérre, rászegezte ti Firsz-re a Cseresnyéskert házának ajtóit és ablakait. ön
gyi.lkos fegyvert ad Ivanov és a Sirály Trepljovja kezébe. Mindent halálra
itél, megöl, ami az életnek útjában áll, de tovább élteti az életrevalókat, a kis
Nyinából igazi művésszé fejlődött leányt, vagy Anját és Trofimovot a Cseres
nyéskertből. Csehov hisz a megtisztult orosz életben.

Osborne korántsem olyan kiforrott és művészete végső tökélyéig eljutott
író, mint Csehov. Darabjának sorsiordulaiai, Helena megjelenése majd távo
zása is Deus ex machina-ként hathat némi tüzetesebb vizsgálat után. Sze
replőinek, Jimmynek és Alisonnak pedig végül is a medve- és mókusjátékot,
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a földi, érzéki kiélést nyujtja s "rről tudhat juk, milyen mulandó vigaszocska.
Fölcsendül azonban halkan, óvatosan Osborne-nál itt ebben "Emlékezz harag
gal" című darabban némi kis metaiizikai utalás a megtalálható kiútra: a val
lás és a szeretet m~ntőútja. Miért helyezné különben Osborne épp darabja
kulminációs pontjára Jimmynek Londonba utazását, ahol egy öreg, szélütött
asszony haláltusáját kell végigveritékeznie. Miért hozná be Helénát, a gyön
ge, kissé operettszinésznőt, aki templomba jár és oda menti a családi pokol
ból Alisont is, tnert ott lega.lább csendben nézhetnek belé a lelkükbe. Egy me
tafizikai kiút felé mutatna tehát esetlenül, töredezetten Osborne? Vagy csak
kezdő és kapkodó iró módjára beleaprit fenegyerekeskedő szólamai közé egy
ma nyugaton ismét szalonképessé váló és vitatárgyává lett kereszténységet?
Hogy Jimmy az öregasszony halálos ágyához siet s mcgadja neki a végtísztes
séget [ia helyett, az miruieneseire a tettekben nyilvánuló, szamaritánusi ke
reszténység melletti állásfoglalásnak fogható föl.

Osbcrne-nak azonban nincsen akkora szerencséje magyar szinpadra vi
telével, mint Csehovnak majdnem mindig volt és van. Budapest közönsége
most is két kitűnő Csehov előadásnak örvendhet, a Madách Szinház Cseres
nyéskert-jének és a Katona József Színház Ványa bácsijának. Az előbbi Adám
Ottó, a második pedig a nemrég elhunyt kitűnő Gellért Endre rendezése. S ők

mind a ketten elmélyült miinészetii, igazi Csehovot prezentálnak nekünk.
Az Odry Szinház kísérleti előadásának rendezője, Vadász Ilona szerintünk

több helyen félreértette a darabot és a szereplőgárdát sem sikerült, vagy nem
állt módjában kellően megválasztaní. Ha a gyermekí bájú, törékenységében is
acélos Törőcsik Mari játs,?hatta volna Alisont, azt hisszük a darab valódi ér
telme sokkalta nyilvámJalóbbá vált volna. Cscrnus Mariann bizony kissé egy
hangú, szenotelen bociformára alakitotta Alison megható alakját és Sós Edit
sem tudta Helena szubrett-könnyedségű határozottságát, alakja humorát és
tragikumát éreztetni. Sokkalta s.?,"'?ncsisebb beállítású azonban a darab férfi
oldala. Jimmy Porter alakjáho:: Kálmán György találó effektusokra lel, Horkai
is kedr-esen mackoszeric Clii] és Kemény László száraz angol gyarmati ezre
dese1Jégl'e angol Ic'Vrgőt is hoz a szinpadra. amely onnan gyakorta hiányzik.

Osborne darab iának: b-:mutat6ja mégis jelentős lépés színházi élet'Ünkben.
Osborne ugyanis 1:alószínűleg éppen úgy el tudta lesni azt a történelmi pilla
natot Angliábcm, mint Csehe» a szi::a.dfol'duló Oroszországában. Azt a pilla
natot, amikor már minden ízében recseg és ropog összedülésre rendeltet1Je a
régi s még nem tud 'Vajúd'Va megszületni az új. Csehovnál néha hárfahúrok
pattanása jelzi csak, hogy valami, cmi mult 'Volt, meqszakadt. De néhány fi
atalja kivételével mindenki haláltusáját vivja s tudja, hogy nincs visszatérése
az életbe. Osborne képe még riasztóbb. Itt éppen az egészséges fiatalok verőd

nek dühöngő ifjúsággá, néznek vissza haraggal sziileik: és elődeík társadal
mára s eqész viselkedésiík, mint a. lIangyák futkosása a boly körül, kitörő vi
hart és felhőszakadás t is jcl:mz. Csel:ovnál scm értette mindenki meg minden
ki 1917 előtt, miért olya n szen'/7(fsétlenek alakjai. miért szen'Vednek, kínlód
nak és miért Quötrik einrmúst sziirüelenúl, mikor relative könnyebbé is tehet
nék életüket. Miért ájul el. miért érez hányi'lgert, undort a várandós anya?
Csodálatos fejlődés indul el testében. amely látszólag irracionális emóciókba
hajtja testi és lellei életét. Osborne darabjában is ezt a vajúdás előtti állapotot
érezzük - de nála a gyermek még nem seiiletett meg. Az igazi mű még 'Vá
ratja magát s nem tudni, nem vetéli-e el ezt a magzatot ő is, mint darabjá
nak hősnője, Alison. (Possonyi László)

KÉPZŰMŰVÉSZET. Képzőmí;'Vészetünk a felszabadulás után. Csap Erzsé
bet és Pogány Ö. Gábor tőigazgató rendezésében a felszabadulás 15, évforduló
ja alkalmából kiállitás nyílt a Nemzeti Galériában. A tárlat az elmúlt másfél
évtized kiemelkedő vagy legalábbis. jellegzetes magyar művészeti alkotásait
és az ország struktúrájában bekövetkezett gazdasági és politikai átalakulást
nyomon követő, az új történelmi korszakot és a megváltozott társadalmi való
ságot kifejező művészeti törekvéseket mutatja be. A felszabadulást követő el
ső 3-4 év alkotásaiból nem szerepel sok, a rnűvek többsége az 1949 utáni
időből való. A katalógus előszavában Pogány rámutat arra, hogy "l945-tel, ha
zánk felszabadulásával új korszak kezdődött művészetünk történetében".
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Allijunk itt most meg egy pillanatra, és emlékezzünk vissza az ostrom utá
ni legelső idők képzőművészeti életére. A második világháború és a fasízmus
sok kiváló művészünk életét oltotta ki. A veszteséglistán olyan nevek szerepel
nek, mint Beck Ö. Fülöp, Goldmann, Amos Imre, Szabados Jenő, Farkas Ist
ván (akíről a nagy francia költő, André Salmon írt vaskos könyvet), s rajtuk
kívül még sok igaz érték. Művészeínk táborát megtizedelte a sötét kor, de aho
gyan a romok tünedezni kezdtek, ahogyan megnyíltak az első üzletek és el
kezdtek közlekedni az újjáépített sínpályákon az első villamosok, - művésze

tünk is feléledt kényszerű dermedtségéből. és lehetövé vált a legkülönbözőbb

irányzatok megszólalása,
1945 júniusában a Parasztpárt a Dózsa György szoboralap javára kiállí

tást rendezett az Ernst-múzeumban. A rendezők Berény, Bernáth, Ferenczy
Béni, Pátzay és Szőnyi voltak, mind az öten művészetünk prominens egyénisé
gei. A kiállításon Egrytől, Czóbeltől kezdve Molnár C. Pálon és Mattioni Esz
teren át Boldizsár Istváriig és Elekfy Jenőig résztvett művészeink hosszú sora..
kinyilvánítva evvel, hogy az újjászülető ország szellemi életének részesei és
formálói kívánnak lenni. A következő hónapban, 1945. júliusában nyílt meg az
Andrássy út 69-ben, a régi Műcsarnokban az első szabad nemzeti kiállítás,
amelyet a "Magyar Képzőművészek Szabad Szervezete" rendezett. Itt 333 mű

tárgy szerepelt, mintegy 150 művésztől. A névsorban az előbb már említetteken
kívül ott szerepelt a kiváló grafikus Szalay Lajos, Borbereki Kovács Zoltán
szobrász, Csorba Géza, Domanovszky, Gadányi, Ferenczy Valér és Noémi,
Vedres Márk, a pécsi Martyn Ferenc, az utóbb Párizsban nagy hírnévre szert
tett Hantai Simon és mások. Mostoha esztendők után művészeink szabad han
gon szólalhattak, a sok kiállítás látogatói pezsgő művészeti periódus szemtanúi
voltak.

Lapozzunk a naptárban néhány esztendőt ... 1948 februárjában az exkluzív
Szinyei Merse Társaság tartotta X. kiállítását a Nemzeti Szalónban. A natu
ralisták, Glatz, Zádor, Kisfaludi-Stróbl mellett (ez utóbbi Görgey Arthur port
réjával szerepelt) az ún. Gresham-csoport is itt volt, azután a falusi nép éle
tét ábrázoló nagy művészek, Koszta és a többiek, s a középnemzedék legjobb
jai: Barcsay, Borsos, Vilt Tibor. A külföldi művészeti írók, akik ezekben az
években Magyarországon jártak, mint pl. a francia Ghéo Charles, nagy elisme
réssel vettek tudomást a modern magyar festészet és szobrászat európai rang
járól.

Az 1940-es évek végén - mint Pogány írja - a kormányzat "páratlan le
hetőséget teremtett az alkotó munka anyagi támogatására". Megszűnt a ha
gyományos művésznyomor. Egyre fokozottabban előtérbe került a széles réte
gekhez szóló, közérthető realista kifejezésmód. Ugyanakkor a témaválasztásban
is jelentős fordulat következett be, megjelentek ismét a legújabbkori polgári
művészet által mellőzött és lebecsült életképek. az epikus és drámai tárgykö
rök. "Nagy számban készültek üzemi jelenetek, történeti kompoziciók, a mun
kásmozgalom múltjából vett eseményábrázolások." A munka becsülete meg
nőtt, a dolgozó rétegek a társadalom élére kerültek, s így felmerült a terme
lésben élen haladók megörökítésének igénye is. E közösségí szellemű törekvések
szükségszerűek, egészségesek és rokonszenvesek voltak, értéküket csak csök
kenthette, de nem semmisíthette meg az a körülmény, hogya 40-es évek vé
gén, az 50-es évek elején a művészi megjelenítés tekintetében hiányosságok
és szkematikus megoldások is mutatkoztak.

A Nemzeti Galéria kiállításának óriási anyagát tüzetesen ismertetni nem
tudjuk. A műveket talán meg lehetett volna jobban rostálni, kevesebb több lett
volna. Sajnáljuk, hogy Egry Józsefnek, Koszta Józsefnek és Rudnay Gyulának,
akik a felszabadulás után még jó darabig éltek és munkálkodtak, egy művét

sem láthattuk. A kiállítás legemlékezetesebb darabjai Medgyessy, Ferenczy Bé
ni, Borsos, Koffán Károly, Pál Mihály, Bartha László, Hincz Gyula s még
néhány művész keze alól kerültek ki. (D. I.)

***
Kondor Béla kiállítása. A kis Fényes Adolf teremben a közelmúltban

Kondor Béla festőművész képeinek, r-ajzainak és rézkarcainak kiállítására ke
rült sor. Kondor igen fiatal ember (1931-ben született l), de máris az új gene-
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ráció egyik legizgalmasabb és legjelentősebb alakja, aki már eddigi munkássá
gával is bebizonyította, hogy sokkal több igéretnél ; egyesek már-már magyar
festő-Rjmbaud-ként emlegetik. A kiállítás rendezői sajnos kitértek az elől,

hogyakatalógusban jellemezzék és értékeljék a művész törekvéseit. így mind
össze a művek lajstromát és néhány életrajzi adatot kapunk. Ezekből kitűnik,

hogy Kondor egy ideig gyári munkás volt, később a képzőművészeti főiskolára

került, ahol olyan kiváló mesterek voltak az irányítói, mint Barcsay, Kmetty
és Koffán Károly. 1957-ben Párizsban járt, három éven keresztül Derkovits
ösztöndíjban részesült.

Első pillantásra nyilvánvaló, hogy Kondor világa erősen kötődik a kőzép

kori bizánci és orosz Ikonfestőkhöz.valamint a trecento nagy itáliai mestereihez,
Cimabue-hez, Giottóhoz, Duccióhoz. Kondor is csupán néhány színét alkalmaz
za a palettának, s mint a régmúlt idők keresztény festői, szereti az ünnepélyes,
fenséges hatású arany háttér alkalmazását. De nemcsak külsőségekben emlé
keztet a fiatal magyar művész a renaissance-ot megelőző korok primitívjeire,
rokon uk ő a szenzualizmuson túlmutató átszellemült spiritualizmusban is. Am
Kondornak semmi köze a 30-as évek amaz modoros és minden mélyebb tar
talmat nélkülöző Irányzatához. amely "római iskola" néven az akkori hivatalos
kultúrpolitika dédelgetett je volt. Kondor leegyszerűsített, stilizált, jelképszerű

alakjai és jobbára kisméretű pornpozícióí a lélek belsejéből előtört misztikus,
tiszta és költői Iátományok,

Rajzai, rézkarcai távol állanak a megvesztegető tetszetősségtől. szépségük
figyelmesebb szemlélődés után tárul fel. (Blake-illusztrációk, Szt. Ferenc pré
dikál, kiűzetés a paradicsomból.) Szívesen láttunk volna egyet-kettőt a kiállí
táson azokból a rajzokból is. amelyek Friedrich Dürrenmatt "A baleset" c.
novelláskötetében jelentek meg. (Dévényi I.)

***
Magyar íl'ók arcmásai. A Petőfi Múzeum legujabb tárlatán, érdekes kí

sérletként, képzőművészeknek írókról készített portréít rendezte gyűjteménnye.

Másfél század magyar írói elevenednek meg a néző előtt, a felvilágosodás
korától napjainkig, festményeken. rajzokon, érrnéken, szobrokon. Képzőmővé

szctí műveket szemlélünk, de irodalomtörténeti sétán veszünk részt. A képmás
csak kisérő társ. Emlékeztet, kisegít, felidéz. A hangsúly nem azon van, vajon
remekművet alkotott a festő, a szobrász, amikor megörökített percenként vál
tozó s végül elenyésző arcvonásokat. hanem azon, hogy az irodalomtörténet
szolgálatában szemlélhetővé s ezért mindenki számára hozzáférhetővé tegye az
iré alakját, akit hitelesen, igaz valójában a művei elevenítenek meg. A nagyon
tanulságos és vonzó kiállítás rendezői az ország egész területéről gyüjtötték,
részben magánosoktól. részben közmtézményektől, a gazdag anyagot, gondosan
ügyelve arra, hogy Csokonaitól Szabó Lőrtncíg hézag nélkül számotadhassanak
nemzedékek és írók szerint változó, de egymásból folyó összefüggéseikkel el
választhatatlanul egységes irodalmunk élő folytonosságáról. Nem lehet meg
hatódás nélkül szemlélni, hogy csak egyet említsünk a számos példa közül,
Batsányi János, a felvilágosodás forradalmi hangú költőjének egykorú festő

ábrázolta olajképmását. A messzi multból üzen közvetlenül, mintha élőhangon

rnegszólalna, vagy valóságosan megérintene. Még egy közepes rnűvész közlése
is a kortársról, éppen ezért összehasonlíthatatlanul többet mond és irodalom
történetileg értékesebb, mint az olyan kései ábrázolás, amit akár a leghíresebb
képzőművész alkotott. Houdon Voltaire-portréja, Rodin Balzac-feje külön-külön,
énálló képzőművészeti remeklés és egyívású az igazi nagy, egyéb költői-mű

vészi értékekkel, de irodalomtörténetileg esetleg kevesebbet jelent, mint az a
száraz, reális tény, hogy egy íróról közvetlenül, élő közelségben egy kortárs
hagyott az utókorra ecsetjével, vagy vésőjével emléket.

Bizonyos, hogy minél nagyobb egy költő, író, a róla fennmaradt képes
ábrázolások, hacsak nem lángeszű festő, szobrász portréivel állunk szemben,
az idők folyamán vesztenek érdekességükből. elevenségükből és részben a
hitelességükből is. Műveiknek hatásában növekvő ereje megsokszorozza a lé
nyüket és egyre új alakban kelnek életre a megújuló nemzedékekben. Vörös
rnartyról, Aranyról. Petőfiről nem elégítenek ki a mégoly jeles korabeli áb
rázolások. Nem nél1:liJÖzhetők. Felbecsülhetetlenek és elvesztésük pótolhatatlan
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volna. Örülünk, hogy megvannak és időről-időre újból és újból tanulmá
nyozzuk őket. De csak futó pillanatokig kötik le figyelmünket a megmereve
dett arcvonások. Hiszen, költői soraikkal, és a költészetükben megelevenedő

alakjukkal, irodalmunk csúcsai a mi örök utitársaink, akikkel korlátlanul,
meghitten társaloghatunk. De ők a nagy kivételek. Miként kivételek az olyan
szerenesés találkozások, az olyan sorsszerű pillanatok, amikor nagy költőket,

nagy írókat kimagasló nagy festők, szobrászok ábrázolnak. Hippl-Rónai Babits
portréja éppannyira kimeríthetetlen a kifejezés gazdagságában és elévülhetet
len igazvoltának a szépségében, mint Babits költészete. És ugyanígy érzünk
és gondolkodunk, amikor Medgyessy Móricz-szoborrnásában gyönyörködünk.
. Kezdeményező lépés ez a kiállítás az irodalmi ikonográfia tudományos fel
készültségű művelésére. A nagyközönség számára pedig tanítva szórakoztató.
Tájékoztat különböző íróegyéniségekről. de egymást követő hat-hét emberöltő

változó korizléséről és kordivatjáról is. A látogatot természetszerűlega kortárs
művészete érinti legközvetlenebbül. Személyes ismerőseinek jólismert arcvoná
sait köszönti Ferenczy Béní, Borsos Miklós jellegzetes Ady- és József Attila
plakettjein. Bernáth Aurél kitűnő Szabó Lörinc-portréján, hogy csak a legszem
betűnőbb ábrázolásokat említsük. Búcsúzóul mégegyszer és mindíg döbbenten
megakad a szemünk Rippl-Rónaí hevenyészett ceruzavázlatán Karinthyr6l és
Adyról. Csak egy zseni tud ennyire mélyen behatolni egy másik alkotószel
lem titkaiba, villanásszerűen rúvilágítva, mintha látomást rögzítene. a terem
tőgondolat foganására. mielőtt megindul hódító útjára.

ZENEI JEGYZETEK. (J. S. B a c h: J á n o s - p a s s i ó.) Plátón örökítette
meg mesterének, Szókrátesznek egyik dialógusát, me ly ben a zene esztétikai- és
valóság-tartalmát elemzi. A súlyos eszmefuttatás végén a két beszélgető, Szolc-:
rátész és Glaukon egyetértenek abban, hogy "a zene nem végződhetik másutt,
mint a szép szeretetében". Valóban. az emberiség korán meaérezte. hogy a
hangok melodikus egymásutánja sok esetben lelki reflexiókat hoz magával:
nyomu/con gyakran megtisztultabbaknak, igazabbnak érezték magukat az em
berek. A Kalevalában még csupán öntudatlan érzés formájában fejeződik ki
ez a gondolat: ott, ahol Lemminkejnen énekének erejévd gyönyörü tájat va
rázsol maga körül. Szókrátész ezzel szemben sokkal világosabban, filozofikl,
sabban fogalmazza meg a zene átformáló erejét, amikor a szépség kifejezöjé
nek nevezi. Az ő szavainak dialektikus értelmezése vezet el a zene ielentősé

gének igazi megismeréséhez: eszerint a muzsika nem csak közeledik a szép
hez, hanem néha el is érheti azt s ilyenkor a műalkotónak is juttat t:alamit:
hol többet, hol keve;;ebbet a szépé/'ményből.

A fenti bEvezetés megérteti velünk annak okát, hogy Krisztus szenv2dés
torténetének: dTámai realitása miért tŐTte át máT a 4. században az i:91lsz{'r;íbb.
olvasmányos kereteket. Mert a passió már a 4. században önálló zenei mú
fajt alkotott. Igaz, ez C~ zeneiség meglehetősen egyszerű volt: Jé ziis s:c,-'Ctit Q:

evangéUum, a többit a lekciók egyhangú recitálásában idézte fel a diakonus.
A Krisztus szenvedésével azonosulni akaró ember szépségvágyát - mert a pas
sió vallásunknak tragikumát is egyile legszebb, legfelemelőbb igazsága - azon
ban nem eléaitette ki ez a meooul.ás, Reálisabban, pompásabban akarta meg
jeleniteni az eseményeket. S az elkö~'etkező tíz évszázadban ennek a megoldás
nak zenei kereteit keresték a szerzők. VégüIObrecht, a kiváló németalföldi
mester alkotott o/'yan többszólam,ú passiót, mely éppen belső alá- s [oléren
deltségével, ritmikai lehetőségeivel minden addigi műnél reálisabban fejezte
ki a szenvedéstöTténet drámaiságát. Obrecht passiója nemcsak egy korszak út
kereséseinek volt zenei betetőzése. Az ő művészetéből fe.ilődött ki a késcbbi
passió-irodalom legtöbb remeke. köztük Bach passió-termése,

Johann Sebasiian Bach 38 esztendős korában, 1723 korai hónapjaiban kom
ponálhatta a János evangelista szövegére szóló passiót. Ugyanebben az évben
nagypénteken már be is mutatta művét mint u.idonsült "director musici lipsi
ensis". A Jánns-passiót még négy alkalommal adták elő Bach vezén~Jletévd a
Tamás-temlJ/'ombo.n - utoliára 1740-ben - s a s.::erző mindig csis.zolt, változ
tatott mjta' valamit. Ez a gondosság is azt iga,:oIja, hogy Bach élete egyik fő
művének, amolyan önvallomásnak szánta a János passiót. Valóban, a lipcsei
mester, akit manapság divat "világfeletti, hideg" alkotónak érezni, ebben a
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művében ért el realizmusának csúcspontjára. Azért érezzük így, mert a hite
lesség nem csupán az események zenei ábrázolásában rejlik, hanem többletet
is kap: a hit és bizalom erejét - a legtökéletesebb realitást.

Nem csoda, hogy Bach ilyen nagyszabású vallomás számára nem elége
dett meg a hagyományos zenei eszközökkel. Felhasználta a barokk opera ered
ményeit is, pedig ennek megvalósítását a templomi zenében sokan az elvi
lá.giasodás gondolatának érezték. Kivált Lipcsében lehetett így, ahol a nagy
ünnepeken is motettákat énekeltek. Igaz, Johann Kuhnau, Bach lipcsei elődje,

szintén alkotott egy passiót olasz stílusban, de csak akkor, amikor Hamburg
ban a kor legismertebb zenészei, l-cöztük Handel és Telemann, már szintén
kísérleteztek az olasz stílusú egyházi zenével. Az ő műveik viszont a hívek
aggodalmait igazolták: námelyik alkotás gégetornává változott s nem az áhi
tatot szolgálta. Bach műve azonban, jóllehet "modern alkotás" volt, a hagyo
mány és az új eszközök teljesen hiteles szintézisével elkerülte ezt a veszélyt.
Az ő számára a passió nem kisérleti műfajt jelentett. Nála a szenvedéstörténet
a hit tudatos zenei vallomásává változott. Bach tudatában volt a szenvedés
tortenet igazságának és hitt a Krisztus kereszthalála által valósággá lett örök
életben. Éppen azáltal lett a János-passió halhatatlan alkotás, hogy Bach ezt
a két valóságot forrasztotta eggyé a zene nyelvében.

A lipcsei szertartásoknak megfelelően Bach két részre osztotta a passiót
- a kettő közé épült be a nagypénteki prédikáció. Valójában azonban három
részt különíthetünk el a műben. Az elsőben mintegy megindul a drámai cse
lekmény: a bevezető kórus hömpölygése a nagyszerű témát, a fuvolák és oboák
enyhén disszonáns aláfestése pedig a későbbi szenvedést vetíti előre. A második
rész Pilátus háza előtt, Jézus és a fanatikus tömeg szembenállásánál tetőződik.

Itt felfokozott gyorsasággal rohan a cselekmény a végső - rettenetes - kifej
lett, a kereszthalál felé. A [okozást szolgálják a gyors kórusok, melyek elnyom
ják a néhol közbeiktatott szemlélödő áriákat. A tetőpont - a rohanás, fokozás
és dinamika tetőpontja, Krisztus halála. Bach azonban visszaadta zenéjében
az örök keresztény katiuirzt« gondolatát is: a megnyugodott végső kórusok di
adaimás ujjongásában újra és újra tudatosodik a feltámadás és Krisztus is
tenségének valósága. S mint ahogyan a természetes események is itt érik el
igazi csúcspontjukat, hisz természetfölötti igazsággal ötvöződnek, Bach muzsi
kája is itt, a végső kórusokban szárnyal a legtisztábban és a legszebben. Mert
ő is hitte a 68. sz. befejező kórus könyörgésének beteljesedését: az örökké
va.lóság igazságát.

Magától értetődő, hogy ennyi tar tlI.l mi mélység és igazság minden szép
séqe mctlett is megneheziti a János-passió előadását. Mert az igazán szép meg
scotcuutásnaíc nemcsak a leirt kottafejekre kell ügyelnie, hanem a hallgatókat
is meg kell ajándékoznia a tökéletesség és lelki megigazulás élményével. Nos,
öröm nu'I rr~ond!lat juk cl a leg~túbbi három előadás kapcsán (a Kapisztrán kó
rus és z2nekar Tamás 111a.10s vcúnyletével előbb Sashalmon, majd az Ország
úti jcrcnccs templomban. a Budape~ti Kórus és a Magyar Allami Hangver
senuzenelzar Forra i Miklós »esetesérel pedig az Erkel Színházban szólaltatta
mC!g a János-passiót), hogy mindegyik élményt adó erővel idézte fel nem csak
a bachi gondolatot, hanem a szenvedés és nyomán a feltámadás erőt adó igaz
ságát is.

A Kapisztrán kórus és zenekar ebben az évben ünnepli fennállásának 15
esztendős jubileumát. Az ünnepi évben éppen a János-passió sashalmi előadá

S~,í szinte jelképesnek éreztük: együtt valósult meg itt a kitűnő kórus kettős

célkitüzése, a templomi zenélés minél magasabbra való emelése és az orató
rium kultusz minél szélesebb körben történő terjesztése. Fennállásuk 15 éve
alatt templomban adták elő a többi között Handel Döttíngeni Te Deumát,
Bach Knrácsonyi oratóriumát, Rossini Hit, remény és szeretet c. szerzemé
nuét, Liszt Krisztusát, Rubinstein Elveszett paradicsomát, a modernebbek kö
zut pedig DvoTZsák Stabat Materét és Stravinszkij Miséjét. Emellett szerte be
járták az országot, vidéki városok és falvak lakóival ismertették meg az egy
házzene remeke ir. A kórusnak és kiváló vezetőjének talán az a legnagyobb di
csérete, hogy e két célkitűzésnek nem esett áldozatául a harmadik - a zene.
TeljesítménlJüke~mindig preciz kidolgozottság és stílushűség jellemzi, amellett
a templomi környezet elmélyedést és áhitatot jelentő többlete.
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Legutóbbi két szereplésiik is eredményeikre világitott rá. Elsősorban Ta
más Alajost - akit egyébként a napokban részesitett külön áldásában a Szent
atya - illeti ezért a köszönet. Az ő vállán nyugszik a betanítás és a kiegyen
lítés nehéz feladata s ennek a fáradságos munkának olyan lelkes izzással és
hozzáértéssel tesz eleget, hogy nem is csodáljuk a kórus és zenekar időnként

egészen magas szinvonalú teljesítményét. A sashalmi és budai közönség is
szép előadásnak lehetett tanúja. Arnyalatnyi híbáktól eltekíntve - a Bevezetés
kissé idegesnek indult, a 67. sz. kórust gyorsabbra kellett volna venni, a Záró
kórus orgonakísérete néhol akadozott, a tenor-szólam pedig nem mindig volt
meggyőző - élményszerű, művészi előadást produkáltak. A szólisták közül
Réti József és Jámbor László tetszett kütönösen, míg megitélésünk szerint az
egyébként kiváló Czanik Zsófia "túlromantikusra" méretezte hangját.

Az Erkel-Szinluizi együttesből elsősorban színtén a vezénylő karnagyot,
Forrai Miklóst és kitűnő együttesét, a Budapesti Kórust emeljük ki. Működésük
ugyancsak az oratórium kultuszt emeli egyre magasabb szintre. Az egyre ne
hezebb feladatok művészi megoldása közben pedig a kórus is egyre fejlődik,

hovatovább a világ legszámottevőbb együttesévé érik. Különösen szép pillana
tokat szerzett a basszus-szólam tömören kiegyenlitett hangzása, mig a szop
ránt erősítení kellene egy kícsit. Az előadás szólistái közül itt is Réti József
emelkedik ki. Az Evangelísta nyaktörően nehéz ezerepét olyan szépen, olyan
átélten énekelte, ahogy még soha nem hallottuk. Szecsődy Irén, Tiszay Magda,
Marczis Demeter és Nádas Tibor szintén kivették részüket a sikerböl. A közre
működő hangszeres művészek közül kiemeljük Margittay Sándor finoman al
kalmazkodó orgonajátékát. A zárókórus ujjongásában ugyan semmit nem hal
lottunk az orgona szavából, ez azonban a hangszer hibája. Liebner János a
Haydn-ünnepségek óta feltámasztott hangszeréből, a barytonból csalt ki csodá
latos hangokat, és Kerecsényi László is szépen szerepelt a cembalo mellett. A
Hangversenyzenekar - küZönösen a fuvolások és oboisták - szintén nagyszerű

napot fogott ki s jelentősen hozzájárult a tomboló sikerhez. (Rónay László)

A MAGYAR NÉPKÖZTARSASAG POLGARI TÖRVÉNYKÖNYVE, amely
közel hat évi előkészítés után mint 1959. évi IV. törvény hirdettetett ki, 1960.
május 1. napján hatályba lépett. Ez a 685 §-ra terjedő törvény nemcsak az
egyes polgárok, hanem az állami, gazdasági és társadalmi szervezetek vagyoni
szabályainak és főleg a vagyoni viszonyokhoz kapcsolódó személyi jogállásá
nak olyan értelemben teljes, új és egyedülivé vált szabályozása, hogy - kevés,
törvényerejű rendeletben tüzetesen meghatározott kivétellel - a szabályait
minden a hatálybalépés előtt keletkezett, de véglegesen el nem bírált [ogra és
kötelezettségre is alkalmazni kell, még pedig úgy, hogyarendelkezéseket a
hatálybalépés előtti birói gyakorlatban kialakult jogelvek szerint értelmezni
nem szabad.

így keletkezik történelmünkben először az a döntő fordulat, hogy a pol
gári jog termetén a bírói gyakorlatban megnyilatkozó szokásjogot törvény jog
váltja fel.

A feudális rendből a polgári rendbe való átmenet idején a polgárok új
jogának törvénykönyvben rögzítése európaszerte általános törekvés volt. E tö
rekvés megvalósulásának századában azonban a magyarországi hasonló törek
vések bizonyos gazdasági és társadalmi okokból nem tudtak mindaddig meg
valósulni, amíg a nyugati kapitalista rend alakulása folytán a jogászi közfel
fogás a törvénykönyvek szilárd joga és a bírói törvényhez kötöttsége helyett
a jogalkotó bírói itélkezést kezdte favorizálni, a törvénykönyvek alkotásával
szembefordult és egyre szűkebbre szorította azt a kört, ahol a törvényhez kö
töttség előnyeit még elismerte. Ez az irányváltozás már az első világháború
előtt is éreztette a hatását nálunk is, a két világháború közti időben felerősö

dött, ma pedig a nyugati világban - úgy látszik - uralkodóvá vált. A nyu
gatnémet, francia, svájci és osztrák irodalomból érdemes kiemelni René Mareia
"Vom Gesetzesstaat zum Ríchterstaat" címú 1957-ben Bécsben megjelent ter
jedelmes könyvét, amely világosan mutatja a kapitalista rend jelenlegi törek
vését a szilárd, törvénykönyvekben rögzített jogtól való menekülésre.

Ezekkel a nézetekkel diamentrális ellentétben a szocialista országokban
egyértelmü a kodifikáció melletti állásfoglalás, aminek lényege, hogy az új
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szocialista gazdasági és társadalmi rend felépítésének szelgálatára a törvény
könyvben rögzített jog a legalkalmasabb, hogy az ilyen jog adja a legbiztosabb
alapot a felmerülő eseteknek a szocíalísta társadalom alapelveivel míndig össz
hangban álló jogi megoldására, hogy végül az állam erejének azt a fokozását;
amire a szocializmus építése során mellőzhetetlenül szükség van, a törvény
könyvbe foglalt jog tudja a leginkább elérni.

Ezek a megfontolások indították a Magyar Népköztársaság törvényhozóit
arra, hogy - több népi demokratikus országot megelőzve - a Polgári Tör
vénykönyvet megalkossálc és hatálybaléptessék.

Azoknak a jogviszonyoknak a köre, amelyeket a törvénykönyv szabályoz;
nem azonos azzal, amire a polgári kor törvénykönyvei és magyar ~rvezetei

terjedtek ki. A polgári jog általában a vagyoni viszonyok, az áru-péhz viszo
nyok szabályozása. A szocialista szemlélettől azonban idegen az áru-pénz vi
szonyokkal közös általános szabályok alá vonni akár a családi viszonyokat,.
akár pedig a munkaviszonyokat. A családi viszonyokban nem uralkodhatnak a
vagyoni szempontok, a munkaviszonyt pedig nem lehet a munkaerő árubabocsá
tásaként szemlélni. Ezért a társadalmi viszonyoknak ez a két csoportja a pol
gári jog köréből kikerülve egy-egy külön jogág, a családjog és a munkajog
szabályozási tárgyává vált. Ezzel szemben az állami gazdálkodás és a szocialis
ta szervezetek (szövetkezetek) gazdálkodása oly mértékben használja fel az
áru-pénzviszonyok polgárijogi formáit, hogy az ebbe a körbe tartozó viszonyok,.
sőt maguknak a szervezeteknek a jogállása is a polgári jog szabályozásának
tárgya.

A törvénykönyv hatálybalépése előtt a bíró csak az elé kerülő ügyek bi
zonyos szűk körében volt törvényben rögzített szabályokhoz kötve, az itélke
resben azonban 1949. óta irányadók voltak a népi demokrácia alkotmányában
toglalt alapelvek és az Alkotmány 41. §-ának az az szabálya, hogy a bíróság
nak kötelessége védeni és biztosítani a népi demokrácia állami, gazdasági és
társadalmi rendjét, intézményeit, a dolgozók jogait, és ugyanakkor nevelni kell
a dolgozókat a szocialista tarsadalmi együttélés szabályainak megtartására. En
nek folytán a bíróságoknak már a törvénykönyv hatálybalépése előtt mellőz

niök kellett a korábbi gyakorlatban kialakult azokat az elveket és jogtételeket,
amelyek a szocialista renddel nem voltak összhangban. A polgári törvénykönyv
szabályai tehát - ha a megszövegezésükben teljesen új jognak is minősülnek

- tartalmilag nem jelentenek éles törést azzal a joggal szemben, amely a bí
rói itélkezésben az utolsó tíz év alatt a régi szokásjog felszámolásával - ugyan
csak szokásjogí formában - új jogként már kialakult.

Éppen ezért, amikor az alábbiakban a polgári jog új szabályozása köré
ből ki kívánunk emelni és értékelünk néhány jellegzetes megoldást, nem kor
látozzuk magunkat azokra a megoldásokra, amelyek minden vonatkozásukban
csak 1960. májustól kezdve érvényesülnek, hanem azokra is figyelemmel le
szünk, amelyeknek csak a végleges formáját adta meg maga a törvénykönyv.

A törvény biztosítja ugyan az állampolgároknak és szervezeteiknek az
őket megillető jogok gyakorlását, ha ez a jogok társadalmi rendeltetésének
megfelelően történik (2. §), de tiltja a joggal való visszaélést, külőnösen ha
annak gyakorlása a népgazdaság megkárosítására, az állampolgárok zaklatá
sára, jogaik és törvényes érdekeik csorbítására vagy illetéktelen előnyök szer
zésére vezetne (5. §).

Az egymással a jogosított és kötelezett viszonyban álló személyeket a kapi
talista szemlélet általában az előnyökért harcbanállókként szemlélte. A tör
vénykönyv szemléletében azonban az egyes polgárok közötti vagyoni viszonyok
lebonyolítása is a társadalom anyagi és kulturális szükségleteinek tervszerű és
egyre növekvő mértékű kielégítését szolgálja és ezért a törvény az érdekelt
feleket kölcsönös együttműködésre, a szocialista együttélés követelményei sze
rinti eljárásr-a kötelezi (4. §).

A törvény védi az állampolgárok személyhez fűződő jogait (2. §), amelyek
nek sérelmét jelenti minden hátrányos megkülönböztetés nemük, nemzetisé
gük, vagy felekezetük szerint és lelkusmereti szabadságuk megsértése is. Eb
ben a körben részesül védelemben mindenki a hangfelvételével való vissza
éléssei szemben is (83. §).
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A kapitalísta idők joga ismerte a személyiségi jogok megsértése fejében
ún. eszmei vagy erkölcsi kártérítés megítélését is. A szocialista szemléletben
az ilyen vagyoni kár hiányában érvényesülő kártérítés a női becsületnek, az
arc eltorzulásának, a társasági megjelenés hátrányosabbá válásának áruvá
konvertálását és vételárának megállapítását jelenti, ami elől a törvénykönyv
határozottan elzárkózik, de vagyoni kár hiányában is gondoskodik arról, hogy
a sértett megfelelő - az eset körülményei által indokolt esetben nyilvános -
elégtételben részesüljön (85. §). .

A kapitalista jog a tulajdonjogot tárgyára tekintet nélkül egységes jog
nak tekintette. Igy mondhatta pl. Kohler német jogtudós, hogy a tulajdonjog
a legnépszerűbb jog, mert az éppen éhenhaló koldusnak ugyanolyan tulajdon
joga van a testét borító rongyokon, mint a gyárosnak a gépeín, vagy a föld
birtokosnak a földjén. A törvénykönyv ezzel a szemlélettel - éppen úgy mint
az Alkotmány - élesen szembenáll és megkülönbözteti az állami és szövetkezetí
tulajdont, mint társadalmi tulajdont a magántulajdontól és a személyi tulaj
dontól. Az önkényes megzavarással szemben a termelőeszközökön fennálló ma
gántulajdon is védelemben részesül, az egyénileg dolgozó parasztoknak és kis
iparosoknak ily tulajdona - mint munkával szerzett tulajdon - az állam
támogatását is élvezi (91. §).

A munkával szerzett tulajdon gyarapítását a törvény elő is mozdítja (3.
§). A polgároknak személyes szükségleteik kielégítését közvetlenül szolgáló
vagy előmozdító javai - így a bizonyos terjedeimet meg nem haladó lakóház,
a berendezési és használati tárgyak, a termelő szövetkezeti tagok háztáji gaz
dasága körébe tartozó vagyontárgyak - annak esetenkinti vizsgálata nélkül,
hogy valóban munkával szereztettek-e, szemelyi tulajdonnak minősülnek és
velük tulajdonosuk szabadon élhet (92, 93. §).

A kapitalista jog - a jogszerzés biztonsága érdekében - sok esetben erő

sebb védelmet biztosított a jog Iátszatának, mint magának a jognak. Az ilyen
látszathatásokat a törvénykönyv sok vonatkozásban megszűkítette, így az ingó
dolgok nem tulajdonostól való szerzése, a telekkönyvbe bejegyzett jelzálogjog
gal biztosított követelés és a cégjegyzékbe bejegyzéshez fűződő joghatások te
kintetében. A szerződéses forgalomban azonban a lényeges tévedésben nyilat
kozó felet is köti a nyilatkozatához, amit csak akkor dönthet meg, ha a nyilat
kozat címzettje a tévedést maga okozta, vagy azt felismerhette volna (210. §).

Más a megoldás akkor, ha az egyik szerződő fél a másik helyzetének ki
használásával aránytalan előnyt kötött ki magának.· Az ilyen - uzsorás 
szerződés semmis. aminek 3 korábbi jogban az volt a következménye, hogy az
előbbi állapotot vissza kell állttani, ami annyit is jelent, hogy az uzsorás is
visszakapja, amit a kiuzsorázottnak előre szclgaltatott. Ennek avisszatérítésnek
a részletekben teljesítését - kivételesen az elengedését - már a korábbi jo
gunk is lehetővé tette, a törvénykönyv azonban arra is módot nyujt, hogya bíró
az aránytalan előny kíküszöböléséveí, tehát a szcrzódés módosításával azt ha
tályban tartsa, és arra is, hogy az uzsorásnak visszajáró szolgáltatást a bíró
helyette az állam javára itélje meg (202. §).

A kapott szolgáltatás visszaadása helyett annak az állam javára megfize
tését a törvénykönyv szerint a bíró más hasonló esetekben is elrendelheti. Al
talában olyankor van erre lehetőség, amikor annak a magatartása esik súlyos
rosszallás alá, akinek valami a szcrződós érvénytelensége folytán visszajárna.
így ha a szerzódés törvényes tilalomba ütközik, a dolgozó nép érdekeivel vagy
a szocialista együttélés követelményeivel ellentétes, ha az egyik szerződő a
másikat megtévesztéssel, jogtalan fenyegetéssel vagy egyébként csalárd módon
vette rá a szerződéskötésre (237, 361. §).

A régi joggal szemben új elvi alapokon szabályozza a törvénykönyv a
jogellenes károkozó kértérítési kötelezettséget. A régi jog a kártérítés alapjául
a károkozás vétkességet fogadta el úgy, hogy az okozó vétkességet a károsult
nak kellett bizonyítania. A károkozó vétkesség hiányában is felelt az ún. ve
szélyes üzemek körében előállott károkért (vasút, gépkocsi okozta kár), de ezen
a kőrön kívül felelőssé tehette a bíró a vétlen károkozót, ha megállapítása sze
rint ezt - különösen a felek vagyoni helyzetére tekintettel - a méltányosság
megkívánta.
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A törvénykönyvakárokozó felelősségét a jogellenes károkozások megelő

zésének vezérgondolatából kiindulva szabályozza, ami nem jelentheti a vét
kességi gondolat elejtését. A méltányosság - mint általános kártérítési alap
- azonban ezzel a szemlélettel nem fér össze. A törvénykönyv szerint a kárté
rítési kötelezettség a jogellenes károkozót általában vétkességének külön bizo
nyítása nélkül terheli, a felelősség alól azonban mentesülhet annak kimutatásá
val, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A polgárok
nak a társadalom érdekével összhangban álló együttműködési kötelezettsége
folytán az elvárható magatartás igen szigorú objektív mértéket jelent, amelynek
betartására kell a jognak a polgárokat nevelni és amely éppen ezért általában
nem igényli, hogya méltányosság szempontja a kártérítési kötelezettséget még
ezen is túlfeszitse. Ellenkezőleg - a törvénykönyv megitélése szerint - arra
van szükség, hogya bíró legalább részben akkor is mentesithesse a károkozót
a felelősség alól, ha a magatartása nem egészen felelt meg az említett szigorú
zsinórmértéknek (339. §).

A törvénykönyv az előzetes tervezeteknél nagyobb mértékben tartotta fenn
a népünk által megszokott öröklési rendet. Így, ha az örökhagyó után leszár
mazók maradnak, a házastárs nem vesz részt továbbra sem a hagyaték meg
osztásában, de ujabb házasságkötéséig a hagyatékon - nemcsak az özvegy
asszonyt, hanem a megözvegyült férjet is - haszonélvezet illeti. Leszármazók
hiányában a házastárs elsősorban hivatott az öröklésre, de - haszonélvezeté
nek sérelme nélkül - az elhalt házastárs rokonainak köteles kiadni azt, ami
az örökhagyóra vérszerinti elődeiről hárult, tehát az ún. ági vagyont. Az ági
vagyonnak ezt a külön öröklési rendjét a törvénykönyv a korábbinál számot
tevően szűkebb körre szorítja. Az ági örökös nem kívánhatja annak az ági
vagyontárgynak a pótlását, amely az örökhagyó halálakor már nincs meg, az
ági eredetű szokásos berendezési és felszerelési tárgyakra pedig legalább 15 évi
házasság után ági öröklés eimén nem lehet igényt támasztani (613. §).

Az öröklésre elsősorban hivatott leszármazók körében egyenlő jogokkal
szerepelnek az örökhagyónak akár mint anyának, akár mint apának a házas
ságon kívül született gyermekei és az örökbefogadott gyermekek is. Az örökbe
fogadott gyermekek a törvénykönyv hatálybalépésével egyidejűleg az örökbe
fogadó családjába a vérszerinti gyermekekkel hasonló jogállásba kerültek. En
nek az öröklési jogi következménye, hogy nemcsak az örökbefogadó, hanem
ennek rokonai után is örökölhetnek, s ugyanúgy őutánuk is örököl maga az
örökbefogadó, illetőleg halála után a rokonai. Ez a szabályozás nem érinti az
örökbefogadottnak a vérszerinti rokonai utáni öröklését, az örökbefogadott
után azonban az ő vérszerinti rokonai csak akkor örökölhetnek, ha az örökbe
fogadó családjában öröklésre hivatott nincsen (617, 618. §). Ez a szabályozás
előmozdítja az örökbefogadásnak azt a nemes célját, hogy a róla megfelelően

gondoskodni nem tudó vérszerinti családi környezete helyett a gyermek teljes
értékű új családi környezetet kapjon.

Az örökhagyó igazi akaratának a szernélyí tulajdona sorsa tekintetében való
érvényesülését mozdítja elő a végrendelethez szűkséges alakszerűségeknek az
az egyszerűsítése, amit a törvénykönyv az 1876-ból származó eddigi törvénnyel
szemben végrehajt. A leglényegesebb egyszerűsítés, hogy a végrendelkező ál
tal sajátkezűleg írt és aláírt végrendeletekhez tanú alkalmazására nemcsak
egyes kivételes esetekben, hanem általában nincs szükség, a más által írt vég
rendelethez pedig az eddigi négy tanú helyett kettő elegendő (629. "§). A szóval
tett végrendelet sok visszaélésnek volt forrása, egészen azonban mégsem mel
lőzhető. A törvénykönyv ezt a formát - két tanú alkalmazásával - akkor is
meri el, ha a végrendelkező életét fenyegető rendkívüli helyzetben van és írás
beli végrendeletet egyáltalán nem, vagy csak jelentékeny nehézséggel tehetne
(634. §).

Nem tartja fenn a törvénykönyv azokat a végintézkedési formákat, amelyek
a végrendelkező akaratának élete hátralevő részében való megváltoztatását
többé-kevésbé kizárják. Nem ismeri a törvénykönyv a házastársak közös vég
rendeletét. Az örökösnek szerződéssel való kijelölését pedig csak arra az eset
re engedi meg, ha őt az örökhagyó tartás vagy életjáradék fejében teszi örö
kösévé (655. §). Ez a szabály nem érinti az 1960. május l. előtt már megkötött
öröklési szerződéseket.
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Úgy véljük, az olvasót a mindennapi életünkben ezentúl igen nagy szerep
betöltésére hivatott törvénykönyvhöz egyes jellegzetes rendelkezéseinek bemu
tatásával közelebb hoztuk, mintha a törvénykönyv hatálybalépéséről csupán a
hatalmas mű alapvető elveinek és szerkezeti felépítésének bemutatásával em
lékeztünk volna meg. - ye -

CSOMASZ TÓTH KÁLMÁN: A XVI. SZÁZAD MAGYAR DALLAMAI. A
Kisfaludy-Társaság egypár évvel az első világháború előtt Nagyszalontán igen
jelentékeny munkálatokat indított el, amelynek célja a Szalonta vidékén fel
lelhető népköltési termékeknek és ezekből is elsősorban annak az anyagnak
a feltárása, amelyet Arany János még okvetlenül ismerhetett. A dolog ter
mészetéből folyik, hogy e vonalon a népdalok nagy szerephez jutottak és meny
nyiségileg is a gyűjtött anyag hatalmasabb tömeget képviselték.

Sajnos, "népdal"-on a Kisfaludy Társaság gyűjtőgazdája egész hibásan
csak a szövegekre gondolt és csak ezeket jegyezték le. Ilyen melódia nélküli
"Népdalgyűjtemény"-ekkel régebbi irodalmunkban több ízben is találkozhat
tunk. Pedig - jól tudjuk - a népdal a nép ajkán csak énekelve, tehát csak
dallammal társítva él. A szöveget külön alig, vagy csak döcögve, esetleg se
hogyan sem tudja a "nép" előadni, esetleg elszavalm.

A hibára jó egypár évvel később jöttek ésak rá, amikor is felkeresték
Kodály Zoltánt, hogy segítsen menteni, ami menthető. Kodály a világháború
közepette, 1916 végén ment le Szalontára és igen fáradságos munkával igye
kezett pótolni az elmulasztottakat. A háborús okokon kívül nehezítette fel
adatát az is, hogy az első gyüjtők - ily tevékenységben teljesen járatlan tanítók
és tanárok - a lejegyzéseikben sok különféle hibát követtek el és még az
énekesek nevét, lakáscímét sem írták fel. Alig lehetett így (ha ugyan lehe
tett), a régi forrásokat uj ból felkutatni.

De a munka mégis elkészült és eredménye 1924-ben - mint a Magyar
Népköltési Gyüjtemény XIV. kötete - a Kisfaludy Társaság kiadásában meg
is jelent. A tanulságot ebből a zavaros akcióból könyve előszavában Kodály a
következőkben vonja le: " ... mennyi idő- és munkamcgtakarítást jelentene és
mennyivel hibátlanabb leírást eredményezne, ha gyűjtés a dallamot és a szö
veget együttesen rögzítené le."

Valóban, ebben lehetetlen kételkednünk.
Ez jutott az eszünkbe, amikor Csomasz Tóth Kálmán hatalmas. közel 800

oldalas munkáját kézbevettük. Cs. Tóth Kálmán előtt még súlyosabb feladat me
redezett: a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából ui. a XVI. század
rendelkezésünkre álló tekintélyes mennyiségű szövegeinek, verseinek a dal
lamait kellett rekonstruálnia. A főnehézség itt az, hogy ebből a korból írásos
zene-emlékeink alig-alig, hogy vannak. A kéziratos katolikus: Nádor-kódex
(1508.) három alig kibetűzhető melódiáján, a nyomtatott: Hoforeff énekes
könyv (1553) és az ugyancsak nyomtatásban megjelent: Tinódi L. Sebestyén
Crónikája (1554) dallamain kívül egy-két kéziratos protestáns Graduál énekei
adják ki a XVI. század egész - egyházi és világi - kótás dallamkészletét.

Ezekkel szemben valamennyi, e korból fönnmaradt szövegünk dallam
után kiált.

Mert hiszen "A XVI. század verses irodalma: énekköltés. Anyagában nem
találunk egyetlen, pusztán olvasásra, vagy felmondásra szánt verset. sem.
Ebben a korban minden verset énekben ,mondottak el',"

Énekünk tehát bőven volt. Ezeknek azonban régi írásainkban, könyveink
ben csak az egyik fele: a szövegük maradt meg. De dallam nélkül nem ének a
vers. Nehéz volt itt kiutat találni.

Cs. Tóth Kálmán - akinek nagy, irodalmi, perspektivikus tisztánlátása,
különösen a református hymnologia terén már számos dolgozata révén is te
kintélyes elismerést és megbecsülést biztosított szerzőjének - legnagyobb
részben igen helyesen oldotta meg ezt a gordiusi csomót. Mégpedig oly mó
don, hogy segítségért átnyult a következő (XVII.) századba, vagy a még ké
sőbbi idők igen jelentékeny kótás-kódex irodalmába és innen válogatta ki
azokat a melódiákat, amelyeknek szövege azonos az előző század fönnmaradt
ének-verseivel. E célból, természetesen, a világi és a protestáns dallamokon
kívül bőségesen vett igénybe katolikus szentének-anyagot is. Hogyne, hiszen
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a mi Cantus Catholice-jeink (Kisdi 1651.), Szelepcsényi (1675., 1703. stb.), Illyés
István: Sóltári énekei és Halottas énekei (1693), Náray György: Lyra Coeles
tis-e (1695), Szerites-Deák (1774) kéziratosa, a Turóci Cantionale (XVII. szá
zad) - de egyéb énekeskönyveink is - csodálatosan dús tárházai a nálunk
akkoriban honos szebbnél-szebb egyházi dallamainak. Ezek egy részénél az
ősiségük kérdése bizonyíthatólag is a XVI. századnál régibb időkre nyúlik
vissza.

Cs. Tóth Kálmán óriási munkát, nagy irodalmi és zenetörténelmi felké
szültséget fektetett bele műve felépítésébe. Könyvében az összeválogatott, ha
talmas, facsimilés, több, mint 200 oldalas kótaanyaget csaknem ugyanoly ter
jedelmű alapos és részleges tanulmány előzi meg (dallam és szövegíorrások,
szomszédsági és gregorián kapcsolatok, a szövegek versszerkezete, dallam
formák stb.)... Majd a dallamokhoz és a szövegekhez kapcsolódó bőséges

(kb. 300 oldalnyi) jegyzetanyag következik, amelyet aztán különböző mutatók
(versformák, sorvégzők. kezdősorok stb. szerínt) követnek, végül pedig német
nyelvű tartalmi kivonat zárja le az igen respektábilis opuszt.

A mű elvitathatatlan értéke előtt kalapot kell emelnünk. Tiszteletreméltó
helyet foglal el a Régi Magyar Költők Tára és a Tudományos Akadérnia
egyéb kiadványai mellett, a több kötetre tervezett Régi Magyar Dallamok
Tára sorozatot pedig imponálóan jelentékeny művel nyitja meg.

Egynémely ponton persze, vitatkozni is lehetne a szerzővel. Így pl.: A le
jegyzett variáns dallamok közt meddig variáns a variáns és hol kezdődik az
egészen másgyökerű melódia? A források nevelnek. címeinek a rövidíté
seinél miért kellett annyira takarékoskodnia a betűkkel? Valamivel hosszabb
formálásban világosabbakká és gyorsabban felismerhetőbbekkéváltak volna a
rövidítések. - A Szegedi-féle C. C.-ben (1674.) valóban olyan kevés a magyar
anyag (56. o.) ? - Nem érdemelt volna ily vonatkozásban több figyelmet a
60. o.-on említett Magyar Cantionale is? - Nem lett volna oktató jellegű és
érdeklődés t felkeltő hatású, ha a Kisdi-féle C. C. jellegű zenetudományi körök
ben nagy népszerűségre szert tett - legujabb kiadásának (1935) érdemes dol
gozóit, a Ranolder-tanítóképző növendékeit is megemlíté ? .- És vajon kik
lehettek a többször is szóba került SzVU !szerkesztői? Erről nem kapunk
felvilágosítást.

Ezek és más hasonlók persze csak jelentéktelen kicsiségek egy oly nagy
szabású és egyébként is kitűnő múben, mint Cs. Tóth Kálmán munkája. Hi
szen arról is lehetne beszélni, hogy a könyv külön bő, egymástól távol eső 
bár mindig igen helytálló és nélkülözhetetlen - jegyzeteit nem lett volna cél
szerűbb az egyes énekekkel közvetlen kapcsolatban, minden dallam után, foly
tatólagosan elhelyezni? Ez jobban biztosítaná az áttekintést és az olvasónak
is sokkal kevesebb fáradságot és vesződséget jelentene.

De ez a kifogás el is hanyagolható, ha esetleg más álláspontok (kiadó,
nyomda stb.) voltak meggyőzőbbek. vagy erősebbek. Igaz, hogy újabb időben

az ilyenfajta könyvbeosztás sem egészen ritka, főleg tudományos műveknél.

(Csak hadd lapozzon szerte a könyvben az olvasó, a tudós, minél többet? !)
Hosszabb dícsérgetés mellőzésével itt említjük meg röviden, hogy az Aka

démiai Kiadó és Akadémia Nyomda e könyv kiállításával minden igényt ki
elégítő remekművet alkotott. .

Visszatérve fentebbi apró kifogásainkra, ősi melódiáinkkal kapcsolatban
megjegyezzük, hogy egy-néhány - ma még talán homályos - kérdésre csak
újabb, részletekre is kiterjeszkedő kutatások adhatják meg a végleges választ.
Nem ártana az sem, ha ebben a szép, de nagy felkészülést és az anyag biztos,
határozott áttekintését igénylő munkába több szakemberünk is belekapcsolód
nék. 'I'agadhatlan: több szem többet lát. Ezért várjuk türelmetlenül Papp Gé
zának a magyar katolikus egyházi népénekeink kezdeteiről szóló, már évek
óta nyomdára kész munkáját.

Cs. Tóth Kálmán könyvében a XVI. század világi dalanyagát is publikál
ja. Ez persze az egyházi énekekhez viszonyítva aránytalanul csekély anyag,
hiszen a régi világi dal még sokkal kevésbé élt az írásbeli lerögzítés eszközei
vel, mint az ima- és énekgyűjtemények szent énekei.

Könyvünk kiváló szolgálatot t-esz nemcsak tudósainknak, de mindama
zeneértőinknek is, kiket hazánk évszázadok előtti dalanyaga. multunk zeneví-
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lágának ez a legkiválóbb, legértékesebb szektora közelebbről érdekel. Zené
ben haladottabb egyházi muzsikusaink is nagy haszonnal forgathatják.
_ ,Csomasz Tóth Kálmán kitűnően oldatta meg feladatát, hálásak vagyunk
neki érte. (Harmat Artur)

JEGYZETLAPOK. (Fénypontok mint mélypontok.) Vannak (még mlndíg),
akik úgy gondolják, a katolicizmusnak azok voltak történelmi fénypont jai, ami
kor nagy katolikus monarchiák virágzottak, a katolicizmus államvallás volt, s
minden más vallást és véleményt legföljebb csak megtúrtek. Hadd idézzek,
címükre. egy heterodoxiával aligha vádolható szerzőt: Mauriacot; lássuk, mi az
ő véleménye erről.

Emlékezéseiben (Mémoires intérieurs, 1959, 171-72) egy helyütt a híres
Saint-Simonról és emlékiratairól beszél. Arról, hogy Saint-Simon ott vádolja
a leghevesebben XIV. Lajost, ahol uralmának két leggyászosabb és legvégze
tesebb tévedése kerül szóba: a nantes-i ediktum visszavonása és a Port-Royal
elleni üldözés. A protestánsok erőszakos háborgatása elképesztő károkat oko
zott az országnak nemcsak szellemileg, hanem gazdaságilag ís. De Saint-Simon
mentséget is talál a király számára; hivatkozik - szószerint idézem Mauriacot
- "az uralkodó tudatlanságára a vallási dolgokban, amiért nem volt felelős s
aminek maga is tudatában volt, s arra a szokására, hogy ezeknek a dolgoknak
a terhét azokra hárítsa, akik lelki vezetői voltak. S itt - folytatja Mauriac; ő

mondja, nem én; olyan valaki mondja, akinek érdemes nagyon megfontolni a
szavait - azoknak a katolikus monarchiáknak a sebére tapintunk, amelyek
véleményem szerint nem voltak valami nagy pillanatai a vallástörténetnek, sőt

ellenkezőleg, legmélyebb pontját jelzik, mint minden egyes alkalom, amikor
diadalmaskodik a politikai kereszténység, vagyis a kinyilatkoztatott igazságok
nak emberi célokra való kihasználása."

Amikor egy-egy vallás közéleti hatalom s ott van az állam ügyeinek in
tézésében: úgy látszik, delelőjén áll, s a vallás igazságai érdekében irányíthat
ja a politikai hatalmat. De köztudomású, hogy a látszat csal; s ezek az opti
kai csalódások mindig súlyos következményekkel jártak az áldozatukul esett
vallásokra. Tellier atya szemében a nantes! ediktum visszavonása nagyszerű

győzelem volt. Valójában pedig a francia katolicizmus történelmének egyik
legmélyebb sebét adta vele önkezével, önmagának. A Tellier atyák azonban
rendszerint nem érik meg tettük kővetkezményeit. A győzelem hitében huny
nak el; a vereség levét ihatják utódaik.

(A hölgyek, akik kivonulnak.) Hangverseny; szín: a Zeneakadémía. Elhang
zik a Mozart-szirnfónia ; magyar szerző következik. Fiatal magyar szerző, még
nem "nagy név". Fiatal magyar szerző művének bemutatója.

Elhangzik, mondom, Mozart, s a hölgyek kényeskedve fölállnak. Arcukon
finnyás viszolygás; nemes kócsag-mozgással kivonulnak. Egymás után mind a
hárman. Fölényes tüntetessel. Bartokot talán még meghallgatnák; Bartóknak
"jó neve van", Bartóknak Párizsban is tapsolnak. De egy Vincze Imrét? Kö
szönik, nem kérnek belőle.

Csak akkor jönnek vissza, amikor elcsitul a taps. Megint bemutató követ
kezik: Ibert LouisviUe-7wncertja, Magyarországon először. A hölgyek arcáról
leolvad az irónia. Ibert, az más. Ibert, az igen ... S hallgatják lelkesedéstől

piruló fülecskékkel Ibert-t.
Ezt a csinnadrattát, ezt a színes bóvlit, ezt a szellemes vurstlizenét. És tap

solnak, önfeledten.
Igazán nem állítom, hogy Vincze Imre Aforism6ja remekmű; nyilván szer

zőie sem azzal a szándékkal írta, hogy most remekművet alkot; hiszen akkor
aligha éppen "aforizma-sorozatot" szerez, jóformán csak vázlatokat - de jó,
érdekes vázlatokat, melyek mondanak is valamit, amire érdemes figyelni, és
tehetségesen mondják, amit mondanak, s erre is érdemes figyelni.

Ibert viszont ebben a művében semmit nem mond. Illetve a semmit rnond
ja, meglehetősen lárrnásan ; de persze semmit mondani, ha már valaki föltétle
nül ragaszkodik hozzá, hogy ki is mondja a semmit, csak lármásan lehet,
h6kuszpókusszal, handabandával.

Kedves hölgyeim, tévedtek. Kimentek Vinezéről. tapsoltak Ibertnek. Hol
ott Vincze ezúttal lényegesen jobb volt.

Dehát ilyen az élet, azaz hogy Igazedjam kényes izlésükhöz: c'est la vie.
Olyko!' a sznobok is tévednek. (r. gy.)

Felelős kiadó: Saád Béla
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