
tetében és a velük veló helyes bánás
módban is az Úr Jézus adja a töké
letes példát. Dicséri a báránykárt sze
rető jó pásztort, aki életét is adja a
juhaiért, s még a csipogó verebet is
észreveszi és értékesnek tartja. De
De mindez nem a cél: a cél az ember
halhatatlan lelke és örök üdvössége.
Lépcsőfok az állati élet, hasonlat, pél
dázat, hogy jobban megértsük azt,
ami a lényeg.

Az állatok szerétetéből lehet erény
is, ha valaki a szépségük, megfogha
tatlan "okos" ösztöneik, kedvességüle
láttára észreveszi a mindent teremtő

Atyát és hálát ad azért a dicsőségért,

amelyik még a méhek repülésében
vagy egy kutya hűséges szemében is
megcsillan.

Szeresse tehát a levélíró és a többi
állatbarát a néma kedvenceit; de so
hase feledje el, hogy egyetlen ember
nek, egyetlen halhatatlan emberi lé
leknek az értéke messze több, mint a
világ minden állata, és egyetlen em
beri könny méltóbb a letörlésre, mint
a kedvenc állatainkért hozott áldozat.
Szeressük csak az állatokat, de sze
ressük elsősorban az embert, és a sor
rendet soha semmilyen körűlmények

állatok öncélú kínzása természetesen
bűn, mert az Istentől megállapított
ésszerű renddel ellenkezik. A bűnnek

az alapja azonban nem az áUaton el
követett jogtalanság, hanem a kínzó
nak lelki durvasága és eldurvulása.
Különösen a gyermekeknél kell vi
gyázni arra, hogy az állatok kinzása
ki ne fejlessze bennük a másokkal
szemben való érzéketlenséget, mások
fáj dalmának semmibevevését.

Ami az állatok szeretetét illeti, an
nak is az ésszerűség határain belül
kell maradni. A falusi ember ebből

a szempontból tökéletes példaképe le
hetne a városi embernek, mert szereti
az ú liatart, de - nem az ágyában.
Hogy erény-e az állatok szeretete?
Olyan kérdés ez, amit nagyon sokféle
szempontból nézhetünk. Mindenesetre
lehete olyan alapvető jóindulat jele,
ami még az állatokra is kiterjed, jó
szívűség és nemesség, amely nem él
vissza az erejével és az állat védte
lenségével. Sokszor azonban éppen azt
tapasztaljuk, hogy a nagy állatbara
tok egyáltalában nem ernberbarátok.
Ilyenkor az állatszeretet semmikép
pennem erény, sőt az erélytől mind
messzebb vihet, mert tulajdonképpen
az önzésnek egy fajtája.

Mint mindenben, az állatok szere-

NAPLÓ
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miatt ne forgássuk fel. Eglis István

A "RETTEGETT" SZENTSÉG. "Sacramentum tremendum" = a rettegett
Szentség a neve sokszor az Oltáriszentségnek, azt akarjuk vele kifejezni, mily
óriási valami, hogy Jézus Krisztus valósággal és lényege szerint jelen van ben
ne. A félelem azonban, mely az emberi Lelkekből árad, mégsem ezt a szentsé
get veszi körül didergő hullámaival, hanem egy egészen másik szeatséget. Azt,
amelyet helytelenül, de annál gyakrabban szoktak a "halottak szentségének"
nevezni, vagy más néven, s ez jelenleg az Egyházi Törvénykönyv és a Római
Rituálénak is hivatalos neve: az utolsó kenetnek. Csak a XII. század óta is
merjük ezt az elnevezést, a halottak szentsége név elferdítése a Tridenti Zsi
nat által használt "sacramentum exeuntium", azaz haldoklók szentsége elne
vezésnek. Nem egészen vigasztaló ez a név sem, az ősi Egyház "a szerit olaj,
olajkenet, Isten szent kenete, betegek kenete", vagyegyszerűen "szent kenet"
neveket ismerte csak. A keleti egyház az "euchelaion" = az imádság olaja ne
vet használja mind a mai napig.

Míndegy, mílyen e szeritségnek az elnevezése, tény, hogy mai nap a rette
gés, a halálfélelem aurája burkolja körül és ezzel elveszi a kilátást a1'OO, mek
kora irgalom és szeretet nyilatkozik meg éppen ebben a szeatségben az Isten
részéről. Hiszen éppen általa "könnyebbülést ád a betegségekben, bűnöket bo
csájt meg, szeatséget nyujt, isteni erőt, végezetül pedig a mennyek országát"
adja nekünk a mindenható és könyörületes Isten (Tesszalonikéi Simeon t 1429).
A félelem egyik oka abban keresendő, hogya középkor utolsó két századában
a skotista iskola hatása következtében az a lelkipásztori gyakorlat kapott láb
ra, hogy .szinte az utolsó pillanatban, a halál előtt adták föl, "in extremis" =
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a végső percekben s ezzel hozták kapcsolatba az elnevezést is. Még szentek is
az elmúlt századokban, bár teljesen elkészültek a halálra, mégis az utolsó
napon vagy órában részesültek a Kenet szentségében. Pedig ez a gyakorlat
nem a 'legelőnyösebb, hiszen a szeritségnek van egy hatása, feltételes ugyan,
de valóságos: ha Isten akarja, a testi egészséget is visszaadhatja. S ezt a hatást
teszi - természetes szemmel nézve - majdnem lehetetlenné, hiszen az Isten
ok nélkül nem tesz csodát, már pedig az volna, ha az utolsó órákban adják
fel a szentséget. Nem a haldoklók, hanem a súlyos betegek szentsége ez, ak
kor, amíkor a betegségből kifolyóan halálos veszedelemben van a beteg, de
éppen nem biztos a halál, csak lehetséges.

Ez tehát a rettegés egyik oka, egy nem egészen alkalmas gyakorlat, de
van ezért másik oka is. Mariap nagyon sokan vannak, akik nem követik az ősi

keresztény elvet, hogya halált, rnint lehetőséget minden nap szemük előtt

tartsák és "a halál elmélkedésében állandóan gyakorolják magukat", amint a
Római Katekizmus mondja. Inkább görcsösen elkerülik a halál gondolatát,
van, aki nem képes temetőbe belépni, elkerüli a teremtéseket is. Magát a
szentséget is akárhányszor egyoldalúan állít ják be, ha nagyritkán van szó róla,
de akkor is azt állftfák, hogy "a halálra szentelés" ritusa az. Szellemesen és
helyesen mondta már 1948-ban Dom Botte O. S. B. a "Maison-Dieu" 15. füzete
ben, hogy minél gyorsabban vissza kellene térni a "betegek kenete" elnevezés
hez, mert az "utolsó" jelzőnek gyászos következményei vannak. Nem az ókor
túlzott kedvelése e változtatásnak az oka, hanem az igazság szeretete, mert
éppen ez a termínológia okozta, hogy egy bizonyos teológiai irányzat a hal
doklók részére tartotta fenn ezt a szentséget. Dom Botte nagyon helyesen vá
dolja a korabeli aszketikus irodalom egy részét is: idézve valamilyen brosürát,
malynek a címe .,Az utolsó szentségek" (Les derniers sacrements). Elsorolja a
fejezetcímeket: "A szent útravaló - Az utolsó kenet - A teljes búcsú a ha
lál percében - A haldoklók imádságai" - és hozzáfűzi, miért nem veszi bele
az ilyen szerző mindjárt a temetés szertartásait is? Valóban; tessék ilyen fü
zet elolvasása után megmagyarázni azt, hogy a szentkenet a betegek meg
gyógyítására is rendeltetett... !

Azt rnondtuk, hogy "is". Nem kizárólagosan. nem elsődleges céllal. Az el
sődleges cél ugyanis a lélek gyógyítása, az ideigtartó büntetések elengedése, a
lélek megerősítése, elnyugtatása, megkönnyebbülése, végső eredményben: a
lehetséges halál esetére az örök életbe való minél biztosabb, közvetlen belé
pésnek megadása. De azért ott van mint rnásodlagos cél, a testi meggyógyulás
is, és nem szabad csak azért, mert másodlagos, ezt elhanyagolni, róla nem
szólni, még kevésbé majdnem lehetetlenné tenni azáltal, hogy az utolsó perc
re halasztjuk Isten irgalmának szentségét, Mi a valóban katolikus eljárás,
megtanulhatjuk Egyházanyánk szavából, abból a szóból, amelyet a szeritség
kiszolgáltatása alkalmából mondat szolgáival.

Ha felüt jük a Római Rituálét - magyarországi rituáléink szóról-szóra
ezeket a szövegeket tartalmazzák - szinte elcsodálkozunk. A "másodlagos"
cél, a testi gyógyulás egyáltalán nem elhallgatott valami, hanem messze elő

térbe állított igazság. Három imádságot mondat az Egyház a szent kenet fel
adásával kapcsolatban, maguk a kenésekhez mondott szavak (a szentségi "for
ma") a bűnök teljes bocsánatát fejezik ki: "Ezzel a szent kenettel és az ő ke
gyes irgalmassága által bocsássa meg néked az Úr rnindazt, amit Látással (hal
lással stb.) vétettél." Az említett három imádság a szentség hatásaiért kö
nyörög és roppant instruktív. Az első ima lényegében ezeket kéri: " ... Meg
váltónk, kérünk, gyógyítsd meg ennek a betegnek erőtlenségét a Szentlélek
kegyelme által, gyógyítsd meg sebeit és bocsásd meg bűneit, a léleknek és a
testnek minden fájdalmát űzd ki belőle, és irgalmasan add vissza neki a tel
jes egészséget, hogy könyörületesseged folytán helyreállftván, előbbi foglalko
zásához visszatérhessen". Hiszen vár a betegre a "pristina officia", az előbbeni,

'a betegség előtti foglalkozás, a föld, az íróasztal, a műterem, a műhely, a gyár.
Hol van itt a "halálra-szentelés" gondolata, az átmenés a másik világba?
Pedig előkészít erre a szentség: megbocsátja a bűneit, erőssé teszi a lelket, de
tapintatosan nem szól még magáról a halál lehetőségéről sem, holott megvan.
mert különben nem lehet a kenet szentségét fölvenni.
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A második imádság lapidáris rövidséggel gyógyulást kíván a lélek és a
test részére: "Tekints Urunk, kérünk, N. szolgádra, ki testének betegségében
kínlódik, üdítsd föl a lelket, melyet Te teremtettél, hogy fenyítékeid által meg
javulván, a te orvosszered által gyógyultnak érezze magát." Nem a halál,
hanem a gyógyulás a cél, ezt, kéri az egyház imádsága, lelki és testi értelem
ben. Nem tudja, nem tudhatja, mi lesz a vég: felkészíti a beteget a végsőre

is, de nem ezt hangsúlyozza, hanem a gyógyulást.
A harmadik imádság, belenyugodva lsten akaratába, már azt kéri csupán,

hogya beteg, akit ellátott a szent kenettel,.a földön küzdő egyháznak újra ép
tagja lehessen. ünnepélyesen, esedezve, szól ítja meg mindnyájunk édesatyját:
"Szent Úr, rnmdenható Atya, örök lsten, Te a beteg testekbe áldásos kegyel
medet árasztod és teremtményedet sokrétű jóságoddal megőrzöd! A te neved
segítségül hívására állj mellette: szolgádat mentsd meg a betegségtől, add visz
sza néki az egészséget, emeld föl jobboddal, erőd adja vissza erejét, hatalmad
oltalmazza, és szent egyházad részére az áhított jó egészségbe állítsd őt hely
re !" Ezek íme, egyházunk szavai, rnidőn a szent kenetet ajándékozza nekünk.

Nagy kedvem volna bemutatni, hogya régi időkben, sok száz liturgikus
kódex mennyire más és mégis tartalomban teljesen hasonló módon imád
kozott, míkor még nem volt teljesen egyforma szertartásrend, ehelyett azon
ban elégedjünk meg azzal, ha keleti szertartású katolikus testvéreink hivata
los és ugyancsak egyformásított szertartáskönyvét, az Euchologíont idézem.
Az áldozópap a szent olajjal megkeni a betegnek szemeit, füleit, orrctmpáit,
mellét, kezét és lábát és közben ezt az imádságot mondja: "Szent Atyaisten,
lelkeink és testeink orvoslója, ki hozzánk küldted a mínden betegséget gyó
gyító és az emberi nemet a haláltól megszabadító egyszülött Fiadat, a mi
Urunkat, Jézus Krisztust. Gyógyítsd meg e kenés által. N. szolgádat testi és
lelki betegségéből és ébreszd őt Krisztusod kegyelmével új életre a mi leg
szentebb Királynénk, az istenszülő és mindenkor szűz Máriának és összes
szenteinek könyörgése által. Mert Te vagy minden gyógyulás forrása, mi Iste
nünk, és Téged dicsőítünk a te egyszülött Fiaddal és egyvalóságú Lelkeddel
együtt most és mindenkor és örökön örökké. Amen." Láthatjuk ebből a fő

imádságból is, mennyire azonos a keleti egyház felfogása a szent kenet szerit
ségét tekintve a latin szertartásúéval: beszél a lélek gyógyulásáról, előkészíti

az örök életbe való átlépésre, de magát a halált, mínt lehetőséget sem em
líti. Abban is megegyezik a keleti liturgia szent-kenet-szertartása alatinnal,
hogy utolsó könyörgésében már csak a beteg felépüléséért imádkozik ezekkel
a szavakkal: "Könyörögjünk még a mi Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy szaba
dítsa meg N. szolgáját betegségéből és minden erőtlenségéből. irgalmazzon neki
és emelje föl őt betegsége ágyából és adjon neki lelki és testi egészséget, mond
juk mindnyájan: Hallgass meg minket és könyörülj !"

. Nem érdektelen dolog, ha a tapasztalatra ís hívatkozunk. Azt mondottuk,
hogy ne az utolsó pillanatban, hanem kellő időben vegyük fel a szent kenetet.
Néha azonban - hibánkon kívül - előfordulhat, hogy már egészen válságos
állapotba került a beteg és az utolsó kenetet abban a tudatban adják neki,
hogy testi állapotának mit sem használ. Egy tizenhat éves fiú agyvelőgyulla

dásban szenvedett, a vélemény az volt, hogy a másnapot még talán megéri.
Édesanyja papot vitt hozzá, aki a fiút ismerte. A beteg magához tért, meg is
gyónt, áldozott és fölvette a szent kenetet. Utána mély álomba merült és más
nap, mindenkí csodálatára jobban volt. Hetek múlva meggyógyult és most,
hat év után, teljesen egészséges.

Afrikában történt, 1905-ben, hogy egy hittérítőt súlyos betegen szállítot
tak Mombassába, a központba. Az orvos, protestáns ember, kiváló trópusi
szakorvos, a misszió főnökének mondotta, úgy tudja, van valami a katolikus
vallásban, ami a haldoklóknak kell: azt adják most csak oda neki: "Vége van,
poor fellow - szegény fickó !" A főnök tehát haladéktalanul ellátta a súlyos
beteget. Eszméleténél volt, gyónt és áldozott. A szerit kenetet is ziháló lélek
zettel,áhítattal figyelte, amint főnöke sorra kente érzékszerveit a szent olaj
jal. Elérkezett az utolsó imádság, amelyet idéztünk, hogy az lsten jó egész
ségben állítsa őt helyre szent egyháza részére. A pap a rituálét nézte, a társak
a földön térdelve hajtották le fejüket. De a protestáns trópusi orvos a beteget
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figyelte és megdöbbenve kiáltott föl egyszerre: "Halló - mi tÖrténik itten ?"
A beteg szinte már-már megtört szeme megelevenedett, halálosan sápadt arca
színt kapott s a beteg megszólalt: "Adjatok nekem enni, mert éhes vagyok l"
"Doktor úr, ez az utolsó kenet" - mondotta a főnök az orvosnak. A beteg
enni kapott, és hamarosan meggyógyult és elmehetett utókúrára Európába.
"Grand thing, yes" - bizony nagy dolog ez, mondotta a derék orvos, értetlenül
állva a történtek előtt.

Ugyanebben az időben Braziliában történt hasonló eset. Egy messze a
civilizációtól élő estanzieiro (farmer), P. Hejeinele népmissziós beszédét hallgat
ta meg egy útja alkalmából, véletlenül. Derék, jószívű férfiú volt az estanzieiro,
nagy kiterjedésű farmján gazdálkodott, egyúttal orvos is volt s a környék be
tegeit teljesen ingyen, míntegy passzióból kezelte. De szabadkőmíves volt, és
vallását sose gyakorolta. A híres egyházi szónok egyetlen beszéde gondol
kodóba ejtette őt, és szótlanul lovagolt haza. Hónapok múlva kiújult szívbaja,
súlyos beteg lett. Maga is tudta, hogy állapota válságosra fordult, ezt mon
dotta P. Hereinek kezelőorvosa is. Küldött hívta a híres szónokot az őserdő

mélyén fekvő farmba, tizenkét órás lovaglás után pillantotta meg a súlyos be
teget. Miután tanúk előtt visszatért az egyházba, meggyónt, áldozott és fel
vette az utolsó kenetet. Felesége, aki meg volt ugyan keresztelve, de sohasem
gyakorolta vallását, ott, a beteg férj ágya mellett járult az első szentáldozáshoz.
Másnap az atya elbúcsúzott a betegtől, abban a meggyőződésben, hogy hama
rosan meghallja halála hírét. Ezzel szemben azonban egy-két hét múlva azt
hallotta, hogy látogatása után teljesen váratlanul jobban lett és meggyógyult.
Két év múlva, mikor P. Hefel az esetet megírta, semmi baja sem volt és immár
katolikus lévén folytatta addig is gyakorolt emberbaráti tevékenységót.

Egy francia orvos Surbled, kis könyvecskében állította össze harminc gya
korlóesztendejének tapasztalatait. "Harminc év óta módomban állott - írja 
pácienseimnél tapasztalni, hogy sok esetben egyszerre megszűnt a betegség,
váratlan javulás állott be, sőt valóságos gyógyulások történtek. Mindez semmi
kétséget nem hagy maga után, hogy az utolsó kenetnek ilyen evilági hatása is
van." Mennyire igaza van az egyháznak. mikor a rituáléban, az utolsó kenet
hez írt bevezetésében, rövid mondatokkal arra buzdítja a betegeket, hogy áhí
tattal és kellő időben vegye föl a szentségeket, míg eszméleténél van és ép ér
zékekkel rendelkezik és semmiképpen ne essék bele a csalóka és veszedelmes
halogatás taktíkájába. Mert nemcsak lelkének, hanem, mint bizonyítani igye
keztünk, testének is javáról van szó. (Radó Polikárp)

A SZENT JOBB ORVOSI SZEMMEL. Az orvost, mint szakértőt többek kő

zött igénybevehetik mindazokban az esetekben, amikor az egyház a szentté,
illetőleg boldoggá avatási eljárás folyamán el akarja dönteni, hogya szóban
forgó gyógyulások, amelyekről felteszik, hogy a szeritség hírében elhaltnak
közbenjárására történtek, a természet törvényei szerint magyarázhatók-e, vagy
nem. Ennek eldöntése ugyanis egyik feltétele a kanonizációnak, az erények
nek hősies fokban való gyakorlása mellett. De kikérhetik az orvosszokértő vé
leményét minden olyan esetben is, amikor a sírból,íUetőleg koporsóból ki
emelt holttest, vagy egyik-másik testrész mínősége, anyag azonossága felől kell
nyílátkoznia. Ilyen kérdések sokszor hosszú idő, olykor évszázadok múlva me
rülnek fel, megválaszolasuk pedig nem csekély szaktudást kíván meg a szak
értőtől. A kanonjog szerint (Can. 1281. §. 2.) a szentek egész teste, feje, karja,
keze, szíve, nyelve, Iábszára vagy az a testrész, amelyen a vértanút megkí
nozták, mint kiváló ereklyék szerepelnek. Tudjuk, hogy minden oltárban, mely
felett mísét rnondanak, éppen a szentek ereklyéit, mégpedig csontereklyéit
zárják.

Szent István királyunknak évszázadok óta a hivők részéről nagy tisz
teletben részesülő ereklyéién, a Szent Jobbon ezelőtt kilenc évvel, 1951 augusz
tus havában penésztelepre gyanús jelenséget észleltek, melynek megállapítá
sára és az esetleg szükségessé váló konzerválás elvégzésére szerzőt, mint 01'

vosszakértőt hivták meg. Ismeretes, hogy a Szent Jobb a második világháború
vége felé Ausztriába került, ahol Rohracher András salzburgi érsek vette őri

zetbe s ahonnan 1945 augusztus 19-én este Ralph Diefenbach amerikai tábori

492



lelkész hozta haza s adtaM a Szent Jobb akkori őrének, Witz Béla érseki
helytartónak. A Szent Jobbot akkor a Szent István bazilikában helyezték el. Rá
néhány napra, augusztus 23-án, egyházi és világi férfiakból álló hat tagú bi
zottság jelenlétében történt meg a vizsgálat és a jegyzőkönyv felvétele.

A Szent Jobbhoz nem lehetett másként hozzáférni, csak az ereklyetartó
szétszedése és az abból való kiemelés után. A Szent Jobb akkori állapotát az
alábbiakban ismerrtetem az anatómiai viszonyok figyelembevételével. A vizs
gált testrész ököltartásban lévő mumifikálódott jobbkéznek felel meg. A hü
velykujj ráfekszik a mutatóujj első izpercének orsói (radiális) oldalára. A hám
réteg mindenütt a körmökkel együtt hiányzik, a körömágyak jól látszanak. Az
irha, ahol nem hiányzik, mindenütt keményen rászáradt a csontos alapra és;
sötétbarnán elszíneződött. Az irharéteg néhol berepedezett, a kézhát közepetá
ján kb. 5 forintnyi területen hiányzik. A középcsontok (metacarpus) felett a
szalagszerűen elvékonyodott és a csontokra ugyancsak rászáradt feszítő inak
egy-egy részlete látható. A tenyér irharétege ép, sárgásbarna, penésztől men
tes. A kéz hátát és az ujjak feszítő oldalát szürkésfehér, bolyhosnak látszó
penészréteg fedi. Az ebből vett kaparék nagyító alatt egy penészgomba-fajnak,
(Aspergillus niger) bizonyult. A penésztelepeket letisztítottuk és utána a kezet
mindenütt konzerváló folyadékkal gondosan bekentük. A kézcsukló aranyfog
lalatba erősen be volt rögzítve s ezért a kivételét onnan nem erőszakoltuk,

nehogy az ereklye megsérüljön vagy esetleg összetörjön. A vizsgálat elvégzése
után a Szent Jobbot visszahelyeztük a tartójába. amelyet azután az ottlévő

szakemberek megfelelően ismét összeállítottak.

A leletből tehát megállapítható, hogya vizsgált kéz a halál utáni kiszá
radásnak abban az állapotában van, amit mumífikácíónak ismerünk. A rotha
dás kezdetén a hámréteg a körmök kel együtt levált, sőt az irharéteg a kézhát
kőzepetáján kisebb területen színtén elpusztult, viszont az irha többi része a
kéz fején és az ujjakon az alatta levő lágyrészekkel megmaradt és a csontokra
rászáradt. A tenyérert és az ujjak hajlító felszínén az irha feltűnő jó, de szá
raz állapotban volt feltalálható, amit ezeknek a helyeknek védettebb helyzete
magyarázhat. Az irha alatti lágyrészekből a feszítő inaknak csak az a része
vált szemmel láthatóvá, amely a kézhát közepetáján az elpusztult irha helyén
a kézközépcsontokra rászáradt.

A történeti adatok szerint (1. Fraknói Vilmos: A Szent Jobb. Századok,
1901. évf., és Karácsonyi János: Szent István király élete. Bpest, Szent István
Társulat. 1904.) a holttest 1038~tól 1083-ig, tehát 45 évig feküdt márványkopor
sójában, mielőtt azt megnyitották volna, ami éppen elegendő idő ahhoz, hogy
a holttest teljes felbomlása megtörténjék. Tekintettel arra, hogy a halál a
nyár derekán következett be, a feloszlás is hamarább indulhatott meg. A ko
porsó megnyitásakor abból kellemes illat áradt és rózsaszínű "vízzel" volt tele;
a király "tetemeit" a koporsóból kivették és tiszta vászonlepedőbe rakták. A
kellemes illat valószínűleg a balzsamozáskor használt illatszertől származott,
a rózsaszínű víz pedig az a hullaié lehetett, amelyet a szétbomlott vörösvérsej
tek festékanyaga színezett halvány vörhenyesre. A bebalzsamozást - úgy lát
szik - nem végezték szakszerűen, mert különben aligha történhetett volna
meg a holttestnek úgyszólván teljes feloszlása, ami lehetővé tette, hogy az
uralkodó "tetemeit" (bizonyára a csontjait a lágyrésztoszlányokkal) vászonle
pedőbe rakhatták. Egyébként Hartvik győri püspök is -: Kálmán király ide
jében - említi a test feloszlását, részeinek szétválását és a hús "porrá" levé
sét, míg a jobbkéz "épsége díszét megtartotta", A kéznek viszonylagos épség
ben maradásához magyarázatul szelgálhat az a körülmény, hogya kéz a ha
lottnak hanyattfekvő helyzetében a legmagasabban fekvő testrésze lehetett,
amely a koporsó alsó részében elhelyezkedő hullaié maceráló hatásának s így
a teljes széteséshez vezető felbomlásnak nem lehetett kitéve. A meleg levegő

hatására a kéz kiszáradt s ezzel bekövetkezett a kézre szorítkozó ún. részleges
mumifikáció. A penész, ami a kéz háti felszínét ellepte, úgy jöhetett létre, hogy
a világháború alatti és utáni szállítás közben az ereklyetartó fedőlapjai meg
lazultak s így a penészképződésnek lényeges feltételei : nedvesség, levegő, pe
nész csírák könnyen hozzájuthattak. A penész azonban csak felszínes volt s



'aránylag könnyű volt azt eltávolítani és ezzel a Szent Jobbot sikerült az utó
kor számára eredeti állapotában megőrizni.

A mumifikáció különösen délen a meleg és száraz levegő hatásának kitett
holttesteken vagy holttestrészeken nem ritka jelenség. Az ilyen kiszáradás
tehát természetes fizikai folyamat eredménye. A mi éghajlatunk alatt a mumi
fikáció megfelelő körülmények között csak ritkábban s akkor is inkább holt
testrészeken vagy kisebb holttesten (pl. csecsemőn) fordul elő.

Ijjas Antal tollából, az Új Ember 1959 augusztus 16-23-i kettős számában
megjelent "A Szent Jobb története" című értékes közleménye indított arra,
hogy a Szerit Jobbra vonatkozó jegyzeteim figyelembevételével észrevételeimet
és nézeteimet közreadjam. Ha orvosi szempontból a rendelkezésünkre álló
adatok nem is nyujtanak elég bizonyítékot a Szent Jobbnak viszonylagos ép
ségben rnaradásához, s így ez a jelenség a fentiek alapján rendkívülinek sem
mondható, mégis ez a körülmény semmit sem árthat annak a kegyeletnek.
amellyel szentté avatott István királyunk ereklyejére tekintünk. Hiszen a tisz
telet elsősorban Istennek azt a szolgáját illeti, aki az erénynek hősies gyakorla
tában, hivatásának teljesítésében nemzetének példaképe, egyházának pedig a
szentségí méltóságra érdemesített híve volt. (Bochkor Adám)

BESZÉLGETÉS A 75 ÉVES HARMAT ARTURRAL. Harmat Artur, az
egyházi zene hazánkban és külföldön egyaránt köztiszteletben álló, kiváló mú
velője, Erkel-díjas zeneszerző, karnagy, zeneíró és tanár, 75 éve, 1885-ben szü
letett. Vajon honnan indult el, merre vezetett ez az eredményekben és elis
merésekben gazdag művészi út?

- Zeneszerzést és egyházi zenét - kezdte visszaemlékezését Harmat Artur
- az esztergomi Bazilika máig sem felülmúlt karnagyától, Kersch Ferenctől

tanultam. Innen kerültem a budapesti Zeneakadémiára, ahol előbb középisko
lai énektanári képesítést, majd zeneszerzői oklevelet szereztem. Külföldi ta
nulmányaim során Prágában a gregorián énekben az Emaus kolostor apátja,
Albanus Schachleitner volt a tanárom, Beuronban Dominicus Johner, Berlin
ben pedig Max Ast énekpedagógiára és karvezetésre tanított.

- Az önálló zenei működést 1904-ben mint nyitrai énektanító kezdtem el.
Később az Egyházi Zeneegylet karnagya és a piarista gimnázium énektanára
lettem. Itt ért 1912-ben Kacsóh Pongrác meghívása az akkor megszervezett
fővárosi énekoktatói gárda tagjai közé. 1921-től vezettem, majd ujjászerveztem
és tetemesen megnöveltem a Palestrína Kórust, mely - a Budapesti Kórusba
történt beolvadásáig - a magyar zenei életre jelentékenyen ható tényezővé

nőtte ki magát. A székesfővárosi Felsőbb Zeneiskoláról kerültem 1924-ben a
Zeneművészeti Főiskolára. Itt liturgiát, gregorián éneket, egyházzenei rendele
teket, magyar egyházi népéneket, összhangzattant. ellenponttant, hangszerélést
és kargyakorlatot tanítottam. Ezt az egyházi karnagyképzést - több külföldi,
így bécsi, regensburgi, berlini és római tanulmányutam eredményeként - én
szerveztem meg. Kezdeményezésemre alakult ki az ének-zenetanári tanszak
is, melynek 1939-ig vezető tanára voltam. Az innen kikerülő, fiatal muzsikus
gárda azóta már gyökeresen megreformálta és nívóban jelentékenyen fellen
dítette a hazai egyházi zene, az iskolai ének- és zeneoktatás s általában a kó
ruskultura minőségi eredményeit. Mint egyházkarnagy 1938-ig a belvárosi fő

plébánia templom, majd 1956 júniusáig a Szent István Bazilika énekkarát ve
zettem.

- Ezidő alatt szamos egyesület, egyházi és világi zenei intézmény
hívta meg vezetői sorába. Több kitüntetésben is részesült. Megkérhetnők.

hogy erről is beszéljen?

- Először is az Országos Cecilia Egyesületet említeném, melynek társ-,
majd díszelnökévé választottak. Itt 1926-ban Bárdos Lajos, Koudela Géza,
Selmeczy Vilmos, Kertész Gyula és az egyesület akkori elnöke, Demény Dezső

voltak első munkatársaim. Velük indult el és néhányunkkal folytatódik ma is
az a mozgalom, mely egyrészt szigorúan őrködik az egyházi zene tisztaságán,
s a liturgikus reformok érvényre juttatásán és népszerűsítésén, másrészt arra
törekszik, hogy templomaink kórusain a liturgikus eseményekkel kapcsolatosan
valóban az egyházi muzsika jusson szóhoz. Az említett munkatársak sora ké-
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sőbb igen értékes egyéniségekkel bővült, így Werner Alajossal és másokkal. Az
egyesület Shvoy Lajos püspök elnökletével ma is virágzik. 1929-ben kerültem
a frankfurti Internationale Gesellschaft fül' Erneuerung der Katholischen
Kirchenmusik igazgatósági tanácsába. Ennek az egyesületnek égisze alatt több
szép sikert könyvelhetünk el, főleg a magyar kompoziciók külföldi előadása

terén. 1950-ig, a Művészetí Dolgozók Szakszervezetének megalakulásáigva Ma
gyar Zenemüvészek Szabad Szervezetének alelnöke voltam. 1948-ban választot
tak a Szent István Akadémia rendes tagjává és a Bartók Béla Szövetség társ
elnökévé. Vörösmarty Mihály versére komponált kantátámért, a Szép Ilonkáért,
1956-ban, a Magyar Népköztársaság Erkel díj ának L fokozatával tüntettek ki,
1958-ban pedig a Zeneművészeti Főiskolától aranydiplomát kaptam.

- Miben Ioglalhatná össze zeneszerzői pályájának legfőbb mozza
natait?

- Még akadémista koromban első szerzeményeirnrnel kétízben nyertem el
a Haynald díjat. Hogy azután voltaképpen rní mindent is komponáltam ? Ne
héz lenne ezt így elsorolni. 1918-ban mutatták be a Szent István Bazilikában
első misémet, melyet Szent Margit tiszteletére írtam. Azóta? Hát igen, azóta
hosszú a sor: 10 latin és egy magyar mise, 3 Te Deum, 4 Ecce Sacerdos, 2
latin és 3 magyar passió, különböző változó-részek, zsoltárok, nagyszámú la
tin és magyar motetták. 1939 karácsonyán került első bemutatásra, majd 1957
karácsonyán felújításra a Magyar Rádióban "Betlehemi Csillag" című kantá
tám. Emellett számos ősi, egyházi népéneket dolgoztam fel, szólóra, s különböző

kíséretes, valamint a'capella kórusokra. Világi szerzeménycírn közül megernlft
hetem: egy orgonaszonáta, orgonapreludiumok, kisebb-nagyobb világi kórusok,
a már említett Szép Ilonka, mely először 1956 elején a Budapesti Kórus és a
Rádiózenekar előadásában hangzott el, különböző magyar költők, valamint
Catullus verseire írt dalok.

- Évtizedeket töltöttem el a XVII. és XVIII. századi magyar egyházi
népénekek tanulmányozásával, megfejtésével, s mai használatra való alkalma
zásával. E munka eredményeként, Sík Sándor közreműködésével, előbb egy
30 éneket tartalmazó gyűjtemény, a Lyra Coelestis látott napvilágot. öt esz
tendővel később, 1931-ben jelent meg a 306 éneket magában foglaló Szent
vagy Uram !, amelynek különböző kiadásai azóta több mint negyedrnillió pél
dányt tettek. Orgonakönyvem hetedik kiadását a közelmúltban jelentette meg
a Magyar Állami Zeneműkiadó. Szólnom kell a Szent István Társulatnál 1957
ben kiadott Cantus Cantorurnról, hazai földön mostanáig legnagyobb ének
gyűjteményünkről.amelynek liturgikus részét nagy gonddal, nagy tudással és
óriási munkával Werner Alajos állította össze. Magában foglalja valamennyi
szertartásunk gregorián énekeit és először hozza nálunk a megújított nagyhét
énekrendjét. A Cantus Cantorum, amellyel a külf'öldíeket is messze megelőz

tük, immár a hazai kántorképző tanfolyamok nélkülözhetetlen segedkönyve
lett.

- És zenetudományi munkássága ?

Napilapokban és szakfolyóiratokban egyaránt számos kisebb-nagyobb
bírálatot és tanulmányt írtam, az iskolai ének- és zeneoktatás, zenetörténet
és egyházi zene tárgyköréből. Karvaly Viktorral együttesen túlnyomóan nép
dalainkra felépülő énekiskolákat szerkesztettem. 1947-ben jelent meg a Pa
lestrina-stílus technikáját taglaló Ellenponttanom, mely az első ilyenirányú
hazai tankönyvünik. Második kötete 1956-ban látott napvilágot.

Köztudomású, hogy Harmat Artur, mínt templomi karmester, mínden
kor igyekezett eleget tenni a fennálló egyházi rendeleteknek. Ennek meg
felelően, a liturgikus szertartásokkal kapcsolatosan. általában helytelení
tette a zenekari misék túlzott kultuszát. Erről a kérdésről ezeket mondta:

- A kóruson elsősorban az egyháztól javasolt stílusokat kultiváltam, Te-
hát a kötelező gregorián mellett a nagyon ajánlott Palestrina-stílust és az igen
jól használható, új magyar egyházi zenét. Itt Kodály Zoltán, Kersch Ferenc,
Bárdos Lajos, Deák Bárdos György, Lísznyay Szabó Gábor, Píkéthy Tibor,
Halmos László és mások műveit. Zenekari miséket csakis ott adtam elő, ahol
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nem tehettem másként, így például a belvárosi plébániatemplom nagymíséín,
A bécsi klasszikusok felé szintén a legtartóekodóbban viselkedtem, mert vé
leményem az, hogy amennyire indakolt lehet rnűveik használata a szülőföld

jükön, teszem Salzburgban. vagy Bécsben, annyira nehezen fogadható el álta
lánoshasználatuk. a szígorú, liturgikus előírású egyházi zene vonalán. Róma
soha egyetlen ajánló szót sem mondott mellettük, holott a többi történeti egy
házzenei stílusokat többé kevésbbé helyesli, sőt javasolja is. Nálunk, Buda
pesten, persze vannak templomok, ahol tetszik a kedélyes, bécsi-stílusú muzsí
ka, pedig ezt - minden vitathatatlan zenei értéke mellett - elsősorban a li
turgián kívülí egyházzenei hangversenyekre kellene fenntartani. Ezen a téren
ideális nevelőhatása lenne. Mindezekben a törekvésekben természetesen első

sorban a papságunknak kellene a kórusokat támogatníok, mint ahogy külfől

dön is tapasztaljuk.

Befejezésül még megkérdeztük, mit vár Harmat Artur, a zeneszerző,

katolikus költőinktől és a katolikus sajtótól?

- Minthogy az egyházi népénekszöveg-írás legalább oly művészi feladat,
mint bármely más költeménye, én - különösképpen a liturgikus reform
mal és hazai szempontjaikkal kapcsolatban - minél több korszerű, szép ver
set látnék szívesen. Viszont, éppen mint zeneszerző, nem győzném eléggé hang
súlyozni, hogy költőink ezekben a verseikben a zenei és éneklési követelmé
nyeket a lehető legnagyobb mértékben tartsák szem előtt. Gondolok itt a hang
súlyokra. cezurákra, strófaszerkezetekre. Mindezek figyelembevétele nélkül il
luzórikus a jó megkornponálás, de az éneklés lehetősége is. Sikert csakis a szö
veg és a zene teljes homogenítása biztosíthat. Mindez természetesen csakis a
strofikus népénekszövegekre vonatkozik. Nagyobb zenei formák elbírják a sza
bad szárnyalású, szélesebb hangvételű költeményeket is. Ami a katolikus sai
tól illeti, én úgy hiszem, értékes szelgálatot tenne abevált szövegeknek köz
lésével. Szükséges lenne, hogy híveinket alaposabban és rendszeresebben tájé
koztassuk az egyházi muzsika mibenlétéről, történeti fejlődéséről és a tárgy
körbe vágó egyéb kérdésekről.

Harmat Artur két legutóbbi kari művét - egyik Arany: Mátyás any
ja, másik Petőfi: Honfidal című verseire készült - a közelmúltban jelen
tette meg nyomtatásban az Allamí Zeneműkiadó. Bemutatójuk - Andor
Ilona kórusának nagysikerű előadásában - két évvel ezelőtt volt a Zene
akadémián. Búcsúzóban további tervei után érdeklődünk.

- Majd a fiatalok - feleli és mosolyogva mutat rá az íróasztalán tornyo
suló kotta- és papírlapokra. Ez itt mind az ő munkáiuk: új zeneművek, szö
vegek, Még átnézésre várnak!

***
Mi azonban éppen ezeknek a fiataloknak nevében is azt kívánjuk, hogy

Harmat Artur, akinek a 75 év is töretlenül hagyta örökifjú derűjét és életvi
dámságát, még sok új művel örvendeztesse meg az egyházi és világi zene ér
tőit és kedvelőit. (Balássy László)

AZ OLVASO NAPLOJA. Roger Martin Du Gard Önéletrajzi és irodalmi
emlékei (Benedek Marcell szép fordításában) sok mindent elárulnak a figyel
mes olvasónak korunk e nagy, egyik legnagyobb írójáról. Nem intimitásokat;
azokból jóformán semmit. Aki ilyesmit keres, föltétlenül csalódni fog, mint
Gyergyai Albert mondja utószavában, mert ezek a jegyzetek "alig-alig tesznek
célzást Martin Du Gard közvetlenebb, személyesebb körülményeire, érzelmi
vagy családi vagy társadalmi életére, s a szemfüles olvasó csak egy-egy elej
tett mondatból meríthet némi tájékozódást", A szokványos "önéletrajz1" anyag
tehát vajmi sovány; ez az író nem tárulkozik ki, nem árul el titkokat ma
gáról, nem tetszeleg szerepekben ; élete az, hogy - dolgozik. Azt is látványos
ság nélkül, szerényen és aggátyosan, félrevonva műhelyébe, egyesítve magában
a művész föltétlen igényességét a szó legnemesebb értelmében vett iparos,
anyaggal dolgozó munkás becsületességével. Egy korban, amikor sokszor még a
legkiválóbb írókban is volt valami, már-már kötelező bohémség, szemfényvesz-
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tés, rosszabb esetben kóklerség: Martin Du Gard mintaképe a megbízhatóság
nak, a szerény céhbeli tisztességnek. S amikor az elbeszélés új módszerei és
trükkjei rengeteg szellemes bukfencre és ötletes kibúvóra adtak alkalmat s ar
ra csábitottak sok írót, hogya probléma megoldása helyett kötéltáncot járjon
a probléma fölött: Martin Du Gard soha nem folyamodott ál-megoldásokhoz,
soha nem tért ki az ábrázolás valódi föladatai elől; annak sosem tetszetős szel
Icmességére, hanem míndíg elérhető legnagyobb igazságára törekedett. Em
lékeiben ez a legmegkapóbb: az író, a művész - egy sokszor nehézkes termé
szetű író, egy sokszor szinte tájékozatlannak látszó művész küzdelme magá
val, anyagával.formájával, az igazságért.

A művön azonban mindebből semmi sem látszik. A Thibault család úgy
áll előttünk, mint az egyensúly, az arány és a könnyedség remekműve. Martin
Du Gard az angol festő, Whistler szavait idézi, mint saját, fáradságos ars
poeticájának is alapigéiét: "A kép akkor kész, amikor a megalkotására felhasz
nált eszközöknek minden nyoma eltűnt. Művészetben' a szorgalom nem erény,
hanem kényszerűség; minden nyoma, ami a kivitelben megmarad, a munka
elégtelenséget bizonyítja, a munka nyomát egyedül a munka törölheti el." S ezt
a megjegyzést fűzi az idézethez: ,.Tapasztalás útján ugyanarra a meggyőző

désre jutottam, mint Whistler. Ha elrontunk valamit, annak oka majdnem
mindig a munka elégtelensége. Irodalomban még igazabb ez, mint a festészet
ben. A festő ,kifáraszthatja' vásznát; az író nem .fáraszthatja ki' kéziratát:
a könnyedséget csak rnunkával, egyre több munkával lehet elérni !"

Jellemző szavak Martin Du Gard-ra; s olyan szavak, melyeket minden
írónak, s kivált minden fiatal írónak nagyon-nagyon meg kellene fontolnia. Van
ugyanis egy babona - írók, olvasók, kritikusok egyaránt el-elfogadják; 
eszerint a művészetben különlegesen nagy értéke van a spontánságnak, a köz
vetlen megnyilatkozásnak. Ezért aztán van író, aki szinte csak úgy, alaktala
nul kiökleridezi magából emésztetlen anyagát, spontán reakcióként a való
ságra, s a művészi megformálást egyenesen csőkevényes szépelgésnek minősí

ti. Holott más' a riport és más a regény; s a regényben nem a spontánság a
nagy érdem, hanem a spontánság látszata, amit többnyire valóban csak nagy
munkával lehet elérni. a formálás Iáradságával, levésve az anyagról minden
fölösleget. kivesve lényeges vonásait. kidolgozva izomzatát. a természetes köny
nyedségnek addig a tökéletességéig. míg szárnyra nem kap, föl nem röppen, a
magától értetődésnek. a természetességnek. az önkéntességnek azzal a fölé
nyével. amit A Thibault család történetében érzünk, és Martin Du Gard nagy
példaképében. alapvető nagy irodalmi élményében és mesterében, Tolsztoj
ban. "Tolsztoj felfedezése serdülőkorom legkiemelkedőbb élménye volt - írja;
- kétségtelenül ez hatott legtartósabban írói jövendőmre."

Már maga ez is jellemző, és bizonyos fokig elkülönítő bélyege Martin Du
Gard-nak (ahogy Gyergyai Albert is figyelmeztet rá az utószóban): Tolsztoj
"tanítványa" egy korban, amikor az írók többsége, éppen ellenkező tájékező

dással, Dosztojevszkiért lelkesedik. Mert Martin Du Gard valóban tanítványa
Tolsztojnak (s A Thibault család alighanem egyetlen műve a modern regény
irodalomnak, amelyben - mutatis mutandis - a Háború és béke valaminő

titkos. ihlető ..nagyapaságát" érezni); valóban megfogadta, s szinte egyedül
valósította meg azt. amit "Tolsztoj pótolhatatlan tanításának" nevez. Igy ír
erről: .,Ha együtt élünk vele a maga teremtette világban, ha elnézzük, hogyan
lát le a lélek legmélyéig, ha követjük mindenki titkának makacs kutatásában,
az áruló .iel örök keresésében (amit oly nehéz észrevenni. de egyszerre meg
világosít, mihelvt rnegtaláltuk). megfigyelőképességünk fejlődik és kifinomul,
látásunk élesedik, a mások titka átlátszóvá válik. Van-e ennél hasznosabb
inaskodás fiatal regényíró számára? Tolsztoj nem tanítja meg egy bizonyos
festési módra, de ha a tanítványban van bizonyos megfigyelőképesség,Tolsztoj
megtanít ja, hogyan lásson a dolgok mélyére."

Ezek is meggondolkoztató, útmutató szavak, Valóban ez a leghasznosabb
inaskodás fiatal regényírók számára: beiratkozni egy kicsit Tolsztoj (és Martin
Du Gard) iskolájába. Eltanulni az igazság fáradhatatlan megközelítésének be
csü letessógét, ahelyett, hogy módszereket, technikakat és "festési módokat"
igyekeznének ellesni ettől vagy attól. Martin Du Gard leckéjét egy másik nagy
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mai francia író - és nagy Tolsztoj-tisztelő - szavaival "hitelesíthetjük":
Mauriac beszél egy alkalommal, éppen a híres "módszer-forrással", Prousttal
kapcsolatban a mai technika-mániáról: "Prousttól - írja - semmi sem állt
távolabb, mint az a mai regényírók között annyira közkeletű föltételezés,
hogy. van olyan regényírói módszer, vannak olyan eljárások, amelyek már ön
magukban értékesek és hatékonyak." Holott csak egyetlen valóban "hatékony
módszer" van: az, amit Martin Du Gard tanult Tolsztojtól. és amit a mai fiatal
regényíró tanulhat Martin Du Gard-tól és Mauriactól is: a dolgok mélyére lát
ni, megkeresni és megtalálni azt a bizonyos "áruló jelet": trükközés helyett
jellemezni, és bukfencek helyett elbeszélni. Lehet, hogy abban a pillanatban,
amikor, csúcspontra érve, a lényeget kellene megmutatni, a frakkos íróbűvész

elegáns mozdulattal kiröppenti a tarka galambot a kabátja ujjából; s a hiszé
kenyek szájtátva néznek a váratlan galamb után. De csak a hiszékenyek; s
azok közül is nem egy fog ráeszmélni utóbb, hogy becsapták. S hogy aki a
trükköt művelte, mégis csak kókler.

Az igazi művész kevésbé mutatós; de becsületes és igaz. Martin Du Gard
egy helyütt Flaubert példáját idézi: az Érzelmek iskolája írása közben egy
egész levéltárat dúlt föl, hogy megtudja. hol milyen nemzetőrzászlóaljakálltak
őrséget. A dolog végeredményben egészen mellékes; Flaubert is nyilván tudta
ezt; s azt is: aligha akad olvasó, aki számonkérne rajta, miért azt, s miért
nem amazt az őrséget állítja regényében ide vagy oda. Igen, az olvasónak
rnindegy - de nem mindegy neki, az ő írói lelkiismeretének, tisztességének.
Neki tudnia kell, még ha a regénybe esetleg egyebet sem ír be, mint ennyit:
egy valamely nemzetőr-zászlóalj.Ugyanígy jár el Martin Du Gard is: "Amikor
ilyen kutatásokra adom fejemet, én is (akárcsak ő) a realitás parancsának en
gedelmeskedem. Olyan a természetem, hogy csak akkor tudok élő alakot te
remteni, ha érzem, hogy tájékozódtam nyilvános és magánélete eseményeiről."

Amit az Emlékek második felének napló- és levél-töredékeiből készülő,

befejezetlen művéről, a Maumort ezredes naplójáról megtudunk: az az öre
gedő író drámai küzdelme "a realitás parancsának" jegyében, ezért az "epi
kai hitelért". Mit akart? Egy hetven esztendős ezredessel megíratni életét,
emlékeit, életének egy megrázó szakaszában: akkor, amikor a németek beőzön

lenele és ő szinte száműzötten él saját kastélyának egy zugában..,Ebben a ha
talmas szerkezetben, amelynek tengelye egy határozottan megrajzolt jellem,
lehetőséget látok arra, hogy beillesszem mindazt, amit még szeretnék elmon
dani s mindazt, ami elvetélt vázlatként hever fiókjaimban. Egy .summa': teljes
összege egy életnek s egy tapasztalásnak (a Maumorténak) ; negyven éven át
f'elh almozott ezernyi jegyzet fölhasználása; egy nemzedék végrendelete az em
beriség két korszaka közt támadó szakadék előestéjén."

De ahhoz, hogy a hetV2.11 éves 1Vlaumort-t ismerje, ismernie kell részlet
ről-részletre egész életét: meg kell - magának, előmunkaként - írnia hőse

életrajzát, majd azoknak az életrajzát, akikkel az élete során komolyabb kap
csolata volt. S mert "öntudatlanul a maga egyéniségével helyettesítette
Maumort-ét": el kell mctszenie a köldökzsinórt író és alakja közt. Aztán: küz
delern a formával; irtóz.is a magyarázgatástól. "márpedig a naplóforma ma
gyarázgatásra kényszerít"; szubjoktív vallomás helyett az objektív ábrázolás
válesztása - s ezek 2. Maumort ezredes naplójáról szóló töredékes napló leg
érdekesebb részei: ahogy az anyagával foglalkozó írót hatalmába keríti az epi-'
leanak anyagából sugárzó kényszere, még akkor is, ha tudja, hogy ez a sok
szorosan nehezebb mcgoldás, hiszen "mennyivel könnyebb fürge tollal egy napló
lapjait teleírni !" Megint fölbukkan Tolsztoj példája: "Vajon Tolsztoj adhatott
volna az olvasónak oly változatos és mély látomást Natasa egyéniségéről, ha
csak ,Andrej herceg naplóján' vagy ,Pierre Bezuhov följegyzésein' keresztül
ismernők? Vagyis úgy, ahogyan egy bizonyos férfi látja a maga szemellenző

jével, elfogultságaival, egyéni izlésével ? Nos, .Maumort naplójában' mindent
egy agyvelőri keresztül látnánk, mindenre egyetlen személyiség ütné rá bélye
gét; novellatervemmel azonban (hogy az ezredes életének eseményeit novella
fűzérekben beszéli el) kimenekülök Maumort egyéniségéból ; embereket és dol
gokat jobban és teljesebben lúthatok, mint ő. (Mily szegényessé tenné A Thi-
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bault családban Jennyt vagy Mme de Fontaint, ha csak Jacques vagy csak
Antoine pápaszemén keresztül látná az olvasó !)"

A rnű, annyi viaskodás, annyi rengeteg jegyzet halmozása után, mégsem
készült el. A részletek, melyeket fölolvasott neki, igen tetszettek Gide-nek.
Hogy valójában milyenek, egyelőre - míg ki nem adják őket - nem tudhat
juk. De ez is dráma, és megrendítő helyenkint: ahogy az öregedő író küzd a
műért, lemond róla, újra nekilát, sokszor már szinte hit nélkül, inkább csak a
munka kötelességéből. ahogy 1943 legvégén írja: "Csak megszokásból, a tétlen
ségtől való irtózásból dolgozom, azért az erkölcsi tárnaszért, amit a rendszeres
munka ad az embernek: nem .dolgozom' már, csak ,elfoglalom' magam." Vajon
nem azért változtat annyit a tervén, nem azért keres újton új elörnunkálatokat,
hogy kitérjen egy-egy mellékföladatba, mert a főföladathoz nem érez már elég
erőt magában? "Az a pillanat, amikor az öregedő író tudatára ébred annak,
hogy becsvágya mérhetetlenül fölötte járt képességeinek" - írja egyik napló
jegyzetében "gyógyíthatatlan csalódása sebéről" - drámai, és - mondja - ne
vetséges pillanat. Nevetséges? Nem; ez az, ami különösen megrendítő. Mert
Martin Du Gard igazán nem az a fajta író, aki a szükségből erényt - bár
vitatható erényt - tud csinálni. "A mód, amit választottam - a füzet, amely
ben egy szebájában üldögélő aggastyán följegyzi emlékeit - öntetszelgésre, a
gyeplő eleresztésére, öreges bőbeszédűségre csábít" - írja Maumort-tervéről,

1948-ban. Már magát az elgondolást is rossznak találja, pedig annyit, oly ki
tartóan foglalkozott vele. Ez a szűkszavú, míndig a lényegesre szorítkozó író
irtózik a fecsegéstől. s talán méginkább attól, hogy öntegyelmét vesztve ilyes
mibe tévedhet. Mennyire más természet, mint Thomas Mann, aki éppen gyen
géjét, éppen ezt a már-már aggálytalan "öreges bőbeszédűséget" tette meg
mintegy műfaji elvévé a Szélhámos vallomásaiban! Az utóbbi egyike az iroda
lom sírig termő, s öregségében aggálytalan bőséggel termő "csoda-aggastyán
jainak"; amaz kezdettől fogva nehézkesebb, aggályosabb. magát jobban gúzs
bakötő alkotó. Más-más természet mind a kettő. Martin Du Gard-ban talán egy
kicsit több manni, s egy kicsit kevesebb martin du gard-i véna kellett volna
ahhoz, hogyelkészüljön, talán egy történelmi vízválasztó remekművének,

Maumort ezredes naplója.
Egy kis föloldódás, egy kis .Jcrullos'' fecsegés, egy kicsit kevesebb fegye

lern talán átsegítette volna holtpontján, s megadta volna neki, legalább lelki
leg, azt a kalóriát, amit a háború szűk adagolása testileg megvont tőle. Az
összeomlásban ott állt munkája, műhelye szígetén; tanújaként egy világ elsüly
lyedésének, túl a hatvanon, s azzal a tudattal, hogy valahogyan "számon kí
vül maradt", hogy közte és a világ közt sorra szakadoznak a szálak. "Ez a há
rom katasztrófálisesztendő távlatot adott nekem. Megítélem magamat, mér
legelem művemet, világosabban látom korlátairnat. Igazi értékern szerint be
csülöm meg magamat, ostoba szerénység nélkül, de illúziók nélkül is; az, ami
tőlem még kitelik, nem éri meg, hogy továbbra is, törik-szakad, alkotni és
publikálni akarjak ... (En csak a multnak vagyok kortársa: amit gondolni tu
dok, amit mondani tudnék, egyetlen kérdésre sem felel meg, amit ma és hal
nap föltesznek azok a fiatalok, akik túlélik a pusztulást.)"

Sok éleslátás, sok igazság van ebben, és bizonyos keserű igaztalanság is. A
mult kortársa, igaz. S választ a holnap kérdéseire nem ad. De a közvetlen
multról nem igen akadhat hitelesebb, és művészibb tanúság az övénél; s ami
a fegyeLmet, mértéket, arányt és tisztességet illetei: abban maradandó példa
minden idők számára. (*)

ZENEI JEGYZETEK. (K ü l f ö l d i k a r m e s t e r - ven d é g e i n k r 6 l.)
Idény végére két nagyszerű eseményt is igért a hangversenykalauz. Az egyik
Lorin Maazel, a másik Sir John Barbirolli vendégszereplése. Lemezekről mind
kettejük nevét jól ismerjük, személyesen még egyikhez sem volt szerencsénk.
Az első találkozás pedig annál izgalmasabbnak igérkezett, hogy egyikük sem
tűzött műsorára hálás siker-darabokat. Maazel a Filharmóniai Társaság meg
lehetősen konzervativ közönségének Csajkovszkij, Ravel és Bartók mlIveket
dirigált, Sir John Barbirolli pedig - Mozart tündéri Linzi szimfóniája mellett
- Mahler 1. szimfóniájával mutatkozott be.
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Különösen Lorin Maaze; érkezését előzte meg hatalmas várakozás (melu
rövid ittléte alatt rajongássá fokozódott). Tavaly ugyanis hiába hirdette mű

sorát az egyik bérlet-sorozat, az utolsó pillanatban lemondta pesti vendégsze
replését. Egyik külföldi ismerősöm akkor a következőket irta róla: "Maazelt
sose sajnáld, itt nagyon rossz vélemény alakult ki róla. Csak a külsőségekre

ad, Herbert Karajan mozdulatait és felfogását utánozza. Tehetségét elismerik
ugyan, de csupán Lisztet és Berliozt szabad a keze alá adni, az operák közül
pedig a moderneket. A klasszikus zene nem az ő területe, legfeljebb majd
10-15 év múlva, amikor lehiggadt már. Egyébként furcsa internacionális fi
gura: holland család sarjaként Franciaországban született, és itt is nevelke
dett. Később az USA-ba került; amerikai állampolgár ma is, de Olaszországban
él. Mellékesen hat nyelven beszél és Európa majd mindegyik országában meg
fordult már. Mindenütt hatalmas sikere volt. Nem tudni, mit esznek rajta."

Nos, lehet, hogy egy esztendő alatt 10-15 is eltelik némelyik ember éle
tében - az atomkorszakban semmi sem lehetetlen - de az bizonyos, hogy
Loriti Maazel eniiui idő alatt teljesen "lehigga,dt" (ha erre ugyan egyáltalán
szüksége volt). Ugy elvezényelte Budapesten Beethoven VII. szimfóniáját, hogy
•.. hogy - a legjobb Ferencsiket idézte emlékezetünkbe. Köztudott pedig: ki
tűnő karmesterünknek ez a legsikerültebb műsorszáma.

A VII. szimfóniát maga Beethoven is elvezényelte 1813 december 8-án a
bécsi egyetem nagytermében. A jótékony célú hangversenyen - a bevételt a
hanaui csatában megsebesült osztrák katonák javára forditották - Bécs legki
válóbb zenészei alkották a zenekart: a többi között Spohr (a neves kompo
nista) és Dragonetti (a kor hires nagybőgőse) játszottak a vonósok között, Hum
mel és Meyerbeer pedig a timpanit szólaltatták meg. Spohr később életrajzi
emlékezéseiben is megírta, milyen hatást tett rá Beethoven - a karmester.
"Az volt a szokása - irja -, hogya kifejezés jeleit a legsajátosabb testmoz
gással hozta a zenekar tudomására. Igy például a sforzandónál (egy-egy hang
vagy ak/cord súlyosabb kiemelésére szolgáló jelzés) karját, melyet egyébkor a
mellén font keresztbe, hevesen szétvetette. A pianónál (csendesebb akkordok)
leguggolt, annál rnélyebben. minél csendesebb hangot kivánt. A crescendóknál
(erősítések) fokozatosan felemelkedett, míg végűl a forténál (nagy hangerő)

egészen felszökkent a magasba; és anélkül, hogy észrevette volna, többször
hangosan együtt énekelt a zenekarral."

Nem tudni, hogy az előbbí krítikusok mít mondanának Beethoven karmes
teri sajátosságairól. Lorin Maazelről, mínt Beethoven-interpretátorról viszont
megállapíthatjuk, hogy nem Karajant utánozza, hanem magát - Beethovent.
Mínden ídegszálával a muzsikát követi, qesetusait nem a karzatnak szánja,
hanem a művet kelti életre: alázattal és hitelesen. Olyan feszültséget teremt
maga körül, hogya hallgatóság nlinden zavaró külsőségről meqieleütcezüc,
ringatódzik a muzsika hullámain és amikor a hullámhegyről hirtelen visszazu
han az ébrenlét valóságába. nem tud megbirkózni feltörő érzelmeivel. - Csaj
kovszkíj Pathetikus szimfóniájának III. tétele után ..műsoron kivül" olyan taps
orkán remegtette meg az Erkel-színház falait, mint legutóbb Richter vagy
Ojsztrah emlékezetes vendégszereplése után.

A teljesség kedvéért szólnunk kell Lorin Maazelről, a modern művek meg
szólaltatójáról is. Olyanra ugyanis csak egyszer volt példa, hogy Bartokot - a
közönség követelésére - megismételtek volna. (Akkor Vaclav Talich, a kiváló
csehszlovák karmester vezényelt müveiből.) Az Erkel-színházban és egy héttel
később az Operaházban pedig így történt. l\Iellettem ült egy idősebb nénike, akí
a Mandarin-szvit végeztével felpattant a helyéről és önfeledten kiáltozta:
"Hogy volt, hogy volt I" Pedíg ezt a míivet igazán nem lehet könnyiínek, prob
lémát/annak, vagy közérthetőnek nevezni. Lorin Maiizel (és a virtuóz teljesít
ményt nyujtó Filharmonikusok) tolmácsolásában azonban olyan világosnak,
magától crtetődőnek tilrit az egész!

Tanulság és értékelés helyett pedíg csak ennyit: Lorin Maazelt (és Sir John
Barbirollit, akinek pompás karmesteri művészetét a hely hiánya miatt nem
elemezhet jük az azt megillető részletességgel) míndig szivesen és örömmel
várjuk vissza Budapestre.
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(V j d o n s á g a z O p e r a h á z b a n.) Az opera-műfaj kedvelői érdeklő

déssei várták Horusitzky Zoltán Báthory Zsigmond c. új magyar operájának
bemutatóját. (Jelen esetben ugyan inkább csak jól bevált ujdonságról beszél
hetünk, hiszen a művet már nagy sikerrel mutatták be Németországban.)

Horusitzky operája a török- és Habsburg-elnyomás között hányódó Erdély
sorsát idézi fel sokszor megrázó hitelességgel. Látszik, hogya szerző alaposan
beledolgozta magát a kor történetébe: innen van, hogy elsősorban a pompás
kórusokkal és impozáns felvonulásokkal aratott megérdemelt sikert. Hogy még
sem sikerült megteremtenie a történeti tárgyú népi operát, azt néhány kirívó
rendezői félrecsúszás mellett a Borisz Godunov túlzottan érvényesülő hatásának
tu!ajdonitjuk elsősorban. Mindamellett a mű színes, szellemes dallamvezetése
és pompás külsőségei megérdemelten arattak forró sikert. Aligha csalódunk
abban a feltevésünkben, hogy a Báthory Zsigmond mindig szívesen látott ven
dége lesz opera-színpadunknak.

A bemutató előadás népes szereplő gárdájából elsősorban Lukács Miklós
sza.kavatott irányitó munkáját és Tiszay Magda pompás jellemformálását emel
jük ki Kendiné szerepében. A többiek is dicséretesen megállták helyüket és
a jól működő zenekarral együtt megérdemelten vették ki 1'észüket az új magyar
opera sikeréből. Éppen ez a siker figyelmeztet arra, hogy érdemes lenne a mú
némelyik részét újra átdolgozni, hitelesebbé formálni. (A főhős jellemfejlődé

sérc gondolunk elsősorban.)

(C h o p i n é s a k í n a i d i á k o k.) Ebben az évben ünnepeljük "a zon
gora poétája" születésének 150. évfordulóját. Szerte a világon impozáns ünnep
ségek keretében idézik fel légies alakját és csodálatos muzsikáját. A sok ér
tékes emlékezés és tanulmány kiiziii is kiemelkedik az a meleghangú kis írás,
melyben Arthur Rubinstein. a ma élő legkiválóbb Chopin-játékos, elemzi a
lengyel művész hatásának titkát.

,.Szinte az egész 'l'ilágot bejártam Bach, Beethoven és Chopin zongoramú
vei vel - kezdi cikkét Rubinstein. - Úgy vettem észre, hogy Bachot inkább az
intellektuális beállítottságú zenerajongók szeretik, míg Beethovent inkább a
könnyen hevülők bálványozzák. Chopinnak ezzel szemben nincs külön tábora,
az ő muzsikáját mindenki szereti, mert átérzi és megérti.

.Hogy mennyire igy van - írja a továbbiakban Rubinstein, - azt egy kí
nai hangversenykörutamon tapasztaltam leginkább. Egyik koncertem után meg
kértet.. hogy adjak még egy külön hangversenyt az egyik egyetem nagytermé
ben. Könnyen ráálltam, mert kiváncsi voltam, hogy e távoli és sokszor exo
tileus elemekkel átszőtt világ diákjai hogyan dolgozzák magukba az európai
műveltség kincseit.

Igyekeztem amolyan keresztmetszet [élét nyújtani hallgatóimnak. Az ered
mény nagyon érdekes volt. Bach, Liszt és Chopin művei aratták a legnagyobb
sikert. A legtöbb tapsot Baeh egyik toccatajával szereztem, de úgy éreztem,
hogya diákok a Chopin darabok közben lelkesedtek leginkább. Kézzel fogha
tóan éreztem ilyenkor, hogy valamennyien nagyon élénken és szívesen dolgoz
zák magukba Chopin muzsikájának minden elemét. Az ő darabjai közben
megszíneződtek az arcok és sokkal lelkesebben és hevesebben ujjongtak a
fiúk, mint bármikor egyébkor."

Idáig Rubinstein emlékezése. S az ő megfigyeléseit - Chopin zenéjének
internacionalizmusára vonatkozókat -mi is kiegészíthetjük eggyel: nemrégi
ben járt nálunk Takahiro Sonoda, a kiváló japán zongoraművész. Forró han
gulatú szólóestjén a legnagyobb sikert Chopin darabjaival aratta.

Szeretnők most megidézni azt a régi kritikust, aki Chopint szűk zenei kÖT
inyencfalatjának nevezte. (Rónay László)

VALLASOS KIADVANYOK. Szántay-Szémán: A boldogságos Szűz a Ke
let képtiszteletében és legendáiban. Bájos Mária-kép fedőlapúkis könyvecskét
adattki a Szent István Társulat 1959-ben dr. Szántay-Szemán István pápai
prelátus tollából "A boldogságos Szűz a Kelet képtiszteletében és legendáíban"
címrnel. A könyv megírására hármas jubileum késztette az Illusztris szerzőt: a
Szeplőtelen Fogantatás dogmája kihirdetésének (1854) és a lourdesi jelenések
nek (1858) századik, valamint a 34. budapesti nemzetközi Eucharisztikus Világ-
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kongresszusnak (1938) huszadik évfordulója. A Kelet lelkiségében a Mária
tisztelet a legősibb időktől kezdve sajátos helyet foglal el az Oltáriszentség kul
tuszával együtt. Az Istenszülő, a Szűz, a Szcnnynélküli, a Mennybefelvett, a
Kegyelemközvetítő megjelölesek Kelet teljes és tökéletes katolikus mariológiá
ját tükrözik vissza. A Mária kultusz a Szent Szűz képének tiszteletében jelent
kezik mint egészséges középút a pogányság túlzásai és a zsidóság, valamint a
mohamedanízmus merev ellenzése között, diadalmasan megvívja a nagy har
cot a képrombolók ellen Damaszkuszi Szent Jánossal (675-749) az élen, miköz
ben szígorúan zárt formák között él tovább.

A Kalkidike félsziget keleti nyulványán lévő hatalmas, majdnem kétezer
méter magas csúcs, az Égei tenger északi partján a Szent Hegy, az Athosz
hegy. Ez a "Hagion Orosz" hatalmas orthodox remete és szerzetestelepülés,
"mint az Isten Anyjának öröksége, állandóan érzi az O különös szeretetét". A
kedves és naivan bájos legendák birodalmába visznek el bennünket a csodás
Mária-képekhez fűződő történetek: a Valóban Méltó, a Háromkezű Mária, a
Kapus Szűz Mária, a Gyorsan Meghallgató Mária, a Kukuzelissza Mária, a
vatopaedí kolostor Mária legendái, a Megölt Mária, a többi vatopaedi képek,
a Mutató Mária-kép, az Édescsók Mária képe, az Öreg Mária és a Szűz Anya
Mosolya.

Kis ismertetésünk befejezéseként mindannyian teljes szívvel és lélekkel,
imádságos lelkülettel csatlakozhatunk a mű utolsó bekezdésében foglaltakhoz:
"Az az egyetlen reményünk, hogyaBoldogságos Szűz palástja alatt, mely
egyformán borul Kelet és Nyugat fiai fölé, a ,két duzzogó testvér' egyszer
majd nem külőn-kűlön, de közös áhítatban borul a Panagía lába elé, aki öröm
mel és szeretettel vezeti majd őket Szerit Fia elé és beteljesedik az üdvözítő

verejtékes könyörgése: .Atyám, add, '" hogy mindnyájan egyek legyenek,
amint Te és én egy vagyunk'."

Görögkatolikus imakönyv. A latinszertartású római katolikus hívek szá
mára készült Magyar Misekönyvön túl (lásd Vigilia 1959. januári számát) a
Szent István Társulat 1958-ban "Emeljük föl szívünket!" c. görögkatolikus
imakönyvvel lepte meg 183 oldal terjedelemben, kitűnő papíron, ízléses kiállí
tásban. jó kötésben az ország kétszázezernyi görögkatolikus hívőseregét a Haj
dúdorogi Egyházmegyei Főhatóság által kijelölt bizottság szerkesztésében, Gö
rögkatolikus testvéreink igazi imakönyvet kaptak a kezükbe, mely a hívek
nagy részének lelki igényeit teljességgel kielégíti. A technikai beosztás szem
pontjából a könyv hat nagyobb fejezetre oszlik: I. Hitünk igazságai és törvé
nyei; II. Imádságok: szokásos kezdő imák, napi imádságaink, életünk megszen
telése (szentségek), imák az Úr Jézushoz, az Istenszülő dícsérete, a szentek
tisztelete, imák különféle szándékra; III. Nyilvános isteni szolgálatok: a reggeli
istentisztelet énekeiből, a szentmise, az alkonyati istentisztelet énekeiből; IV.
A szent liturgia változó részei: vasárnapokon, hétköznapokon, a közös meneá
ból a szentek tiszteletére, különféle szándékokra, az egyházi évről, a változó
és az állandó ünnepekre; V. Temetési énekek: felnőttek és gyermekek temetése,
parasztász; VI. Népénekek (számszerint 48). Az imakönyvben szereplő ájtatos
ságok külön tartalommutatót kaptak, hogy ezzel is kiemeljék fontosságukat.

Akik ezt az imádságos könyvet kezükbe veszik, valóban kövessék a kerub
énekben foglaltakat: .,tegyünk félre mostan minden földi gondot" és alázatos
lélekkel esedezzenek a hajdúdorogi egyházmegyét 1912-ben felállító Szent X.
Pius pápához: "imádkozzál Krisztushoz hű görögkatolíkus népünkért !"

Új ima- és énekeskönyvek. Az elmúlt egy-két évben örvendetesen fellen
dült az imádságos és az énekes könyvek kiadása az előző esztendőkhöz viszo
nyítva. Ezekről szeretnénk néhány sorban olvasóinkat tájékoztatni.

A Szent István Társulat kiadásai: Néhai dr. Czapik Gyula egri érseknek
1954-ben két ima- és énekeskönyve látott napvilágot a Szent István Társulat
kiadásában. Az egyik az ifjúság, a másik pedig a hívek számára készült. Ez
utóbbi "Aldjuk az Urat" címrnel 1957-ben második, 1959-ben pedig harmadik
kiadásban került forgalomba. Dr. Regács Ferenc pécsi püspök "Jézus népe" c.
ima- ésénekeskönyvének első kiadása 1958-ban, a második pedig 1960-ban je
lent meg. A németajkú katolikus hívek használatára készült dr. Galambos Fe
renc uj petrei plébánoshelyettesnek "Neuer Rosengarten der ewígen Liebe,
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Eine Samrnlung von Gebeten una Liedern für das christkatholische Volk" c.
1959-ben kiadott munkája, Görögkatolikus híveink lelki igényeit hívatott kielé
gíteni az imént említett "Emeljük föl szívünket" c. görögkatolikus imakönyv.
Az 1958-ban két kiadásban is megjelent "Magyar Misekönyv"-ről folyóiratunk
1959. januári számában már beszámoltunk, hasonlóképpen megemlékeztünk az
1958-ban kiadott "Cantus Cantorum"-ról is 1959. áprilisi számunkban.

A Zeneműkiadó Vállalat kiadásai: Az Országos Magyar Cecilia Egyesület
megbízásából a Zeneműkiadó Vállalat 1959-ben két munkát jelentetett meg:
Harmat-Sík "Szent Vagy Uram! Ösi és újabb egyházi énekkincsünk tárának
orgonakönyve" (7-9. ezer) és Werner "Hozsanna.Teljes kótás ima- és énekes-,
könyv a Harmat-Sík Szent Vagy Uram énektár összes énekeivel, kibővítve

más régi és újabb magyar és gregorián dallamokkal" c. művének második ha
zai kiadását.

Az Ecclesia kiadása: Az Ecclesia Kiadó 1959-ben Gyulai Oszkár "Imakönyv
a Szent Vagy Uram énekeivel gyermekek részére" c. összeállítását adta kicsi
nyeink kezébe.

Szívből kívánjuk, hogy ezek a kiadványok kicsinyek és nagyok kezében
egyaránt a lelki előrehaladás termékeny eszközeivé váljanak.

(Kovách Zoltán)

A NEOGOT ÉS NEOBAROKK templomokat és középületeket - a mille
neum és a két háború közötti időszak féligmeddig hivatalos stílusát - sokat
bírálta az a nemzedék, mely a huszas és harmincas években őszintébb és mé
lyebben gyökerező élményeket sürgetve indult a katolikus újjászületés to
vábbmunkálására. A "historizáló stílustörekvésekben" - amint Szekfű Gyula
nevezte azokat - nem látott egyebet, mint annak a szellemnek a megnyilatko
zását. amely a maga meggyőződésének és teremtő erejének hiányát a mult
nagy korszakaiban megteremtett formák üres utánzásával igyekezett takargatni,

A fiatalosan heves és kemény bírálatnak. sajnos, sokban igaza volt. Az a
stílus, amely a harmincas évekig szinte egyeduralkodó volt templomépítésünk
ben is, nem sok valódi értékkel dicsekedhetik. A kor építészei igen sokszor
meggyőződés, átélés nélkül ismételgették a régi formákat és vonalakat, nem
tudtak belehatolni annak a lényegébe, amit utánoztak, ami Ienyűgözően széppé
teszi a középkor és a barokk katedrálisait és kicsi falusi templomait.

Altalánosítani azonban soha sem lehet maradéktalanul - ez esetben sem.
A milleneumot megelőző és követő időszak építészei, szobrászai, festői között
is akadtak alkotó tehetségek. A historizmusnak megvannak a maga nagyegyé
niségei és jelentős alkotásai. Éppen az építészek köréből Lehet felsorolni a leg
jellemzőbb neveket: Pollaek Mihály, Feszl Frigyes, Ybl Miklós, Steindl Imre,
Sciiulek Frigyes, Lechner Ödön. Necgót és neobarokk templomaink között is
találni olyanokat, amelyek igazi alkotó szellem művei.

Sajnos, legtöbbször még e tehetségek kitűnő alkotásai sem tudnak teljesen
érvényesülni. Akármilyen nagyszerű is szerkezetében egy épület, tönkre teheti
a hatását például a belső festése. A boltívek merész lendülete nem érvényesül,
ha elborítják édeskés virágokkal. ha vonalait megtörik és felbontják indákkal.
indokolatlan kacskaringókkal. Az épület szépsége, a szerkezet mondanivalója
elstkkadhat a feleslegesen használt díszítőelemek között. Csak egy-egy sikerült
helyreállitás nyomán döbbenünk rá, hogy az ízléstelen, vagy oda nem való fes
tés remekművet takar.

Az imént elmondottak igazát a necgót stílusú budapesti Örökimádás temp
lomban lehet igen érdekesen és szemléltetően megtapasztalni, mely hatalmas,
hét millió forintot kitevő állami támogatásból és a hívek igen komoly áldozat
készségéből mostanában újul meg szinte teljesen. Pedig eddigi belső díszíté
sét nem is lehetett ízléstelennek mondaní ! Csupán csak nem volt megfelelő...

Az Örökimádás templom fél évszázados. Pontosabban: 1908-ban szentelték
fel. A magyar Oltáríszentség-kultusz tűzhelyének épült. A világvárossá fejlődő

Budapest nem akart lemaradni Európa többi fővárosa: Brüsszel, Róma, Páris,
Madrid, Bécs mögött, ahol egymásután emelték a mult század második felé
ben a hasonló engesztelő célú szentségimádásí templomokat. A templomépítő

bizottság, Kanter Károllyal az élén, olyan otthont kívánt teremteni az Euoha-
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risztia szüntelen imádása számára, mely művészileg is méltó módon szolgálja
célját. Ha 'nem is tudott kilépni a maga korának historizáló látásmódjából. a
meghirdetett pályázatra beérkezett tervek közül ösztönösen a legjobbat, Aigner
Sándorét választotta ki. Aígner, aki Temesvárott 1854-ben született, művészi

tanulmányait a bécsi Kunstakademie-n Schmidt Frigyes vezetése alatt végez
te. Schmidt nemcsak ügyes építész, jó művész volt, hanem kitűnő restaurátor
is. O állította helyre a Stephanskirche-t. Aigner maga is résztvett mestere ve
zetése alatt a d6m restaurálásában. Nem kívülről, elméletben és papiron is
merte meg tehát a gót stílust, hanem az eredeti alkotásokon végzett munká
ban. Magyarországra visszatérve első két vállalkozása: a zágrábi dóm és a
budai Mátyás templom restaurálása.

Necgót templomai a legjobbak közé tartoznak a maguk nemében. Alkotásai
mély és igaz élményekből fakadnak, bátran, lendületesen, mégis egyénien tudja
alkalmazni a gót építőmodor ötleteit, szerkezeti elemeit. És - ami az eredeti
tehetség bizonysága - egyszerű és nagyvonalú tud és mer lenni.

Aigner a templomban minden vonalat és felületet úgy szerkesztett meg.
hogy egyetlen célt és gondolatot szolgáljon: a belépő és bent térdelő hívő

szemét szinte odakényszerítse a főoltárra, annak is a magasságába, az egész
nap kitett Oltáriszentségre. A léleknek az Eucharisztia felé szálló lendületét
semmi sem akasztja meg: nincsenek a falakon képek, szobrok, még a mellék
oltárok is szerényen 'húzódnak meg az oldalkápolnák helyén. Puritán egysze
rűség, a vonalak könnyed lebegése, a felületek szerves és harmonikus egyensú
lya jellemzi az állandó szentségrmádás magyar hajlékát.

Mindez azonban nem érvényesült kellően - a festés rniatt. A templom
belső egyáltalán nem volt sem rikító, sem ízléstelen. Csupán csak nem hagy
ták meg a felületeket tisztán, hanem a középkori katedrálisok csupasz kövei
nek fugáit utánozva merev, szögletes vonalhálózással felbontották azokat 
ahogyan már ezt necgót templomainkban lépten-nyomon tapasztaljuk. Aigner
oszlopainak, boltíveinek, mennyezetbordáinak lendülete elsikkadt ebben a há
lóban. Valami hűvös merevség rontotta a templom hangulatát, azt az izzást,
amely pedig oly nagyon érezhetően árad itt a kitett Oltáriszentségből és a kö
rülötte található imádságos szivekből.

Az újjáépített Örökimádás belső festésében most - Takács Ferenc tervei
szerint 'készült - elvetették az említett hálózást, a kövek imitálását malteren,
s elhagytáka különböző díszítő mintákat is, viszont a falak eddigi csontszínét
felbontották: kékkel, a kőre emlékeztető szürkével, borlilávaI. bordópirossal. Az
apszis háttere tűzaranyban ragyog. Ebből a háttérből sokszorozott erővel emel
kedik ki a kilenc méter magas karszti márvány főoltár. Felette pedig izzó
szőnyegként bontakoznak ki az új színesüveg ablakok, Pituk József alkotásai.
Az üvegablakok megtervezésében és kivitelezésében ugyanaz a szempont ér
vényesült, mint az egész templom festésében. A művész elvetette a régebbi zsú
folt és statikus díszítést és hatalmas képekben az Oltáriszentség evangéliumi
történetét állította helyébe. Pituk új művében a középkori francia templom
'ablak legnemesebb hagyományait a modern freskó erejével párosít ja. Legujabb
egyházművészetünkegyik jelentős alkotása bontakozik .ki az Örökimádás temp
lom főoltára felett.

Az Örökimádás megújítása jelentős tanulsággal gazdagít bennünket. Első

sorban azzal a felismeréssel, hogy necgót és neobarokk templomaink között
talán sokkal több a szép, értékes mű, mint gondoljuk. Csak ki kellene szabadí
tani azokat a felesleges cifraságok alól, amelyeket mindig a kezdetleges izlés
vagy a hivalkodni vágyás kényszerített rájuk. Másodszor azzal a meglátással,
hogy ma, amikor a templomépítésben és fenntartásban az egyéni rnecenásokat,
a gazdag donátorokat felváltotta az egyházközség, a szerény anyagi tehetség
gel rendelkező hívek tömege, különösen fontosak az egyszerű megoldások. Pap
jaink számára, akik a templomépítések és felújítások közvetlen szellemi moz
gatói és irányítói, mindíg súlyos problémát jelent a templomfestés művészi

színvonala. Különösen akkor, ha díszítő elemeket, mintákat akarnak alkalmazni
a falakon. A kezdetleges izlés itt könnyen túlzásba eshetik, amikor többet, na
gyobbat akar, mint amit a rendelkezésre álló anyagiak lehetövé tesznek. A ke
vés lélegzettel való nagyotakarás eredménye a sok giccs, a talmi, az üres ci:&-
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raság. Ezzel pedig éppen az ellenkezőjét érik el, amit kívántak, mert a kikép
zés csak még szegényesebbnek hat.

Mindezt és a felesleges vitákat ki lehet küszöbölni, ha az egyszerűbb meg
oldásokat választják. Szepet és monumentálisat olcsóbban is lehet alkotni, egy
szerű falusi templomokban is. (Sinkó Ferenc)

A LATIN NYELV "FEJFAJA"-RA ... Éppen Erasmus csipkelődésein tű

nődtem volt. Azokon az olykor kegyetlenül maró, máskor meg könnybe fúló
igazmondásokon, amikor felnyitom az újságet és riadtan olvasom: Megcsappant
az angol diákok gondja, akik Cambridge egyetemére akarnak iratkozni. Hatá
rozatba ment 316 szavazattal 212 ellenében, hogy nem szükséges többé a fel
vételhez a latin nyelv ismerete ... ! Hát igen, Cambridge nem mert Oxford
mögött kullogni, Elvégre is az angol egyetem hajléka ugyan a tudománynak,
de vezetését gazdasági szempont is irányítja. Következésképpen nem közöm
bős, vajon növekedik-e vagy csökken hallgatóinak száma. S az is igaz, hogy
manapság a köztudat dönti el, melyik különb, Oxford vagy Cambridge? Már
pedig a közvélemény értékmérő állásfoglalását nem a tudós professzorok mű

ködese alakítja ki, hanem - a nagy regatta ... Cambridge mégis okvetetlen
kedik, köti magát az angol egyetem hagyományaihoz. Ama szavazás idején
elvetette például azt a javaslatot, hogy ezentúl csak egy idegen nyelvben való
jártasság legyen a felvétel feltétele. Ragaszkodik kettőhöz ... Azt az ötletet is
sutba dobta, hogy történelmi vagy nyelvi szakra is lehessen a latin nyelv ele
meinek tudása nélkül beiratkozni.

Ha valaki hat-nyolc lustrum előtt végzett jobbfajta angol egyetemet, még
pedig úgy, hogy nemcsak általános rnűveltséget kívánt elsajátítani, hanem tu
dományos fokozatot is szerzett, akkor bátran a kezébe lehetett nyomni például
- hogy a rotterdami humanista bűvkörében maradjunk! - a három béke
adagium bármelyikét, teszem a Dulce beHum inexpertis-t, bizony kapásból baj
nélkül le tudta azt fordítani. Hiszen a módszeres gondolkodás begyakorlására
abban az időben a mi gimnáziumunknak megfelelő angol iskolatípusban Eucli
des műve, az Elemek is tankönyv volt. Amde azóta nagyot rendült a világ.

Ebben a távlatban márlegelvén a jövő eshetőségeít, míndenképpen bölcs és
dicséretes elhatározásnak tartjuk, hogy újabban nálunk megint visszatérnek a
latin nyelv oktatására, a human tagozatú középiskolában. Noha négy évre fog
ták össze a tananyagot, meg kell hagyni, hogy szorgalmas tanuló lelkiismeretes
tanár vezetésével szert tehet az alapvető ismeretekre, mert didaktikailag cél
szerű az anyag felosztása s jó a tankönyv.

A modern ember el lehet a latin nélkül is! - vethetné oda valaki. Szó
mi szó, ez igaz! Valóban el lehet nélküle, mint ahogy tenghet-lenghet más
nyelvek tudása nélkül is. Csakhogy a latin valamiféle ismerete nem nyelvi
kérdés, hanem sokkal több ... Mégsem kell tán felelevenítenünk azokat a vitá
kat és ankétokat, amelyek valamikor a humanisztikus gimnázium körül mel
lette s ellene folytak. Elég a mindennapi élet tanúsága. Aki egyszer is szembe
került azzal a riasztó tünettel, akárcsak jómagam, hogy felsőbb évfolyamos
matematika-fizika szakos és technikus egyetemi hallgatók, akik már nem ta
nultak latint, nem tudták, mi a jelentése a "psychologiai motívurn" és "physi
ologiai szükséglet" kifejezéseknek. az nyilván egyetért velem: művelődésünk

színvonala okán igenis szükség van a latin nyelv bizonyos fokú ismeretére!
Viszont nincs szükség a bizonyítgatásra, hogya magasabb fokú európai művelő

dés a latin kultura szellemében és az általa közvetített hellenizmus kulturkin
cseiben fogant meg és terebélyesedett naggyá. S arra sem kell emlékeztetni,
hogy a tudomány számos ágában, a szellemtudományi s természettudományi
ágakban egyformán, a műkifejezések latin eredetűek.

A nagy nemzetek körében már jó ideje vitatkoznak azon, miként kellene
s lehetne a latin nyelv tanítását korszerűen megreformálni. Cikkek és könyvek
garmadával adják a jó tanácsokat. Az eredmény? A latin gondozására s ter
jesztésére kiadott folyóiratok egymás után szüntek meg, a római Vox Urbis és
az Alma Roma, a frankfurti Scriptor Latinus, a varsói Lygia, a lembergi Pala
estra, a párisi Umfia, azaz a francia orvosszövetség nyelvészeti lapja és a többi.
De hát a latlnistákat a kudarc nem csüggeszti el. A fortitudó római erénye
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egyre újabb vállalkozásokra ösztönzi őket. Manapság a római Latinitas, a bar
celonai Palaestra Latina, az avignoni Vita Latina s a blackpooli Acta Diurna
igyekszik Cicero idiomáját modern köntösben a világnak bemutatni s megsze
rettetni. 1956 szeptemberében "az élő latin nyelv" első nemzetközi kongresszu
sát tartották meg Avignon városában. Ezen 22 nemzet latinistái vettek részt.
A mult év szeptemberében pedig már a másodikra került sor Lyon városában,
200 résztvevővel. [Közben természetesen a klasszika-filológusok is tartanak
szakmabeli nemzetközi összejöveteleket. Ez év áprilisában volt például Róma
városában a Ciceronianum Conventum, ezen magyárok is megjelentek. Végül
a kongresszus tagjai elmentek a pápához, aki latinul buzdította őket e nyelv
ápolására.] "Az élő latin nyelv" két kongresszusán megegyeztek abban, hogy
úgy-ahogy átszüremeltetik a latin kultura szellemét az ifjúság elméjébe, de
általában véve nem tudják a nyelvet akként tanítani, hogy beszélni is tudja.
A módszerre nézve pedig ugyancsak elágaztak a vélemények. Hja, a gép hősi

korszakában nem Athén és Róma szellemiségének termékei igézik meg a lel
ket, legfeljebb kivételes esetekben ...

Amidőn a klasszikus szellem hontalan vándora olvasgatja e beszámolókat
a kísérletekről és a sírámokat a gyakorta meddő f'áradozásról, múlhatatlanul
megfogja, ha nem is a tudata, de a sejtelme, hogya remekbe szabott latin
periódus zamatának nagy kora leáldozott. Lüktetését ásító közömbösség k í

séri, történelmi levegője pedig már csak curiosum szegény nebulók nyaggatásá
ra ... Vagy nem így van? Ilyeténvaló hangulatok órájában lelkesítő olvasmány
Antonio Baeci szakavatott tanulmánya Carlo Egger öt nyelvű szótáráról (Lexi
con nominum pirorum et mulierum, Edidrice Studium di Roma). A Latinitas e
világszerte megbecsült tudós munkatársa nemrég lett - bíboros. És a latin
tudásnak e ritka megbecsülése örömöt és megelégedést keltett a klasszikus mű

veltség világában. De boldogok lettek volna például Gemelli vagy Grabmann
tisztelői, ha e kitüntetés azokat is érte volna ... ! Nos, Bacci azt mondja, hogy
már nem tudjuk teljesen megérteni Dante művét manapság, hogyha előzően

nem ismertük meg eredetiben Vergilius alkotását. "Valamely nyelv megtanu
lásának - úgymond - nem lehet más célja, mint beszélni vagy legalább is
írni azon a nyelven és megérteni remekműveit". "Már Zanella, a finom izlésű

költő s széles látókörű tudós - írja tovább Bacci - azon panaszkodott, hogy
az Északról behozott (importált) filológiai erudicionizmus megfojtotta iskolá
inkban a jó humanista hagyományokat és a latin nyelv ott úgy maradt fenn,
mint valami élettelen herbarium vagy tudományos célból felboncolandó holt
test." Bacci mindazonáltal optimista, bízik a latin nyelv felvirágzásában ...

S miközben e sorokat írom, kerül elém aPaese Sera híre: A nemzetközi
latin költő-versenyen, az amsterdami Certamen Hoeuffíanum-on, az első dí
jat a római "Liceo Ugo Foscolo" latin-tanára, Fernando Maria Brignoli, az is
mert neo-latin poéta nyerte meg ... Talán mégsem fejfa, ami sötéten látó el
mémben a latin nyelv fölött felmerül ... (Cavallier József)

MICHELANGELO VERSEI. Magyar költők és versolvasók közös nagy
büszkesége hagyományokban s élő tehetségekben egyaránt gazdag műfordítói

kulturánk. Babits és a nyugatosok harcai után ma már mindenki érzi, hogy a
jó műfordítás "ajándé!; a nemzetnek", ragyogó vallomás a "haza s az em
beriség" közös hitvallása mellett. S valóban, az utóbbi évek elméleti munkák
s remekbe készült műfordítások egész sorozatával fejlesztették tovább a nagy
elődök örökségét. Szabó Lőrinc neve és életműve biztosan korszakjelölő a ma
gyar műfordítás történetében. Alakja módszert és színvonalat jelöl, nyomában s
körülötte gazdag termés fakad.

Rónay György műfordítói tevékenysége külön helyen áll a sok műfordító

kortárs életműve közt. Sokat és sokfélét fordított: folyóiratok, antológiák őr

zik fogékony, kulturált és aszketikusan fegyeLmezett fordító kedvének reme
keit. De őt igazában nem egyes versek szerelme ihleti. Nem egy-egy költemény
ragadja "bájkörébe"; mint Radnótit vagy legtöbb ma élő műfordítónkat, ha
nem egy-egy sajátos hangú 'költő, költői tábor vagy iskola. O tudja, vallja,
hogy a legszebb vers is töredék: a rímek, ritmusok versből versbe hajolnak, a
sorok régi - vagy távoli sorokra felelnek, s csak az hódított igazán nagyot, aki
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nemcsak a részt hódította meg. Megragadni a "megfelelések" titkos hálójának
csomópontjait, melyekben összefut egy különös, a magyar olvasó számára szo
katlan írói egyéniségnek vagy költőcsoportnak formakincse, mondanivalója,
megmutatni a versek egymásra-fénylő ragyogásában az egészet, amit magya
rázni nehezebb talán, de ami előtt meghajolni könnyebb; ez az ambíció ve
zette a német romantikusokhoz és Rimbaud-hoz, az új francia költőkhöz és a
francia renaissance költőihez, s ennek a műfordítói becsvágynak ajándékaként
adta rnost közre magyarul Míchelangelo költeményeit.*

Michelangelo, ez a "különös, vad, magányos ember" valóban újszerű vers
élményt igér a magyar olvasónak. Mínden ember és minden művész egyéniség,
de az ő költészetét világok választják el attól, amit mi megszoktunk, ismerős

nek érzünk. A mi irodalmi várakozásainkat még mindig a romantika eszményei
határozzák meg: mi elsősorban jó verset keresünk, amelyet az élmény hitele
pecsétel remekműve. Az élmény esztétikájának eszmerendszerében viszonylagos
értékké lett a szép és a rut - a vers szépsége eszköz ma már, s a szépség
"imádata" - Baudelaire-nél vagy a parnassieneknél új költői magatartás csu
pán, amelynek ihletéből nagyszerű versek születtek, megint csak a romantikus
én-líra eszményei szerint,

Michelangelo a renaissance "objektiv" lírai magatartásának képviselője. A
szépség számára nem az élmény kifejezésének eszköze, hanem cél - valóban
"imádat" tárgya, a renaissance platonista szellemének megfelelően Isten "je
lenlétének" fénye, mely beragyogja, megfinomítja és értelmessé teszi az emberi
létet. Ez a platonista szépség-gondolat hatja át szerelem-i.tanát", és ez ihleti
művészetét. ,

S hogy mi az "új" művészetében a renaissance petrarkista örökségéhez vi
szonyítva ? Talán két - első pillantásra ellentétes - vonás. Egyrészt a szép
ség számára nem az érzékek öröme, nem a csengő szó üdesége, hanem valami
mélyebb, intellektuálisabb harmónia. Dante és Petrarca a "dolce stíl nuovo"
harmatos színeivel dolgozik, Míchelangelo nem a megkopott színekben, hanem
a rajz szerkezeti monumentalitásában remekel. S másrészt a fény és az in
tellektus e rnűvésze sokkal nagyobb szenvedélyeket, kétségeket - mélyebb s
egyénibb élményeket - fog a szépség rendszerébe elődeinél. Ellentét, melynek
tagjai mégis magyarázzák és megindokolják egymást. Ellentét, mely Michel
angelo költői oeuvre-jére is rányomja a titáni nagyság bélyegét, s rnely ezt a
renaissanceban gyökerező művészetet annyira telíti mégis a modernség sej
telmeivel.

Olvasnánk-e Míchelangelo verseit akkor is, ha csak költő lett volna, ha
szobraiban, képeiben s a Szentpéter "hasonlíthatatlan szépségében" nem hagy
ta volna ránk szellemi örökségének gazdagabb felét? Aligha. Rónaynak, a
kommentátornak érdeme, hogy a versek olvasása közben sose veszítjük el köl
tőjükhöz fűző sokágú emberi kapcsolatunknak egyetlen fonalát sem. A verset
magyarázza a kép, a gazdag jegyzetanyag szerény és mégis kifogyhatatlan uta
lásainak sora, s a műfordító Michelangelo-képét a megszekott biztonsággal
rajzolja meg az utószó egyszerű tartózkodással, mégis feledhetetlenül.

Ad-e újat a kötet azoknak, akik Michelangelót máshonnan jól ismerik
már? Az irodalom természetének rnegfelelően a művész fejlődésének, lelki
itineráriumának megértéséhez segít közelebb. A néma formák férfia megszólal
bennük, s mi észrevesszük, hogy ő is "üdvösségkereső". A versek egymásba
kapcsolódó harmóniája nem statikus forma, a fejlődés dinamikája hatja át. S
ez a fejlődés az istenversek ragyogó magaslatára ível. (Tótfalusy István)

RIPPL-RONAI JOZSEF MŰVÉSZETE. Néhány esztendővel ezelőtt volt
Rippl-Rónai (1861-1927) halálának 30. évfordulója, s a jövő esztendő tavaszán
emlékezik meg a magyar szellemi élet a művész születésének centenáriumáról.
Rippl mind rendkívüli képességeinél, mind fellépésének Időszerűségénél.mond
hatnánk "időzítettségénél" fogva a magyar festészetnek s az egész magyar kul
túrának egyik legfascínálóbb alakja. A múlt század utolsó évtizedében kez
dődött munkálkodása; Bernáth Aurél megállapítása szerint ezeknek az éveknek

'Michelangelo Buonarottl versei. Rónay György fordítása. Magyar Helikon, 1959.Ara 56 Ft.
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a magyar píktúrában három nagy eseménye volt: Szinyei-Merse "felfedezése",
a nagybányarak fellépése és Rippl jelentkezése. Hogya mester a későbbi mo
dern magyar festői törekvések fontos előfutárja volt, erre vonatkozólag Márffy
Ödön pregnáns szavait idézzük: "Rippl-Rónai hagyatékát időlegesen el lehet
hallgatni, de nem lehet meg nem történtté tenni. Mí ndnyájunk közül benne
szívódott fel legmélyebben a francia szellem, ő volt az, aki a legáldásosabban
hatott festőművészetünkre." De a külföld is becsüli és ma is számontartja
Rippl-Rónaí t. Az "Art News Annual" c. vaskos amerikai művészeti évkönyv
1958-as kötetében a New' York-i Kennedy-galéria kövér betűkkel a mi Rippl
Rónaink alkotásait hirdeti Bonnard és Toulouse-Lautrec művei mellett.

Genthon István szövegével 'a közelmúltban Ripplről a Képzőművészeti Alap
kiadójánál fényűző kiállítású kötet jelent meg, 48 színes táblával. Genthon vé
gigkíséri Rippl életútját a kezdetektől addig az emlékezetes pillanatig, amikor
az Uffizi igazgatósága felkérte a mestert: fesse meg önportréját a firenzei kép
tár számára.

Rippl patikusseged volt ifjú éveiben, mint Csontvary. Miután a művészet

vonzotta, kikerült Párizsba, ahol Munkácsy kedves növendéke lett. De őt, mint
az új generáció tagját már megérintette az új törekvések lehellete, s tagja lett
Bonnard és Vuillard baráti körének. E csoport a Próféták (azaz Nabik) Társa
sága nevét viselte. "Rippl volt az első nem francia művész, akit méltónak ta
lálteak arra, hogy maguk közé fogadják." Munkásságának első korszakát a
fekete, szürke és fehér színek uralma jellemezte, majd később stílusa fokoza
tosan átalakul. Később már "csak színeket látott, színekben gondolkozott, me
lyek egyre szenvedélyesebben tüzesedtek". Munkásságának ezt az első két pe
riódusát tartja Genthon is és Bernáth is (1957-es kaposvári emlékbeszédében)
a legértékesebbnek. Rippl alkotói módszerét a. fürgeség, az "egyszerrefestés"
jellemezte. Ez egyrészt "riporteri mohó érdeklődésével"magyarázható. De hogy
másról is lehet szó, idézzük Georges Mathieu francia festő szavait: "Számomra
a gyorsaság bevezetése a nyugati esztétikában főbenjáró jelenségnek tűnik."

("Arisztotelésztől a misztikus absztrakcíóíg." L'Oeil, 1959,)
Ripplnek Maí llol szobrásszal és Lautréc-kel való bensőséges, Cézanne-nal

és Gauguin-nel voló futólagosabb kapcsolata ismeretes. Ö volt az, aki a fes
tőnek és textiltervezőnek induló Maillolt rábeszélte amintázásra. Maillolnak
fönnmaradt több Ripplhez írott levele. Ezekben a francia művész tréfálkozva
"öreg fecsegőv-nek és "öreg békám"-nak nevezi magyar kollégáját. Oscar
Kokoschka, a nagy osztrák festő volt még az a művész, akivel Rippl közelebbi
szellemi kontaktusba került.

1910 körül Rippl kialakít egy sajátos dekoratív nyelvet magának, amely
Seurat és Signac pointillizmusával mutat rokonságet. Ez Rippl harmadik stí
luskorszaka. E pöttyögetett technikával készült ("kukoricás") képekről Bernáth
kevés jót mond idézett emlékbeszédében, szeríntünk azonban e kísérletek ér
dekes színfoltjait képezik Rippl gazdag, sokfelé ágazó munkásságának, A ne
gyedik és utolsó korszak a női pasztellportrék, önarcképek, íróbarátairól ké
szült arcmások korszaka. Az önarcképekről leolvasható az öregedő, betegeskedő

művész életerejének fokozatos csökkenése.
Genthon mai művészetí íróink között az, aki a legválasztékosabban, élve

zetes, csiszolt formában adja elő mondanivalóit. Azt a megállapítását azonban
vitathatónak érezzük, hogya "fekete" korszak lenne a legmaradandóbb a mes
ter tevékenységében. Kellő tapintattal és tisztelettel mutat rá Genthon, hogy a
szecesszionizmus beütései Rippl némely művére előnytelenül hatottak, s hogy
a művész kései pasztelljeit hanyag, nemtörődöm technika jellemzi, ami e mű

vek feltartóztathatatlan pusztulását okozzá.
Genthon bibliofil könyve mellett egy szerényebb kíállítású, de tartalmilag

ugyancsak igen értékes kiadványra hívjuk fel a figyelmet. A "Visszaemléke
zések Rippl-Rónai Józsefre" c. kis kötet Kaposvárott. a nagy művész szülő

városában jelent meg, a Somogy megyei Tanács V. B. Művelődésügyí Osztálya
kiadásában, Kávássy Sándor szerkesztésében, A könyvecske tartalmazza Ber
náth Aurélnak azt az emlékbeszédet, amelyre előzőleg már hivatkoztunk, az
után a barátoknak és tanítványoknak sok érdekes emberi mozzanatot felvillan
tó írását. Kunffy Lajos elmondja, hogy Rippl rnílyen jól érezte magát Koller
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látrányi plébános ebédjén. Páti Ferenc Rippl irodalmi tájékozottságának ala
posságáról beszél, Fóthy János - mint szemtanú - leírja Ady és Rippl talál
kozását Kaposvárott 1909 novemberében. "Dehogy is gondoltam én akkor ar
ra, amire azóta annyit gondolok, hogy e pillanatban a kor két legnagyobb
magyar szellemének első kézfogása játszódott le előttem." Örvendetes, hogy
ma már nem egy ilyen tartalmas publikáció lát napvilágot a vidéki kulturális
centrumokban. (Dévényi Iván)

IGNACZ ROZSA KÉT Új KÖNYVE. Ignácz Rózsa rövid idő alatt két új
művel jelentkezett. Az egyik, a "Torockói gyász", ifjúsági regény, a másik,
"Prospero sziqetén", az írónő azóta halott színésztársaira való emlékezéseit
fűzi egybe. Mindkettő igényes alkotás. Mert a sok szeretettel megrajzolt szí
nész-portrék az esetek többségében kís tanulmányokká kerekednek; a toroc
kói bányászok nehéz sorsának regényes feldolgozása pedig mindvégig hiteles,
történeti dokumentum ís marad.

A kuruckor eseményeinek ábrázolása hálás, de nem könnyű feladat. Hisz
a korral foglalkozó művek javarésze csak a nagy győzelmek fényét érzékel
tette az olvasókkal, álromantikus túlzásokkal kendőzte el az élet másik olda
lát: a küzdelmes szenvedések meg-megújuló sorát. Az iskolás gyerekek egy
időben betéve tudták Vak Bottyán, Bezerédy és Ocskaí legendáit, de alig vagy
soha nem hallottak a kor igazi dokumentumairól, a szegénylegény-versekről

és a megrázóan szép kuruc énekekről. A régebbi művek a nemzeti egység
egyik legszebb megnyilvánulásának tüntették fel Rákóczi szabadság-mozgalmát,
a felszín alatt parázsló indulatokról, az egyszerű bújdosó-harcosok és neme
si vezéreik ellentétéről alig esett szó. Pedig pl. Szolga Mihály diáriumában
egész sereg költemény maradt fenn s ezek mind hiteles képet adnak It megha
sonlott társadalom belső ellentéteiről is.

Ignácz Rózsa - s ez regényének egyik legnagyobb, érdeme - nem egy
oldalúan ábrázolja az eseményeket.' Hitelesen mutatja meg, hogy a szegény
bányászoknak nemcsak Rabutin kegyetlenkedései ellen kellett harcolniok, ha
nem a Thoroczkay grófok mohó kizsákmányolása is szorongatta őket. Még
inkább igazzá válik a regény azzal, hogya kis Kriza Katalin naplóját később

felváltja Rabutin grófnak szintén az eseményeket tovább építő levelezése. És
mint ahogy a kis lelkész-lány sokszor naiv, bájos naplója is tanulságos forrás
sá válik a bányászok szokásainak és ősí hagyományainak ábrázolásával, Ra
butin levél-gyűjteménye is hitelesen idézi föl a párisi szalónok finomkodó
csevegését.

"Emlékeimen, élményszámba menő tanulmányaimon túl ihletőm Orbán
Balázs volt, az az egyetemes tudású székely író-tudós, aki azt vallotta: "Min
den ártatlanul kiontott vér oly kincs, melluel a népek hagyatékának tárgya
lásakor lelkiismeretesen el kell számolnunk. Írói eszközökkel ezt akartauv,
Igy vallott az irónő regényéről. S az olvasó hozzáteheti, hogy szándékát si-
ker koronázta. .

* * *
Ne félj: e sziget telísteli hanggal,
Mesés dallal, mulattat és nem árt,
Száz zengő szernek zúg fülembe olykor
Zenebonája; máskor ringató dal,
Bár hosszú alvásból eszméltem éppen,
Elaltat újra; és álomban megnyil
il felhő, látom kincsek záporát..
Leesni készen: és ébredve sírok
S megint aludni vágyom.

Így jellemzi Caliban a varázsos szigetet, Prospero birodalmát. S valahogy így
vagyunk a színészet világával is. Csodálatos vízióival újra és újra rabul ejt. s az
ébredés után mi is sirunk, mert szeretné'l'tk tovább álmodni a Puckokkal,
Arielekkel - a szinészekkel. A varázslat és álombaringatás művészete azon
ban küzdelmes, nehéz munka. Hogy mennyi megtagadás, önfegyelem kell hozzá,
azt megtanulhatjllk Ignác, Rózsa másik könyvéböl, a Prospero szigetén-ből.

Mert ez a munka nemcsak arcképgyüjtemény. Nemcsak emlékek sorjázása.
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Az arckép mellett ott áll a hozzáértő vezető is, aki megmagyarázza a színke
verés titkait, Ignácz Rózsa hivatott idegen-vezető a szinészet világában. Ezért
is van, hogy könyvének nem személyes vonatkozásait élveztük leginkább, ha
nem Gál "tanár úr" egy-egy órájának leirását, Odry Arpád artiqulálásának
vagy Bajor Gizi művészi eszközeinek elemzését.

Három esztendővel ezelőtt Csathó Kálmán, a kiváló író-rendező foglalta
össze szinészekről szóló emlékezéseit "Ilyennek láttam őket" c. kötetében. Azt
írta akkor bevezetőjében, hogy szinte lehetetlen hitelesen felidézni a nagy
színészi alakításokat, hiszen már csak hangfoszlányaikat meg egy-egy arcrez
dülésüket őrizte meg az emlékezet. Ignácz Rózsa tovább megy ennél. O a tel
jes alakot idézi fel, és némelyik részletelemzése után már nincs is szükség
több szóra, mert ismét ott áll a reflektorok fényében Sugár Károly Calibanja,
Odry Arpád Ellákja és Bajor Gizi Mirandája. Es ez a hitelesség, a részből
az egész megláttatása avatja Ignácz Rózsa könyvét nem csupán vonzó olvas
mánnyá, hanem érdekes és tanulságos forrásmunkává is. (R. L.)

XIX, SZAZADI KISPAPJAINK A MAGYAR NYELVÉRT. Rónay György
a "Modern katolikus irodalmunk kérdéséhez" c. értekezésében, amely 1947-ben
jelent meg, azt a nézetét fejezte ki, hogy .,a katolikus irodalom XIX. századi
stílusát elsősorban az irodalom tűzhelyeinek, a szernináriurnoknak sajátos szel
leméből érthetjük meg". Majd hozzátette: "üdvös volna e problémát választani,
fölfejtve a kérdés társadalmi és egyháztörténeti hátteret.' Rónaynak ezt a
megállapítását és állítását szeretném a magam részéről is alátámasztani. E
néhány soros ismertetés persze nem alkalmas arra, hogy valamennyi szemíná
rium eddig is jól ismert, vagy rejtettségében maradt érdemét idézze. Igy csu
pán az esztergomi szemináriumban működő Egyházirodaimi Iskola munkás
ságát választottam annak a tükörnek, mely a vele párhuzamosan működő sze
mináriumok Iskolájának lendületes munkáját is érzékelteti.

Az esztergomi szemináriumot 183l-ben még a nagyszombati számkivetés
ben találjuk, noha Esztergom városából 1683-ban kiűzték a törököt. Bár V. Fer
dinánd az abszolutista uralkodó erejével nehezedik országaira, és nemcsak
Magyarországon, hanem Horvátországban, Dalmáciában és a kapssolt herceg
ségekben is megtiltja a nemzeti nyelvet, a magyarság és az egyház feleszmél.
Az 1825. november 3-i országgyűlésről írja Kemény Zsigmond, hogya nemzeti
nyelv műveléséről tárgyalnak. Felsőbüki Nagy Pál akadémiai javaslatára ajánl
ja fel Széchenyi a 60.000 forintot. Az ország megmozdul és a katolikus papság
is f'ölszívódik e friss vérkeringésbe. Gyulai Pál közli velünk a tényt: "Megható
jelenet, mily nevezetes szerepet játszott a katolikus alsó klérus nemzeti irodal
munk ujjászületése korszakában, sokkal nevezetesebbet, mint a protestáns.
Faluditól Czuczorig hány nevezetes író állott elő e lelkes phalanxból, amellett
mindenütt ott látjuk őket, hol az irodalom ügye forog kérdésben. Kazinczyt
örömhíradással fogadja Pannónia, Kisfaludy Aurórajának legbuzgóbb terjesz
tői leginkább katolikus papokból telnek ki." (Vörösmarty-életrajz.)

A klérusban valóban megvolt a kezdeti lendület. Toldy Ferenc írja: Ber
zsenyi kötetének kiadását 1814-ben a pesti és a székesfehérvári kispapok segí
tették elő. (Magyar költők élete.) "Leírhatatlan Berzsenyi hálája, amellyel kö
szönti a kispapokat és elismeri, hogy ,szent hivatalotok egész nagy körét isme
ritek s betölteni kívánjátok' Az adatok sokaságából még Czuczor és Kisfaludy
Károly találkozását kell megemlítenünk. Czuczor l823-ban, amint Kaviák ír

·ja, a Központi Szeminárium infirrnájában "virraszt rohanó hexameterjei fő-

lött". Végül is elkészül az "Augsburgi ütközet" dicsőítése, és "Kisfaludy elra
gadtatva a költemény szépségétől átsietett a papnevelőbe és e szavakkal ölelte
meg a költőt: Nemzetem költője! Kisfaludy ajánlja barátságát !"

Guzmics Izidor Pesten 1831 körül "Magyar Társaság"-ba tömörítette pap
növendék társait, miként Fejér György a pozsonyi és Pázmándi Horváth Endre
l8l0-ben a győri kispapokat. Mozgalrnuk nem marad elszigeteltségben. A Nagy
szombatban tanuló esztergomi szeminaristák lelkében visszhangra talál a nem
zeti nyelv felélesztésének gondolata. 1830-ban megkérik Kuliffay István rek
tort, hogy a "pesti Magyar Gyakorló Iskola" levelező tagjai lehessenek. Az
igazgató megdícséri szándékukat, de ezt a tervet, mint kényszerű javaslatot el-
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utasítja, felszólítva őket: alakítsanak hasonló társulatot. A lelkesedés tüze fel
lobog, s 1832-ben az igazgatónak a magyar nyelv gyakorlására buzdító levelét
34-en aláírják. Ezek az esztergomi Egyházrrodalmí Iskola megalapítói. A jegy
ző, Mészáros Imre közli az iskola nevét: Honi Nyelvgyakorló Egyesület. Az első

tagok a papságra készülödők felelősségével és az elmélyült munkát jellemző

csendben dolgoznak; évente rnindenkítöl nyolc magyarnyelvű dolgozatot kö
vetelnek. Az 'első iskola csupán három esztendeig működik. "Az egyiház és a
haza iránti szeretetből" alakult egyesületet az érseki helytartó 1835-ben felosz
latja.

Amíg Nagyszombatban a hamu alatt parázslik az egyesület, Pesten Su
jánszky Antal, a későbbi esztergomi kanonok-költő, és fordító, a pesti Egyház
írodalrní Iskola elnöke átadja Széchenyi Istvánnak az Egyházirodalmí Iskola
munkálatait. Széchenyi válasza: "Méltán örvendhet a haza is, mely serdülő

vallásszolgáiban századunkhoz illő, oly mívelt keresztényeket és hű polgárokat
szerenesés birhatni, minőknek a nagyérdemű iskola tagjait hozzám intézett
soraikban nyilvánított nézeteik s hont ölelő szeretettel teljes érzelmeik bizo
nyítják." Széchenyi halálának századik évfordulóján időszerű, hogy az Egy
házirodaimi Iskolához intézett másik, 1839 október 22-i keltezésű leveléből is
idézzünk: "Hála Önöknek szeretett hazánk nevében azon állhatatos buzga
lomért, mellyel nemzetiségünk ügyét az ember legmagasabb érdekével kötve
össze a szent vallás és honi nyelvünk kölcsönös javára legbiztosabb sikert esz
közölhető egyházi 'körükben igyekeznek előmozdítani. Isten segítse és virágoz
tassa ezen honi papságunk díszére való egyesületet."

Az Egyházirodalmi Iskolák nagy odaadással dolgoztak. Kiemelten kell meg
említenünk a pesti, az egri, a nagyváradi iskolát, ahonnan Kálmán Károly,
Mindszenty Gedeon, Lázár Miklós papköltők kerültek ki. E szemináriumi is
kolák a renaissance alkotóműhelyekhezhasonlíthatók, ahol nem a lármás, ha
nem a szorgos, hangtalan, elmélyült rnunka érlelte meg a bőséges termést. Is
mételten néhány pillantást vetve az esztergomi szemináriumra, 1850 november
12-én Nagyszombatból Esztergomba települ. Scitovszky János bíboros fokozott
érdeklődéssel kíséri a kispapság ügyét és jóváhagyja a Maszlaghy Ferenc ösz
szeállításában eléterjesztett Egyházírodalrní Iskola-i szabályzatot. Több zök
kenő után gazdag munkássággal iktatódik be az esztergomi iskola is az Egy
házirodaimi Iskolák lelkes front jába. Concilia Emil felszólítására gyűléseket

rendeznek. A jegyzőkönyv első oldalán találjuk Kazinczyra emlékeztető [elí
géjüket: "Emelkedjünk! ki-ki, mint tőle kitellik ... Lássa ki-ki, mit tehet.
Mások is hátul állottak és elől mentek. Nem ad-e Isten a magyarnak tüzet és
szép nyelvet? S nem rajtunk áll-e tehát, hogy előrnehessünk és előmenjünk,

csak akarjuk s a dolgot jól fogjuk." Az 1873-as jegyzőkönyv említi, hogy "a
hittanhallgatók feladata: egy dologzat vagy fordítás benyújtása, míg a bölcse
let hallgatóit egy dolgozat, egy bírálat és egy szónoklat elkészítésére kötelezi".
A számadatokból kitűnik, hogy például az 1878-79-i munkaévben 57 szavalat
hangzott el, noha a tagok száma csak 27. így értékelte a Bach-korszakban a
kispapság a magyar nyelvet, stílust és rnűveltséget. A jegyzőkönyv szerint az
Egyházirodaimi Iskola tagjai egyaránt kívánták: "hogy szólaljon meg újból
Isten szava Pázmány és Káldy magyarságában gyökeredző nyelven."

Az 1886-87-ik iskolai évben Prohászka Ottokár a vezető elnök. Hunkár
Géza jellemzése szerínt: "Azért jön ő közénk, mert érdeklődik irántunk s a
cél iránt, rnely az iskola elé van tűzve. A ,natura horret vacuum'-féle elvből in
dul ki, mikor azt kívánja az iskolának, hogy legyen rninél több tagja. Az a
lanyhaság semmire sem való, mely tartózkodik a magyar iskolától, annál in
kább, mert nagyon könnyen más nyanúba esik, t. i., hogy renyhe az illető. Az
említett elv vonatkoztatva rninden egyesre, a cél azáltal lesz elérve, ha min
denki megteszi azt, amit tehet és amit kell. Ha valaki igazán szereti az is
kolát, mely ajánltatik neki, mint igazi eszköz, mint alkalom a kiképzésre, föl
fogja azt használni azon irányban, melyre adva van, a szígorú egyházi irány
ban. Egész nap kell szívben és észben, és művelje az egyháztrodalrnat."

Néhány tény és adat csupán a XIX. században működő Magyar Egyház
irodaimi Iskolák munkásságáról. A teljes feldolgozás irodalomtörténetünket és
magyar egyházirodalmunkat sok értékes meglátással gazdagíthatná.

(Szabó Géza)
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JEGYZETLAPOK. (A bölcsesség balgasága.) A bölcsességet néha csak egy
lépés választja el a balgaságtól. S a bölcsesség egyik titka: nem megtenni ezt a
lépést. sajnos, sokszor még a legbölcsebbek is megteszik. Elmondok rá egy
példát.

Van egy igen jó tizenhetedik századi francia költő: Sain t-Amant. Ennek
van egy Vízből megszabadított Mózes című "heroikus poémája", mint akkor
mondták, vagyis eposza. a kor divatos marinista modorában, az olasz Marino
lovag hasonló "hősi költeményeit követve. A műnek sok szép és sok unalmas
részlete van; Boileau később egy Perrault-val, a mcseíróval s a modernség
lelkes hívével vitatkozó esztétíkai-krttikai munkájában, a Longinushoz írt meg
jegyzésekben (polemikus kommentárokban Longinus antik rétorból vett idé
zetekhez) annak példájául idézi, hogy "mindent megront, ha túlságosan elidő

zünk az aprólékosságoknál"; a marinisták egyik jellegzetessége pedig éppen
az ilyen aprólékoskodás, kicsinyes arabeszk-munka volt.

De idézem a bölcs Boileaut. Saint-Arnant, mondja, kivált Megszabadított
Mózesában esett bele az aprólékosság hibájába, ott, ahol a Vörös-tengeren való
átkelést festi. Ahelyett, hogy arra a sok nagy mozzanatra terjeszkednék ki,
amit egy ilyen magasztos tárgy kínál, azzal vesztegeti idejét, hogy leírja a
kisgyermeket, amint [ön-rnegy, ugrál, kagylót talál és megmutatja azt anyjá
nak; - s a halakat míntegy ablakba állítja, ezzel a két sorral:

Az átlátszó falak mögött ámult halak
Elképedve lesik a vonuló hadat.

Nincs P. (azaz Perrault) úron kívül, aki ne érezné e sorpár komikumát.
Boileaunak ebben tökéletesen igaza van. Meglepő viszont, hogy további

fejtegetéseinek komikumát ő maga nem érezte. Mert vajmi komikus, amikor
a nehézkes pedantéria üldözője beleesik a szőrszálhasogató pedantéria vétkébe.
"Mintha a halak ablakot béreltek volna, hogy onnét nézzék végig a zsidók át
kelését" - mondia, s ez rendben van, gúnyos kis utalásával a korára, amikor
egy-egy fölvonulásra a párizsiak jó pénzért kibérelték a főútvonalon lakó sze
rencsések lakásának ablakait. Hanem a folytatás ... Példája egyben annak is,
amikor a túlhajtott tréfa "visszafelé sül el". Mert a halak szemének helyzetét
vizsgáló Boileau legalább olyan nevetséges, mint a halakkal ablakot béreltető

Sairit-Arnant. Sőt, egy kicsit még nevetségesebb is: ő a kritikus! - Ime a szö
veg: "Ez annál mulatnivalóbb, hiszen a halak szinte mit sem látnak a vízen
át, és szemük úgy van elhelyezve, hogy ha kidugják is a fejüket falaik mögül,
meglehetősen nehéz lett volna nekik jól látniuk ezt a vonulást."

A kukucskáló halaknál csak egy nagyobb képtelenség van: a kukucskáló
halak látási viszonyainak mérlegelése.

(F. T. halála.) Tanítványom volt; 1950-ben franciára tanítottam. Az első

padban ült, alig fért el benne; mindíg féltem fölhívni, mert az első pillanatban
míndíg úgy hatott, mintha egy árva szót sem tudna. Aztán alig észrevehető

kis vállrándítás után, dörmögő basszusán mégis hibátlanul felelt.
Orvosnak ment; érettségí ie óta is többször találkoztam vele, eljött néha

hozzám, s nyáron is meg-meglátogatott, vitorláson, Szárszón,
Csak a halála után tudtam meg: kezdettől fogva tisztában volt vele, hogy

menthetetlen. Csak éppen a szülei t, a hozzátartozóit nem akarta megszomorí
tani; végtelen tapintattal és hősiességgel úgy tett, mintha bíznék a gyógyulá
sában, s hosszú heteken át nézett szembe nyílt tekintettel, rezzenéstelen pí l
lával, nyugodtan a halállal.

Hány és hány emberrel találkozunk az életben, hány és hány mellett me
gyünk el úgy, hogy nem is sejtjük, hogy föl kellene rá néznünk. S mílyen saj
nálatraméltók azok .az irók, akik váltig hősöket hajszolnak. hősi életről beszél
nek, s nem veszik észre, hogy a hősiesség ott van egy karnyujtásnyíra tőlük,

egy egyszerű munkásban, jellegtelen tisztviselőben, vagy egy fiatalorvosban,
aki éppen olyan, mint a többi, s éppen abban van a nagyság, hogy olyan,
mint a többi, és mégis nagy és hős és nemes, egyszerűen és szerényert. És az
utolsó pillanatig. (r. gy.)
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