NAPLÓ
A DAN KERESZTltN'YS:€G MILLENARIS üNNEPE. A jelenleg protestáns
Dánia idén ünnepli kereszténységének ezeréves fennálJ.ását. A Illem mindennapi
jubileum és a dánoknak az európai és egyházi életben régebben amainál
sokkal jelentősebb szerepe indokolttá teszi, hogy felvázoljuk a dán kereszténység kialakulását.
Míg az angolszászok megtérítéséhez néhány évtized, a ofrankokéhozegy, a
németországi germán törzsekéhez két évszázad elegendő volt, addig ez a skandináv térség germánjainál csaknem négy évszázadot (800-1200) igényelt. Ennek magyarázatát, a skandinávok sajátos Ielkíalkatán kívül, főleg külső sávbeli elhelyezkedésükben. az ősi germán bölcsőnél való megmaradásukban és
abban a tényben kell keresnünk, hogy náluk hiányzott egy olyan keresztény
őslakosság, amilyenre a többi vándorló germán törzs az új hazába érve rátelepedhetett. A népvándorlás korának vége felé is nemcsak harcias, de egyenesen
vad dánok megtérítésével már a VIII. század elején kísérletezett a frízek nagy
apostola, az angolszász Vilibrord, majd csaknem száz évvel később Ebbo, a
későbbi reimsi érsele Igazában azonban csak a szászok IX. század eleji megtérése után nyílt meg az út hozzájuk.
Az ugartörés nem könnyű munkáját Szent Ansgar, "észak apostola" végezte el, aki működésének javarészét (828 és 865 között) a dánok megtérítésére
fordította. Háromszor szakítja meg rövid időre ott tartózkodását: 830-ban, amikor a lázongó dánok elől először megy a svédek közé, de már két év múlva
vissza is tér, 'hogya missziós központnak szánt hamburgi püspökség első püspökévé szenteljék; 845-ben, amikor pogány dán elemek elpusztítják püspöki
székhelyét (ezután nevezik ki hamburg-brémai érsekké), de 849~től már ismét
közöttük van; végre 852-ben, amikor újból a svédeket látogatja meg, de két
év után visszatér, hogy most már élete végéig (854-865) kedvelt dánjai közt
maradjon.
A kereszténységet azonban az ő buzgósága sem tudta ott elmélyíteni. A
dánok továbbra is pogányerkölcseik szerint élnek, s mint hódító wíkingek
rettegésben tartják Nyugatot és Délt. Éppen az akkori Dánia északi részéről
(a mai Svédország déli tájairól) indult el az a fergeteges norman törzs lis,
mely 91l..,ben megszállotta Franciaországnak máig róluk elnevezett részét, Normandiát. Végül is Madarász Henrik német császár nagy győzelme zárja le kalandozásaikat (934).
Az igazi fordulat akkor áll be, amikor Kékfogu Harald (dánul H. Blaatand,
németül H. Blauzahn) 960-ban megkeresztelkedik és szervezní kezdi a dán egyházat. Jelentős szerepének egyik ősi - és a dánok büszkeségét képező - emléke Jütland egyik kis falujában (Jel.ling) az a síremlék, melyet maga Harald
helyeztetett szülei sírja fölé: egy hatalmas kőtömbön a keresztrefeszített Megváltó.' A kőbevésett germán rovásírás azt is elmondja, hogy Harald Blaatand
tette kereszténnyé a dánokat. O állította fel az ország első székesegyházát is
- fából - a királyi udvarban (Poskild, Seeland) a Szenthárornság tiszteletére.
Helyére a középkorban egy ma is meglévő szép dóm került. Méltán fűzi a történelmi köztudat a dánok megtérését az ó nevéhez, még közelebbről megkeresztelkedéséhez. Ennek ünneplik most ezredik évfordulóját.
Harald fia, Svend (dánul Svend Tveskaeg, németül Sven Gabelbart) alatt
kezd jobban összehangolódni a dán lélek és a kereszténység. Kettős ténye-zője van ennek. Az egyik a mai ázsiai és afrikai országok kereszténységének is szinte létkérdése - a bennszülött dán papság kitermelődésének megindulása; a másik a dán szellemnek fokozatos ráébredéseegy újabb élet- és
gondolkodásforma szükségére,
A keresztény hit végső megsztlárdulása Svend .fia - Kékfogú Harald unokája -, Nagy Knut n018-35) alatt következett be. A nagy hódító, aki egyben
Anglia és Norvégia urává is lett, hadműveleti és kormányzati gondjai közepette is talál időt egy római útra (1026), hogy ott a kereszténység fejével tárgyalva, országainak földrajzilag periferiális kereszténységét eleven kapcsolatba
hozza a középponttal. Emellett az angolszász papság soraiból sokríkat megnyert
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annak a célnak, hogy vállalják Dánia maradék pogányságának mísszíózásét,
s a már meglévő kereszténységnek új tartalommal való feltöltését, Messzeható
tekintete észreveszi Cluny reformáLt bencéseit is, letelepiti őket Lundba és
Sohleswigbe, s így e helyek a keresztény hitélet izzó centrumaivá válnak.
.Káptalanokat, iskolákat, egyházakat létesít s bővíti a hierarchiát.
.
A XL század most már a dán kereszténység állandó erősödését hozza, tovább gyarapszik a püspökségek száma, mely a század végére eléri a nvolcat.
A királyi ház még ugyanazon században szentet ad az egyháznak, az l086-ban
elhunyt Szent Knutot. A rnegtérést, majd virágzást hozó időszaknak a XI. század végére már csak egy fájó egyházpolitikai gondja van: a dán nemzeti öntudat sérelmesnek érzi a Tüggetlen ország hierarchiájának alárendeltségét a
német hamburg-e-brémai metropolitának. A kibontakozást a császár és a pápa
közt :fellobbanó invesztitura-harc könnyítette meg. II. Paschalis pápa ímmár '
készséggel teljesíti a dán katolíkus egyház régi óhaját: n04-ben Lundot érsekséggé emeli, Dánia valamennyi püspökséget alája rendeli s ezzel kivonja
őket a hamburg-brémai érsekség joghatósága alól.
A katolikus Dánia most már a kezdet nehézségein túljutva, csakhamar a
középkori kereszténység egyik dísze lesz. (Félegyházy József)
"ZÜRJÉNORSZAG. - BESZÉLGETÉS LYTKIN VAZUL ZÜRJÉN NYELVTUDOSSAL." A "macskakörmök" azt jelentik, hogy ugyanezzel a címmel már
régebben megjelent egy cikk, 32 évvel ezelőtt, egy akkori napilapban. Az akkori. cikk írója azonos a jelen cikk írój ával, a "beszélgetés"alanya ugyancsak
azonos önmagával. Egy szóval, az újságírásnak azzal a ritkán előforduló esetéről van szó, hogy egy "interju" három évtized múltán ugyanazokkal a szereplőkkel megismétlődik.

Vaszilij Ly t kin akkor persze még nem volt ,;nyelvtudós", de jelen sorok
írója már akkor is telve volt riporteri ambíciókkal, műkedvelő újságíró volt,
s hogyamegírandó cikke érdekesebb legyen, Vaszilij Lytkínt, az Eötvös-kollégium zürjén (ma úgy mondjuk: komi) származású ösztöndíjas öregdíákját,
Gombocz, Szinyeí, Zsiray professzorok ambiciózus tanítványát kinevezte tudóssá. S ez esetben a műkedvelő riporter prófétának bizonyult, mert íme Vasz:ilij
Lytkin három évtized múltán valóban mint komoly, elismert finn-ugor nyelvtudós tért visszakörűnkbe a szeptemberi finn-ugor kongresszus alkalmából.
Jelen sorok írója viszont rníndmáig megmaradt újságírónak, s így kézenfekvő volt az ötlet: megismételni a harmincegynehány év előtti interjut. A
személyek ugyanazok, s legalább is ami Vaszilij Lytkint illeti, még csak lényeges változásról sem számolhatunk be. Az őseredeti riport leíró része ma is
megfelelő: ',;Jellegzetes ugor típus: alacsony termet, kenderszőke haj; szelíd
kék szemek; mosolyogva, előzékenyen tesz eleget óhaj omnak, midőn megkérem, hogy beszéljen valamit hazájáról és népéről, a zürjénekről ..." Változás
mindössze talán annyi, hogy a termet kissé testesebb, a mosoly valamivel öntudatosabb ... És persze, az interju színhelye is változott: akkoriban - két
szürke filozopterek - a Múzeum-körútí egyetem egyik üres tantermének utolsó rozoga padjába ültünk össze sustorgó beszélgetésre, most pedig az Akadémián, majd a szálláshelyen. a Gellért-szállóban találkoztunk. S még egy nem
egészen elhanyagolható változás: Vaszilij Lytkin, a moszkvai N3elvtudományi
Intézet tudós professzora, udmurt (régen úgy hívtuk: votják) származású ugyancsak nyelvtudományos - feleségének kedves társaságában fogadott.
S megkezdődött közöttünk az érdekes beszélgetés. Persze némi nyelvi nehézséggel, mert Lytkin már három évtizednyi távollét alatt sokat felejtett haj"
daní magyar nyelvtudásából, a riporter pedig (mea culpa l) azóta sem tanult
meg zürjénül. Beszélgetésünk lényege persze nem "összehasonlító nyelvtudomány" , hanem valami egészen új műfaj bontakozott ki belőle, a:melyet talán
így jelölhetnénk meg: összehasonlító újságtudomány. Összehasonlítottuk a régi
újságcikk adatait a jelen helyzettel, s ez bizony nagyon érdekes, izgalmas, tanulságos műveletnek bizonyult.
A hajdani cikk érdemi része így kezdődött: "Ma a zürjének Oroszország
északkeleti részén, a Jegestenger és az Ural által alkotott szögletben laknak,
a bővizű Pécsora és Vücsegda partjain. Akkora területen, mint Németország,
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míndössze 300.000 zürjén él szétszórva ..." Eltekintve az akkori polgári szemszármazó felületes fogalmazástél ("Oroszország" Szovíetuníő helyett),
a súlyponti statisztikai adatot is korrígálta az eltelt három évtized: ma a zürjén (komi) nép lélekszáma körülbelül 430.000.
'Az alap-cikk némi - "macskaJkörmökkel" jelzett - iróniával emlékezett
meg arról, hogy Lytkin Vazul hazájában, amely "alig egy évtizede szabadult
fel az elnyomó cári uralom alól", a vasútí-j.hálözat" mindössze három kilométer hosszú; Szüktüvkártól, a' 8000 lakosú zürjén "fővárostól" 300 kilométerre
van a legközelebbi vasútállomás. Ezzel szemben ma Szüktüvkár lakossága
60.000, a Komi Autonom Szovjet Szocialista Köztársaságot 1200 kilométeres
vasútvonal szeli át délnyugat-északkeleti irányban, s rövidesen elkészül a fő
városhoz vezető szárnyvonal is. Régen úgyszólván csak a bővizű folyók hajóforgalma, télen pedig a szán biztosította a nagy területen a közlekedést. Ma
már az említett vasútvonalon kívül jelentős autóbusz-hálózat is kiépül t. A
közösségí, összetartozási, állami életben a rádió már akkor is fontos szerepet
játszott., de korunkban már a televízió is jelentős szerephez jutott.
S a közlekedéssel kapcsolatosan még valamiről meg kell emlékeznünk. A
szóbaníorgó "ős"-eikk ezekkel a mondatokkal fejeződött be: "Meghatóan kedves dolgot mondott el még Lytkín a zürjén nép élniakarásának és haladási vágyának külső szimbólumáról. A saitó révén általános gyűjtést rendeztek egy
nemzeti repülőgépre. A repülőgép neve: ,Komi mort' lesz, azaz .zürjén 'ember'.
Nagy nemzeti ünnepség keretében fog először felemelkedni a zürjén repülőgép,
jelezve, hogy a földhözragadt, lesujtott ,zürjén ember' most a szabadság szárnyain diadalmasan fölemelkedik a magasba ..." - Az 1960-as Lytkin profeszszor önkéntelenül elmosolyodik ezeknek a romantikus soroknak az olvastán,
és csak annyit jegyez meg csöndesen: "Manapság naponta három repülőjárat
van Szüktüvkár és Moszkva között, az "IL 18" 5 óra alatt teszi meg a tekintélyes távolságot."
Az első interju idején a zűrjének kizárólag 'halászatból, rénszarvas-tenyésztésből. erdő-gazdaságból, délebbi vidéken némi földművelésből éltek. Iparuk
egyáltalán nem volt. Ma már ez is van: fafeldolgozó, konzerv- és tejipar.
Művelődési tekintetben a legjelentősebb változás, hogy az egykori 60 százalékos analfabétizmust szinte teljesen felszámolták, s ennek következtében a
már régebben is meglévő nyomdák kapacitása, hirlapok, folyóiratok példányszáma lényegesen megnövekedett. 1959-ben 350.000 példányban jelentek meg
zürjén nyeívű könyvek. A középiskolák száma körülbelül megkétszereződött
az elmúlt három évtizedben, s az utánpótlásról a szüktüvkári pedagógiai fő
iskola gondoskodik mintegy ezer komi hallgatójával. A permi egyetemen három
komi tanszék van: pedagógiai, nyelvi és irodalmi, s azonkívül több szovjet
egyetemen van fín-ugor tanszék.
,
.A régebbi múltban csak vándor-mozik és vándor színtársulatok gondoskodtak a' nép szórakoztatásáról és műveléséról, ma a fővárosban három állandó
mozi működik; s állandó színháza is van, még pedig három tagozatban: korní-,
orosz-nyelvű és operai-zenei előadásokkal.
Nem lenne teljes a beszárnolónk, ha elhallgatnók, hogy Vaszilij Lytkin
nemcsak tudós, még pedig a finn-ugor összehasonlító nyelvészet európai hírű
tudósa, hanem - Ilja Vász Írói néven - népének jelentős költője is. Búcsúzóul meg is ajándékoz ízléses kiállítású verseskönyvével, gyermekeknek szánt
tarka nyomású versesfüzeteivel, míndegyíket ellátva meleghangú ajánlással.
Kedves' mcsolya most is olyan, mint 32 évvel ezelőtt. Érződik, hogy szeret bennünket, magyarokat. ösi rokoni szeretettel. Kegyelettel emlékezik vissza magyar tanáraira - Szinyeire, Gomboezra, Zsirayra - s egykori egyetemista és
Eötvös-kollegista társaira. Els szeretete nemcsak a múltra irányul, hanem előre
is mutat, Komoly nyelvészeti tudását átadja fiatal magyar moszkvai ösztöndtjas film-ugor nyelvtudós-jelölteknek. Az ő tanítványa volt többek között az
a Vászolyi Erik is, aki e sorok Írój át a jelen '"másod-interju" megszerkesztésében a nyelvi nehézségekből származó zökkenőkört átsegítette. Vaszilij
Lytkintől a hagyományos "viszontlátásra" köszöntéssel búcsúztunk. De hozzá1éve, hogy ez a viszontlátás ne várasson magára újabb három évtizedig.
(Kunszery Gyula)
Iéletből
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AZ OLVASÓ NAPLÓJA. Bal négyes páholy a címe Kellér Andor Ój könyvének. A Király Színház páholyáról van szó, aITÓl, amelyik fölött a mennyezet
nem solokal a megnyitás előtt omlott be, az éppen szemlét tartó Beö1Jhy László
és édesanyja, Rákosi Szidi szemeláttára. Akkor mondta Beöthy: "Ha a színháznyitási engedélyt megkapjuk. amiben már alig hiszek, az lesz a mi páholyunk." Az engedélyt, sok nehézség és huzavona után, mégis megkapták;
Beöthy László onnét nézhette, ha akarta, a mind közkedveltebb operettek többek között a János vitéz - előadásait; s később, lecsúszása idején, ennek
eladásáért drukkolt a pénztárban a kisasszony háta mögőtt: hogy megkapja a
maga pár pengőjét s legyen mívelIeülníe kártyázní a Fészekben. Róla, a tlagytekintélyű Beöthy Zsolt professzor s a kiváló színésznö, Rákosi Szidi fiáról, az
újságíró-diktátor Rákosi Jenő és az író Rákosi Viktor unokaöccséről szól a
könyv. Róla, és egy kicsit a magyar színhází élet történetéről századunk első
negyedében.
Igen jó és igen érdekes könyv; van benne egy kevés - szerencsére nagyon
kevés - a "regényes életrajz" mindig némi gyanakvást keltő műfajából; de
inkább ki,tűnő, könnyű tollal megírt memoár, értékes terméke egy nálunk kissé
elhanyagolt és méltatlanul lenézett genre-nak. Ugyanabból a nemből való,
mint Kellér Andor ezt megelőző, ugyancsak nagyon jó rnűve, az tró a toronyban: író, újságíró és történetíró együttes munkája: az író könnyed eleganciájával, az 'újságíró jólértesültségével készült, "történeti hűséggel", de minden tudóskodó nagyképűség nélkül. Ezért nemcsak az érdekes, amit elmond, hanem
az is figyelemreméltó, ahogyan elmondja,
Ahogyan elmondja ... Van benne egy-két ismétlés; néhány mondat kihúzásával ki lehetett volna küszöbölni őket; de ,így sem zavaróak. Ami a leg'jobban tetszik benne: hogy műfajához illően "igénytelen"; ez az "igénytelenség" ebben az esetben komoly írói igényesség jele. Vannak ebben a műfajban
elviselhetetlenül szépelgő könyvek; szerzőjük úton-útfélen remekelni akar, s
ha csak parányi alkalom kínálkozik rá, nekiveselkedik és kinyalt vizsgadarabokat ír, morceaukat, mint a franciák mondják, Kellér Andornál nyoma sincs.
efajta izlés-bicsaklásnak. Sosem akar a maga Iróságának fitogtatásával elő
térbe lépni. Nem magát mutogatja; azt mutatja meg, akiről és amiről ír. Mértéktartása igazán példás a műfajában. Mílyen jó alkalom volna természetleíró képességeivel (vagy akár utánző-képességével) hivalkodni Beöthy Iontal
birtoka örvén! Ehelyett száraz leltárat kapunk; és őrölünk ennek a leltári pontosságnak: hitelesíti szemünkben azt, amit az író mond; örömest elhisszük neki, hogya párbeszédek, melyeket alakjai szájába ad, valóban úgy, vagy legalábbis olyasformán hongzottak el; hiszen aki fölidézi őket, sosem csíllogásra,
szellemeskedésre vagy regényeskedésre törekszik, hanem igazságra, hitelességre.
Ez is a .Jiogyanvrovatába tartozik: nem romantízálía el alakjait, nem tetszeleg a "nagy idők tanúia" szerepében; jellemez és regisztrál, érzelgés, erkölcsbíráskodás, pátosz, nagyképűség nélkül. Igy aztán néhány emlékezetes, jó
jellemkép kerül ki tolla alól. Ilyen Fedáké, Törzs Jenőé, Csortosé, vagy Kacsóh
Pongrácé és az öreg Konti karmesteré; ilyen Rákosi Szidié és Beöthynéé, az
öreg Faludié és fiaié; nem igényes jellem-anaIízisek, hanem könnyű kézzel,
futtában rögzített rajzok, néhány jellegzetes vonással, s úgy, hogy az olvasóra
az aktualitás élményével hatnak.
És amit elmond ... Ennél a negyedszázadnál nincs is rothadékonyabb és
lidércesebb dzsungele a magyar történelemnek. Képletét mindnyájan' jól ismerjük; semmi értelme nem volna kivonatosan újra elmondani azt, amit a
korral foglalkozó történelmi könyvek részletesen és alaposan elmondanak;
I5:ellér Andor ilyesmivel nem is tölti idejét. .Egyszeruen csak megmutatja, hogyan tenyészett, virult-hervadt a dzsungel legtetszetősebb. legnépszerűbb virága: a színház ; de ez a tartózkodó "megmutatás" minden kommentárnál többet mond - és megdöbbentőbb. S a hős, Beöthy bizonyos fokig "korunk hőse"
itt: egy társadalom már-már ijesztően tipikus képviselője. Oly tisztán mutatja
egy végpontjához érkezett osztály minden betegségét, mint valami különlegesen sikerült preparátum. Beöthy-vér és Rákosi-vér keveredik benne, dzsentri
és föltörő, szívós polgár, föl-föllobbanó zsenialitás és végletes akarattalanság.
r

750

.gründoló, hazárd nagypolgár és enervált "sasfiók", magát az alkotás előtt és elől - elpazarló született művész és eszelősen szenvedélyes játékos; gesztusaíban, modorában néha elbűvölő "született úr", akiből az erkölcsí-felelösségérzés elképesztő rnódon hiányzik. S végeredményben mennyire a patétikus
retorika tűzijátékaiban szíkrázó Beöthy Zsolt fia ! ~s a svíhákoskodő, váltóhamisító Zoltán meg mennyíre a Beöthy László fia! "Három nemzedék", ugyanaz a típus három változatban, mintegy háromszoros gyökvonással: a teatrális
"nagy" apa, a "zseniális" fiú, és a társadalmon kívülre züllött unoka ... - akár
egy nemzedékregény hősei lehetnének, hogy tükrözzék egy társadalom, egy ország s egy osztály fokozatos útját lefelé a lejtőn ...
De Kellér Andor könyve nem err&. szól, mert nem is erről akart szólni,
hanem egy negyedszázad színházáról, és Beöthyről, e színhází élet kártyáskalandos hőséről. Amit vállalt, azt nagyon jól megcsinálta; ami ritkaság ilyen
műfajú könyvnél: egy árnyalattal többet is adott, mint amit vállalni látszott.
~lvezetes olvasmányt adott, olvasmánycsságában is érdekes és szavahihető dokumentumot, s azonfölül annak, aki hőse sorsán egy kicsit elgondolkodik,
közvetett, sejtető rnódon egy kis erkölcsi leckét is a művészet és a tehetség
felelősségéről. Arról, hogy nem elég a tehetség; a tehetségnek hűnek is kell
lennie önmagához, erkölcsének kell lennie. Sajnos, Beöthy hűségesebb volt a
kártyához, mint a tehetségéhez.

• ••
1

Mi kell még a tehetséghez ? Valami szívósság is, valami konokság. nem
Éppen arra, hogy érvényesüljön, hanem hogy kivágja magát és megcsinálja
azt, amire hivatott. Dehát ez voltaképpen mind hozzátartozik az alkotás etikumához, Van valami megnevezhetetlen "kategórikus imperatívusz" a művész
ben, ami arra sarkalja, hogy művét mindenképpen megvalósítsa. létrehozza,
et si fractus illabatur ... Adyban, akinek polgári moráljáról annyit s oly jogosan lehet vitatkozni, mélységesen megvolt ez a művészi erkölcs; óriási, esztelennek látszó önpazarlással élt, de amit magából elpazarolt, azzal végeredményben a művét építette. S hány és hány hasonló világirodalmi példát lehetne idézni !
Vajon mi hiányzott Péterfy Jenőből, a Péterfy Jenő művészi "erkölcséból"
(idézőjelbe teszem a szót, hogy jelezzem vele: jobb szó híján, ebben a különleges értelemben használom); mí fogyatékossága volt ennek a kiváló tehetségnek, akinél fogékonyabb, kifinomultabb, művészibb és mélyebb nem akadt
kora magyar kritikusai közt? Vonzó, vibráló, csupaideg egyéniségében egy
dolog nem volt meg: a kellő konokság, a hit önmagában, az a bizonyos kategóríkus belső parancs, amire a művész leszegi a fejét és megcsinálja, s ha kell,
azért is megcsinálja (rnínt József Attila) a művét. Péterfy nem: ő végül legyintett egyet, félreállt, kortársai számára, és számunkra is érthetetlenül főbelőtte
magát. Miért? Máig rejtély előtt állunk; tapogatjuk, feszegetjük, .és nincsen '
biztos válaszunk.
Egy hirtelen tragédia? Valami zsákutca, melyből nem tudott kiutat találni ? Valami lehetetlenülés önmaga előtt? Nem tudjuk. Egy bizonyosnak látszik: bármilyen érzelmi feszültségek között élhetett, bármennyire zárkózott és
magányos, bármennyire "rejtélyes" volt is, nem volt "őrült"; s nem valószínű,
hogy valami hirtelen elmezavar rövidzárlatában követte el tettét. Talán a fin
de siéde nagy betegsége, a spleen, az életunalom vett legyőzhetetlenül erőt
rajta? Mindegy - egy művész gyötrödhetik a spleentől, mint Baudelaire, de
nem hogy öngyilkos legyen míatta, hanem hogy megírja. Egy művész vágyódhatik a halálra, de nem hogy meghaljon, hanem hogy megírja a halálvágyat.
Milyen régi közhely a Wertheré! A dilettánsok sorra puffogtatták agyon magukat a példájára; de Goethe megírta Werthert és tovább élt, hogy tovább
alkosson. Valódi müvészben a művészet parancsa egyben az élet parancsa is.
Igaz, Péterfy nem volt elsődleges, teremtő-alkotó művész; Péterfy krítíkus volt és esszéíró. Csakhogy nem akármilyen esszéíró! Ne beszéljünk nagyszerű görög tanulrnányaíról, ne remek .krítíkaí ismertetéseiről és harcairól;
gondoljunk csak két nagy - pályája első feléből való - tanulmányára, Eötvös-
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ről és Keményről, s gondoljunk kivált az utóbbira: a néha kísértetien mély
léleklátás és elemzés (és közvetett önelemzés) mesterművére, az objektív analízist villamos árammal átható, fojtott, a stílus rebbenéseiben megnyilatkozó
mély Iírára - ez a krítíkus több, mint pusztán "kritikus", egy harcos Gyulai
Pál, vagy később egy máig megbízható tárgyilagossággal fölmérő SChöpflin
Aladár módján; ez a krítíkus a maga területén és műfajában szenvedélyes
művész, akinek az. esszé egyberi burkolt teremtés is: egy olyan művész teremtő .müve, aki szemérmesebb-gátlásosabb, semhogy az elsődleges alkotás
mezftelenségét, vagy gyöngébb alkatú annál, semhogy a saját alkotás fáradtságát és idegterhelését vállalna.
.
F:ölfejteni egy Keményt, vagy egy Szofoklészt, egy Dantét vagy egy Euripidészt : mílyen forró hevület, milyen beleérezve-alkotó, illetve újjáalkotó elragadtatás lehetett ennek a ritka szellemnek! S mégis, egy napon abbahagyta
az egészet; engedte, hogy - mínt Keményről írja - meglékeljék lelke alattomosi..furdancsaí". Hiányzott belőle az az erő, amellyel egy Goethe átlép önmagában Werther holttestén. Az a kísértés, aminek végül engedett s a halált
választotta, erősebbnek bizonyult benne a művészet imperativuszánál.
József Attilát említettem az imént; - József Attila is öngyilkos lett, vethetné ellenem valaki, Azt válaszolnám neki: olvassa el József Jolán könyvét,
és olvassa el József Attila utolsó verseit: láthatja, milyen lelki és milyen társadalmi nyemások (s a kettőt nem is lehet szétválasztani: ok-okozat kapcsa
fűzi össze őket), milyen legyűrő kényszerek taszították Attilát a szárszóí vonat
elé, hogy voltaképpen nem ő lökte el magától az életet, hanem őt taszították
ki az életből. Péterfy azonban, a jelek szerint, ellökte magától az életet, mert
nem volt elég művészi ereje ("erkölcse") hozzá, hogy benépesítse alkotásokkal
- ha másodlagos, elemző "után"-alkotásokkal is - azt az ürt, aminek a még
előtte álló életet láthatta.
Mert Péterfy körül, és Péterfyre, bármennyire nem rnéltányolták is igazi
- és valamennyi esszéista-kritikus kortársát túlszárnyaló - tehetsége szerint,
nem volt ür, nem volt társadalmi nyomás, nem volt orvosolhatatlan elidegenedés; volt állása, megélhetése, ha némileg szűkösen is, volt fórum; ahová írhatott, s végeredményben még egyetemi tanár is lehetett volna, ha elfogadja a
kolozsvári katedrát. Az, hogy oly kevéssé érvényesült, hasonlíthatatlanul kevésbé, mint élelmesebb, ügyesebb, vagy csak szorgalrnasabb kortársai, bizonyos
fokig rajta is állt. Tudom: akkoriban a karrier fő feltétele a jó összeköttetés, a kellő helyezkedés volt; tudom, hogy Péterfy megvetette a karriert, utálta a helyezkedést, finnyásan elhúzódott a tülekvéstől. De nem gondolom, hogy
rníndenestül úgy kell elképzelnünk őt. mint kényes izlésű szellemet, aki kora
patkolt könyökűi között szükségképpen lemarad, akit félreszorítanak és végül eltaposnak. Nem. Olyan fajta ember lehetett, aki sajátos módon maga termell magának a lehetetleneket, a zsákutcákat, hogy azután e magatermelte
lehetetlenre hivatkozzék önigazolásul, Ismerjük ezt a ,,fájvirág" lélektani t',/pust, Ezzel a maguktermelte impasse-al szentesítik minden impulzív rnozgalmásságuk ellenére is alapvető energiátlanságukat.Úgy látszik, Péterfy ilyen
volt. Nagy, mély, kifinomult tehetség, de mindig hajlandó rá, hogy föladja önmagát. Művész volt, a művész alkotó kenoksága nélkül.
Zimándi István, akinek Péterfy Jenő és baráti köre című munkája e gondolatokat fölvetette bennem, érdekesen és tudós alapossággal vonultatja föl,
részben eddig ismeretlen képanyaggal kísérve, azokat, akik Péterfy körül éltek, és akiknek a társaságában ő élt: a Budapesti Szemlét és Gyulait, Beöthyt,
Angyal Dávidot, Riedlt, Harasztit, Goldzihert, a századvég "Bristol-társaságát"
(melyekkór még nem volt éppen "múmiák társasága", ahogy KelIér Andor
rnondja egy mellékes megjegyzésében), Léderer Bélát, s Péterfy életének kevésbé jelentős tanúit. Ezekből a Péterfyhez "viszonyított" arcképekből, meg a
függelékből: "Ahogyan őt környezete látta", hitelesen, szemléletesen, az életközelség melegével bontakozik ki Péterfy alakja. Zimándi István rengeteg adatot gyűjtött hőséről. sorra vallatóra fogta még élő (s azóta részben már elhalt)
ismerőseit, barátait; ezeknek egy-egy vallomása, jellemzése néha mélyre világít és sok mindent megsejtet ennek a zárkózott, bonyolult, a jelek szerint
sokszorosan gátlásos, de gátlásait elegánsan leplező embernek az egyénisé-
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géből, akihez nemcsak Gyulainak nem volt kulesa, hanem kortársainak, legközelebbi barátainak sem, Vagy ha talán volt - esetleg Léderer Bélának? megtalálhatatlanül beledobták a tapintatos feledés kútiába.
Zimándi István munkája csak részlete egy készülő monográfíának; épp
ezért az író itt nem mond el mindent sem Péterfy barátaíról, sem Péterfy egyéniségéről. Amennyit elmond, abból sejtenünk lehet, milyen mínden mozzanatra kiterjedően részletes, adatban-anyagban milyen bőséges lesz az elkészült
teljes életrajz. Ha bizonyosság nem is derülhet, bizonyára minden eddiginél
több fény esik majd belőle a "Péterfy-titokra" is.

***
Lábán Antal a bécsi Collegium Hungaricumnak volt az igazgatója akkor,
amikor József Attila 1925-26-ban Bécsben tartózkodott; támogatta a költöt,
igyekezett munkát adni neki, íróhoz rnéltóbbat az újságárulásnál és a szobasöprésnél. József Attila valószínűleg ezt a jóakaratú figyelmet hálálta meg azzal a hét verssel, amelyet három összefűzött ívpapíron szép másolatban Lábán
Antalnak adott, s melyet az egykori igazgató özvegye kegyelettel megőrzött.
Ezeket a verseket s az akadémiai kritikai kiadáshoz képest variáns-soraikat
vizsgálja Kunszery Gyula J6zsef Attila ismeretlen verskéziratai című tanulmányában. Az egyik versnek (Csak a tenger jött el) az az érdekessége, hogy elő
ször fogalmazza meg (a későbbi második személy helyett itt még harmadik
személyben) azokat a sorokat, amelyekről - külön aláhúzva Isten című verse
kéziratában. ahová második személybe téve átvette őket - ezt írta nővérének:
"Nem hiszem, hogy valaha ember ilyen szépen és ennyire ki tudta volna mondani az Istent. Itt, ebben a versben megfogtam és fölemeltem az egész míndenséget." Kunszery Gyula, rámutatva erre az érdekes mozzanatra, idézi az "ős"
fogalmazást is; így szól:
Szívünkben szép, zöld tüzek égnek,
Hogy az elfáradt bogarak mínd hazataíálnak, ha esteledik
S az Úr
Nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban
Ott áll az útjuk végén ...
A Lábán-féle kézirat legfőbb érdekessége azonban egy eddig ismeretlen
József Attila vers; kilenc sor az egész, jellegzetes és szép terméke a költő bécsi, "szabadverses" korszakának, de mínt Kunszery Gyula megjegyzi, már fél
lépéssel túl is van e korszakán: a vers formája még némileg oldott, de már
zárul; benne "a szabad ritmus mellett feltűnik - bár diszkréten, nem túlságosan kiexponáltan: - a rim l"
Én valamivel még tovább mernék menni; a kis versben a rím megjelenésén
túl érezni vélem a ritmika sűrűsödését, kötődését is, szemben a Lábán-kéziratban ugyanazon a lapon szereplő, még sokkal kötetlenebb folyású A szeretők
hallgatva álltak című verssel, melyben rím már szintén van "diszkréten"; szinte hangjára-találásnak. a [ózsef-attílaí sajátos versritInus egyik első, szép
megszólalásának érzem ezt a kis költeményt:
Pucér csapat dobog a dombon,
Keresztülgázol kertemen.
Belénevetnek kutarnba,
Hogy kékje nyugtalan legyen.
Szépek, erősek, egymás húsát
Jóltépett lombokkal verdesik Ugrándozzatok csak magosra
S a friss széllel
Gyertek el újra kertemig.
Ez már szabad Iíbegésében is kötött ritmus; és már jellegzetesen saját
hang: józsef-attilás lüktetés és zene. (*)
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SZINHAZI ORJARAT. Gát a CsöndeB-óceánon. Ugyancsak divatba jött
világszerte a gyarmatok. problémája. Egyszerre két kisebb Bzínházunk is gyarmati darabot játszik, a József Attila Színhtiz trinidadi környezetbe helyezett
életképet, amely azonban bármely kisebb kikötővárosban játszódhatnék, az
Odry Szinpad pedig az ugyancsak divatba jött Marguerite Durasvietnami drámáját. Errol John: "Holdfény egy ,szivárványszinű sálon" cimű darabja átlaghistória és erősen gyanítható, hogy nem is Trínidadban íródott, hanem valami
nagyvárosi drámagyárban. Marguerite Duras azonban érdekes problémákat vet
föl indokinai tárgyú művében is, amelynek éppúgy csak regénybeli megformálásáért lehet felelős, mint a "Szerelmem, Hirosima" cimű sokat vitatott
film ért.
Geneviéve Serrau vállalta a regényből való átdolgozás munkáját iS amenynyire lehetett, győzött is az epikus anyag drámábaformálásának akadályain. A
világ órájának mutatója 1925 körül jár, a szövetségesek látsz61ag győzelmesen
fejezték be az első világháborút s így a távolkeleti francía gyarmat, Indokína
sorsa is biztosítottnak látszik. Egy kis francia gyarmati tanít6nő is így gondolkozik és özvegységére megtakarított pénzecskéjét gyarmati földbérlet be fekteti, mert biztosítani akarja fia és leánya jövőjét. S mikor a függöny fölmegy,
már évek óta küzködik a földbé1'lő-társasággal, a bérleményét évről-évre elárasztó 6ceánnal, amely ellen esztelenségé ben gátat is épít és küzd parlagi
tétlenségben fölnövő gyermekei huligánhajlamaival. A földbérlő-társaság zsarol6 panamistákb61 áll, akik minden évben újra 'megvétetik vele a kibérelt
földterületet, amely semmire sem jó; az 6ceán ellen épített cölöpgátat elrágják a rákok s gyermekeinek egyetlen vágya-gondja, hogy valahogyan, akáT17I.Í
áron, de elszabaduljanak idegbajossá vagy rákbeteggé vált anyjuk mellől é.
valami nagyvárosban élheesék kitartott életüket.
Egy ócska gramofon és a közeli nagyváros mozija jelenti ugyan csak számukra a nagyvilági élet csábítását, de ez elég arra, hogy -mitsem törődve beteges anyjukkal, ujjukat a legkisebb munka felé sem mozdítva lessék az országúton átsuható gazdagok autóit, hogy melyile veszi föl őket s bármi prostituálódás árán is, de melyik menti ,meg őket életük végzetes-unalmától. Stizanne, a lány gazdag ültetvényest fog magának, de csak addig kacérkodik vele,
amíg egy drágaköves gyűrűt csalhat ki tőle. A megrémült milliomosfiú fejét
vesztve menekül a hideg, számító teremtés elől, akiben egyetlen érzelem rej- tőzik csupán: valami furcsa vonzalommal veszi körül a bátyját, csak az ő
kedvét keresi és lesi. Pedig ez a fiú, Joseph is semmirekellő egy figura á'/11i.
Nem tanult semmit, gépeket szeret szétszerelni s ócska Citroenjét toldozzafoldozza, hogy vele a várost és a kaland lehetőségét néha mégis elérhesse.
A gond, a felelősség mind az idegbajos anya nyakába zuhan, gyermekei pedig már-már szadista egykedvűséggel nézik anyjuk küzdelmét a rázúduló csapásokkal szemben. Hogy ez a két gyermek a romlás csiráit hordja magában,
az bizonyos. De az anya sem normális. Talán a gondok őrölték meg erkölcsi
itélőképességét, talán a testében őrlő alattomos betegség emésztette föl erejét?
A gyűrűjével dicsekvő lányát megpofozza ugyan és felelősségre kívánja vonni, miért kapto: ezt az ékszert, de aztán velük együtt a városba vonul, hogy a
kicsalt kincset értékesítse. A gyürűértazonban csak feleárat igérnek, mert
valami karcolás van rajta. A fiú azonban nem hagyja kihasználatlanul városí
tartózkodásukat. Megismerkedik egy gazdag fiatalasszonnyal, aki annyira beléhabarodik, hogy nemcsak a gyűrű teljes árát fizeti meg, hanem még a gyűrűt
is visszaajándékozza kedvesének. Az anya boldogan kap a huszezer frank után
és régi becsülete alapján kifizeti belőle adósságait. A törlesztés után azonban
ugyanott vannak, ahol voltak. A földbérlő-társaság ezután sem adja végleges
birtokukba a földet, megint fillérnyi pénz nélkül állnak és ct fiú most máT
végleg otthagyja a kis átokfarmot s megy a szép és gazdag asszony aut6ján a
kitartottság ba. A lány is elriaszt még magától egy házasodni szándékozó idő
sebb férfit, hogy aztán minden szerelem vagy vonzódás nélkül egy szomszéd
fiatal [artner szeretője legyen. Ezt is különösebb vágy nélkül teszi és kijelenti,
hogy esze ágában sincsen az illető fiatalemberrel házasságra lépni, hiszen egyetlen célja, hogy elmeneküljön erről a vidékről.
A fiát-lányát, illuzióit ily csúfosan elvesztő anya végül belsőleg omlik
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őssze és meghal. Fia. msszatér mégegyszer a halottaságyhoz s most már II lány
is elindul a nagyváros, a könnyű élet és a kitartottság felé. Nem msznek lel
semmit az elátkozott birtokocskáról, farmjuk fölszerelését a bennszülött.eknek
ajándékozzák, akik talán majd jobban boldogulhatnak a tdlük elrabolt, de
most visszakapott földön.
Keserű, kiábrándult képsorozat, 'mintha a gyarmatosftás egész csődjét
egyetlen kis család horizontjára akarta volna a szerző fölpingálni.
Marguerite Duras azonban félig-meddig ponyvahistóriája ellenére is figyelemre méltó szerző. Bátran harcol meggyőződéséért és művében éppen az ol
zseniális, hogya gyarmatosított népek jaját és baját csak baljóslatú háttérnek
használja föl és a gyarmaton tönkremenő fehér emberek tragédiá;án át mutatja meg az egész rendszer. képtelenségét. Hogy is volt csak, miként !/"okkan't
belé a világhatalom-Spanyolország, hogy az anyaországot elárasztotta az Amerikából kisajtolt arany? Reinhold Schneider próbált erre választ adni kisméretúségében is nagyszerű regényében, a "Las Casas és a császár" 'címűben.
Ahogy az egyes ember bűnei megbosszulják magukat ugyanannak az egy embernek életében is, ugyanúgy a nemzetek, nagy közösségek bűnei is mindig
kihivják tragikus elégtételüket a sors mérlegén. Marguerite Duras műve tehát
igazi drámai anyag s csak azt sajnálhatjuk, hogy nem maga a szerző írta azt
primiir drámai formában. Bizonyára talált volna az alkotás lázában olyan föliveléseket és forrpontokat, amiket az átdolgozótól már csak az ő művének
tiszteletbentartása míatt sem lehet elvární.
A fölíveléseket és forrpontokat azonban a dráma magyar főszereplője, Bulla
Elma pótolja nálunk a saját zseníalitásából. O játssza a (kis gyarmati tanítónőt, az exisztenciális gondjaiba szinte belézavarodó anyát. S cseppet sem olyan
könnyű a dolga, mintha egy igazában színpadra vajúdott dráma tragikumában
egységes vonalú alakját kellene megszemélyesitenie. Ennek a drámai műnek
ugyanis nincs egységes ívelése és vonala. 1925-ben játszódík, amikor még csak
távoli földrengésként mutatkozik a gyarmatositás csődje Indokínában. És a
regényből átmentett mű vonalvezetése is olyan, mint a földrengéseket jelző
szeizmográf tűjének megtördelt rezqése. Valahol elindult egy kéregcsúszás,
megfogant egy billenésí folyamat s amíg az összes rétegek újrarendeződése be
nem, következik, amig az erők ki nem egyenlítík egymást, hol kisebb, hol nagyobb erővel, de a földrengésnek folytatódnia kell.
Szeizmikus vonalakból fölépített szerep tehát az anyáé és a részletekból
Bulla Elma interpretációjában mégis kiérezzük az egész földrengési folyamat
grandiozitását. Nemcsak a bennszülöttek jajának és bajának kórusa festi itt
alá a vészt, a saját céljaiban, a saját nevelési módszerében, a saját gyermekeíben bukik el a szerencsétlen asszony, 'akit Margueríte Duras alVilágirodalom
emlékezetes anya-figuráihoz, egy Aase-hoz, egy Alvingnéhoz méltóan vázolt
fől. Az alak regénybeli kidolgozottságát sajnos nem ismerjük, a színpadi megformálásban azonban tagadhatatlanul a nagy magyar művésznőé az érdem,
hogy ilyen szimbolikusan mély egységbe fogta. S hogy ez az áthasonulás menynyire őszinte volt nála, azt az mutatja a legjobban, hogy néma jeleneteibe1t
néha többet tud mondaní erről az anyáról, mint ami szavakat amű két szerzője a szájába tud adni. Fiától való búcsúzása méltó ellenpárja a haldokló,
Peer Gynttől búcsúzó Aase lírával telített tragikumához, magános halála, a
síron túlra meredése pedig a legszebb szinpadi arcjáték, amit mostanában megcsodálhattunk.
A fíú alakjában Pálos György hozott sok eredeti meglátással színezett karakterfigurát. Joseph-je már nem ís fehér emberként hat, hanem a gyarmati
ernyesztő légkörben elkorcsosult, naplop6vá züllött keveréklényként hat. Tábori
Nóra Suzanne-ja is éles karakterlátásról bizonykodik és sikerül is legyőznie a
legtőbb akadályt, amely a színésznő egyénisége és a megformált alak között
van. Pándy Lajos fiatal ültetvényese a legderűsebb szinfott a kissé nyomasztó
problématikájú és atmoszférájú előadásnak. Férfias egyszerűség, fiatalos egészség és valami töretlen élethit jellemzik ezt az alakot és a ,sok betegesen züllött vagy esett ember .között természetes kontrapunktot alkot. A két másik
kérő alakjából Győrffy és Zách formáltak elhitető színpadi karakterfigurákat.
LászlóffY Kata szállodásnője markáns gyarmati figura és új oldaláról mutatja
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meg alakítóját: humora is van. A kis színpadon csak két bennszülött figura
fért el, pedig a darab eredeh]ében a fehér emberek elvonulásakor egész kórusnyinak kellene szerepelnie belőlük. Ez esetben a jelképes hatalomátadás és
a bennszülöttek győzelmének jóslata is valószerűbbnek hatna, nálunk azonban
a rendezésnek itt jelzések 'kel. és szimbolikus fburakkal kellett megelégednie~
Bod Teréz és Bakos Gyula mégis élő alakokat formált belőlük és szép dikciójukkal is kitűntek.
A Duras darab bemutatója tehát mégis nyereség, mert a főszerep kimagasló megelevenítése mellett is elmélyült színpadi munkáról tesz tanúságot, problématíkája pedig mai érdeklődésünk homlokterében áll. Egy exisztencialista
halálfélelem vergődésében élő társadalom pontos kórképével ismerkedhetünk
meg általa. (Possonyi László)
K:ÉPZŰMúVÉSZET. A Szépművészeti Múzeum ,,55 műalkotásnak meataZúlták mesterét" címmel igen érdekes és tanulságos kiállítást rendezett. Évek

óta folyt már a munka, hogy részben honi, részben külföldi műtörténészek és
szaktudósok bevonásával a múzeum birtokában lévő homályos eredetű, vagy
ismeretlennek jelzett műalkotásoknak felfedjék valódi mesterét, A SOk esetben reprodukciókkal is hitelesen alátámasztott, magyarázó szöveggel ellátott
kiállítási darabok között vegyesen találhatók festmények és rajzok. - Többek
között kiderült, hogy egy nagyméretű, antik tárgyú festmény - "Aeneas megmenti Anchisest" - mestere a magyar származású Spillenberger János a
XVII. századból, akinek monogramm-ielzése, "Ishc", a megfejtés szerint a
kassai eredetre is utaló, rendszeresen használt teljes nevét jelenti: Johannes
Spillenberger Hungaricus Cassoviensis. - Egy Máriát és János evangelistát
ábrázoló, rendkívül finom színezésű kettős arcképről sikerült kideríteni, hogy
festője a XVI. számdban élt Jakob Elsner nürnbergi mester, aki gyengéden
felrakott színárnyalataival lelkiállapotot, magatartást, érzékfeletti jelentést is
tudatosan kifejezett. Mindkét arc mögött a világos, aranycsiflogású zöld: magasztos emelkedettséget, Időnkívülíséget jelez, mint ahogyan Mária kék drapértája a hitet, János vörös köpenye a szerétetet jelképezi. - Egy spanyol eredetűnek vélt női képmásról. mint a hűség megszernélyesítőjéről, az összehasonlítá elemzés kimutatta, hogy szerzője a XVI. században élt velencei festő, a
jónevű Matteo Roselli. A mester, úgy látszik, nem nagyon bízott a női hűség
ben, mert ábrándos és kissé riadt tekintetű nőalakja az ölében tartott kutyusra és a kezében szorongatott pincekulcsra bízza a hűség bizonvgatását. - Ismeretlen eredetűként tartották nyilván jódarabig a "Csodálatos kenyérszapórítás"-ról komponált festményt is. 1939-ben Párizsban elárvereztek egy ugyanilyen tárgyú rajzot. Mint az összehasonlítás meggyőzően igazolja, az eredeti
festményt a rajz szígnifíkátora, a XVI. században élt Girolamo Muziano festette. - Különös figyelmet érdemel a mostanig csupán egyetlen festményéről
ismert Lodovico Dondo-nak, egy XVI. századbeIí olasz festőnek Leonardo
"Utolsó varcsorá"-járól készített szabad másolata. Érdekes e mű tanulmánynak
is, hiszen Dondonak olyankor volt alkalma a Leonardo-remeket megismernie.
amikor az idő múlása még nem kezdte el rajta kegyetlen munkáját. Sikerült
a villanyos feszültséget - közvetlen Leonardo-hatásként - érzékeItetnie, a
meglepődésnek a sok arcon más- és másként visszatükröződő játékát, azt a
megrázó pillanatot, amikor mindenik tanítvány arca nyugtalanságot, izgalmas
várakozást fejez ki, csupán Jézus arca sugározza a rendíthetetlen nyugalmat
és bízonyosságot, - Szent Márk vértanúságát ábrázoló festményünket sokáig
bolognai eredetűnek vélték. Most kitűnt, hogya Rómában letelepedett francia
Guillaume Courtois, XVII. századi festő munkája. A régi festmények újonnan
meghatározott szerzői között olyan ismert művészek is szerepelnek, mint Vincenzo Campi, Luca Cambioso, Antonio Canal, Bartholomeus Breenberqti, WalIerant Vaillant, Gebrandt Van den Eckhout, Joannes van Noort, Nicolaus
Knupfer, Wolfgang Hp.imbach, Jacob Franz Zipper, meg a bresciai FaustinoBooch, aki a XVII. században élt és a realitást együtt szerette ábrázolni a fantasztikussal, a köznapit a meghökkentővel. Ilyen hatású "Szüretelő törpék"-et
ábrázoló festménye is.
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jelentőségűek a rajzgyűjteményben tett felfedezések. Ilyen mindeegy Faust-rajz, amelyet kétségtelenül Rembrandt készített és pedig
-ismert rézkarcánál 15-16 évvel korábban. Kitűnik ebből, hogya művészt már
-akkoríban, 30 éves korában is, foglalkoztatta a Faust-kérdés. Id. Lucas Cranach
"Szent György"-rajzáról rnegállapították, hogy valóban a nagy német mester
alkotta, nem pedig csupán a műhelyéből való, ahogyan eddig gyanították. Van
a gyűjteményben egy "Öregasszony" elnevezéssel nyilvántartott rajz. Ennek
szerzőjét is hitelesen meghatározták a hollandi Jan Cornolisz személyében, aki
egykoron a brüsszeli királyi udvarban működött. - A gyűjtemény két rajzáról
- egyik Amort, a másik egy ifjút ábrázol - azt tartották eddig, hogy Correggio műhelyéből származnak; most megállapították. hogy a XVI. század végén
élt Annibale Ca1"Tacci művei, aki ifjúkorában áhítattal másolgatta Correggío
képeit. - A remek "Szent Sebestyén"-rajzot, amelyet egy időben az Eszterházy-gyűjtés eredeti helyes jelölése ellenére, Tiepolo-műnek katalogizáltak, az
új megállapítás szerint Hibera készítette. Három gyönyörű rajzról, "Alakok egy
ház előtt", "SzereLmes pásztorok", "Vénusz és Amor" kiderült, hogy Parmoggi.ano a szerzőjük. A rajzok ideges, impresszionista vonalaiban újszerű szépségeszmény nyilvánul meg, különösen a női képmások kecses, kígyózó elegancíájában. - Az. új' kutatások eredményeként két eredeti Corraggio-rajzzal is büszkélkedhetünk. Mindkettő - egy Jézus és ,egy Mária rajz - vázlat a pármai
S. Giovanni templom "Mária koronázása" című freskójához. - Pontormo, a
XVI. század e tüneményesen rajzoló festőrnűvésze, készítette az "ülő gyermek"
.elnevezésű rajzet. Jellemző Giuseppe Bazzani, a XVIII. századi kiváló mű
vész lelki finomságokat, átszellemültséget és belső látást érzékeltető alkotástílusára egy most identifikált tanulmánylapja, mely fejeket ábrázol. Mintha csak
Eugéne CarTiére látomásai elevenednének meg két századdal előbbről. - Tudjuk immár, hogy Sebastiano Ricci energikus, hódító ünnepélyességet pompázó
vonalai gyönyörködtetik a szemet a "Herkules a válaszúton" című rajzon. Rendkívül érdekes egy ugyancsak barokk festőnek, Guercino-nak most azonosított rajza, mely nyilván az Escorialban őrzött "Lót és leányai" című híres
képéhez szolgált előtanulmányul, - Mély benyomást tett e sorok írójára a
"Szent Erzsébet a kis keresztelő Jánossal" elnevezésű rajz is, melynek szerzője
az új megállapítás szerint nem más, mínt Giorgione. Néhány septiben felvázolt
vonal. De teljes egészében kibontakozik így is belőle a megrázóan szép kompozíció, a gyönyörű természeti háttérrel, mely nemcsupán üres keret, hanem
szerves hozzátartozója, harmonikus kiegészítése a témának. Az öregedő, aggodalmaskodó, a későbbi fájdalmat előre megsejtő és máris elszenvedő Erzsébet, ölében a kis Jánossal, a csecsemővel, aki úgy néz előre, a rnesszeségbe,
érett ésszel, mintha látná és hirdetné máris az eljövetelét annak, aki utána
fog [őnruí : felejthetetlen megnyilatkozás. (Haits Géza)

Nagy

nekelőtt

Szőnyi-kiállítás Esztergomban. Az esztergomi Keresztény Múzeum emlékkiállítása - amelyet Nagy Zoltán és Muosi András művészettörténészek rendeztek Farkas Attila múzeumi referens közreműködésével - a közelmúltban
elhunyt nagy mester több mint négy évtizedes, sokoldalú és termékeny munkásságának néhány tucatnyi válogatott darabjával örvendezteti meg az érdeklődőt.

Viszontláthattuk Szőnyí István jónéhány főművét, így a komor, bruegheli
"Zebegényi temetés"-t, előtérben a halottasrnenet fekete alakjaíval,
amint néma fájdalomban lépegetnek a behavazott táj végtelen fehérségében.
Főhelyen függött az "Este", ez a lágy, lebegő színekIből szőtt idill, békességes, szelíd hangulatával. A csendes tanyaudvaron a napi munka végéhez elérkezett parasztember szótlanul figyeli szoptató asszonyát. A kisgyermek, a tehén, a holdvilág, az egész álomszerű Szőnyí-vílág, amely a valóság "égi mása", jelen van
ebben a mágikus műben. Erre s a hasonló Szőnyí-rnűvekre gondolt nyilván
Szomory Dezső, amikor "gondtalan és boldog rnűvészetnek" nevezte ezt a píktúrát, s Kállai Ernő, aki "a nyugalom és boldogság édes derűjét" csodálta Szónyi falusi ünnepnapok ízeit hordozó képeinek érett színeiben. A természeti élmény páratlan közvétlenségével ragad meg a mester tájfestészetének egyik
csúcspontja, a "Szürke Duna", a zebegényi Duna-kanyarról festett sok: Szóerejű
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nyi-mű

,

egyik legszebbíe. Láttuk a drámát sejtető "Uszályok"-at, az alkonyatban "Kútra menő parasztleány" kedves bájú alakját, s ennek mi'ntegy ellentéteként egy fürdókádba lépő, vaskos, rubensi női aktot. A háborúban megsemmisült "Krumplikapáló asszonyok" c. nagy kompozíció értékeiről egy flinom tanulmány adott fogalmat.
A kiállításon szerepelt a moszkvaí magyar mezőgazdaságí pavillon nagyméretű panneau-ínak két vázlata; ezek a felszabadulás utáni, megújuló paraszti
életet örökítik meg. Szőnyi István egyházművészeti tevékenységét két freskótanulmány idézi, mindkettőnek középpontjában Mária áll. Az anyagót kiváló
rajzok, akvarellek és rézkarcok egészítik ki. A kiállítás áttekintése után az a
megállapítás szűrhető le, hogy a történelmi kompozíció, a megrendelt arckép
és a csendélet kivételével Szőnyi minden témakorhöz szívesen hozzányúlt, mínden technikában otthonos volt és tenyérnyí papírlapori csakúgy maradandót
tudott alkotni, mint templomok és középületek nagy falfeliüetein.
Képeinek modelljei többnyire arató napszámosok, palántáló vagy gyümölcsszedő leányok, halászok, révészek, fuvarosok, kétkézí dolgozó emberek. Népszeretete mély volt, számára a szegény emberek nem pusztán pittoreszk témát
jelentettek, sorsukat átérezte, közösséget vállalt velük.
Érdekes jelenség, hogy Szőnyi művészete áthidalta azt a bizonyos sokat
emlegetett szakadékot, amely nem egy esetben kétségtelenül fennáll a modern
művészek és a nagyközönség között. Szőnyi egyáltalában nem a XIX. századbeli realizmus hagyományos és konvencíonálíssá kopott eszközeivel fejezte ki
magát, - az újabb művészetí törekvésektől általában idegenkedő publikum
mégis megérezte e művészet elemi 'erejét, hítelességét, emberiességét, életszeretetét, goethei egyetemességét, áradó, átszellemült líráját, - s nem fukarkodott a mester iránti elismeréssel.
Amíkor Szőnyi István néhány hónappal ezelőtt meghalt, egy nekrológ
Munkácsy mellé állította őt. A pánhuzam talán azt akartakdfejeznd, hogy míként Munkácsy a századvég nagy nemzeti festője volt, úgy a mí korunkban
ezt a szerepet S:lJŐnyi töltötte be. Ha azonban szellemtársait keressük festészetünk történetében, mégiscsak inkább Paál, Szinyei, Ferenczy Károly - tehát
az intimebb világú művészek - azok, akiknek sorához Szőnyi gazdag művészete csatlakozik.
'
A tárlókban Szőnyi levelei és könyvei voltak láthatók. Az előbbiek a mínden póztól mentes, rokonszenves embert, az utóbbiaJk a tömören fogalmazó,
nagykultúrájú művészetí írót mutatják. Az egyik levél - címzettje egy közeli
jóbarát - a közvetlen "Kedves Apafej !" megszólítással 'kezdődik. Egy 1954ben írott levél arról tanúskodik, hogya mester az új Magyarország részérol
nem szűköbködött megbízatásokban: "Oly nagy az elfoglaltságom, hogy alig
jutok hozzá magamnak csinálni valamit." A fél tüdővel élő müvész egészségi
álíapotának zavaraira vetnek fényt az 50-es évek középén papírra vetett sorok: "sajnos, jelenleg kórházban fekszem, ki'Vizsgá~ás céljából. Nem tudom,
míkor szabadulok innen ..." Egy tisztelője meg szerette volna vásárolni a mester egyik festményét, amelyet azonban közben megvett a magyar állarn. Szőnyi
fentieket közli a műgyűjtővel, s nagy szerénységgel ezt fűzi hozzá: "Remélem
azonban, hogy még fogok olyan képet csinálni l mi megnyeri tetszését ..." Egy
1959.nyarán kelt levél a gyönyörű új műterem építkezéséről számol be: "Jelenleg egy kis műtermet építek itt Zebegényben, tehát nagy a felfordulás a ház
körül ..." A műterem 1960 elejére el is készült, de a mester már csak rövid
ideig dolgozhatott benne. Egy itáliai képeslap, 1960 vízkeresztjén íródott, az
utolsó külföldi utazás emléke, amikor a művész szép heteket töltött Itáliában
élő leányánál. Az egyik vitrinben egy érdekes példánya látható Szőnyi 1942ben kiadott kitűnő kis könyvének, "A kép't-nek: dedikáció helyett egy remek
kis oo.arcképet rajzolt az első lapra a művész.
A könyv utolsó sorai Szőnyi István ars poetlcáiát tartalmazzák, figyelmeztetésül a szellemi élet minden emberének: "Nincs médunk magunkat időben
sem előre, sem hátra helyezni; vállalni kell korunkat, s helytállni azért az
eszményért, amelynek szelgálatára a tehetség kötelez." O vállalta korát, s ez.
művészete hatóerejének egyiik fő titka.

Mednyánszk'll László naplója. "A művészettörténet forrásai" c. kiadványDésí-Huber István cikkgyűjteménye után - Mednyánszky László festőrnűvész (1852-1919) naplója, amelyet - szemelvényesen
- Brestyánszky Ilona bevezető tanulmányával vehet kézbe az olvasó. (Képző

sorozat második kötete művészeti

Alap kiadója, Bp., 1960.)
Mednyánszky László tájképek,csavargófejek, harctéri festmények mestere,
a századfordulónak, Csontvárv és Nagy Balogh János mellett, legmagánosabb
és legtitokzatosabb magyar művésze. A Felvidéken született, 1852-ben (az
egyébként annyira alapos Pallas Lexikonban szereplő 1856-08 évszám téves),
ősrégi, de már nem túl gazdag főnemesi családban. Exaltált, testileg-lelkileg
egyaránt gyenge konstrukoiójú ember. Egyik apai nagybátyját Haynau 1849ben felakasztatta, másik nagybátyja - Cézár - az 1848j49-es szabadságharcban tábori lelkész volt, s az emigrációban pusztult el tragikusan. (Életét Sárközí György dolgozta fel a "Mint oldott kéve" c. történelmi regényben.) A család egy másik tagja, Sándor, 1848-as ezredes volt, 'kibújdosott Kossuthtal, s
csak a kiegyezés után tért haza.
A fiatal festő a nép életével korán megismerkedik; bárói család sarja létére beckói és nagyőri szlovák béresekkel és cselédekkel barátkozik. Élete későbbi évtizedeiben is szegény emberek között érzi magát a legjobban, környezete pásztorokból. szénégetőkből, halászokból. sajtosokból. ácsokból. erdészekből kerül ki. Jószándékú társadalmi reformer is egyben, tele szociális lelleíísmeretfurdalással és utópisztikus társadalomjavító tervekkel. Nővére arról beszél,
hogy egyik házitanítójától "holmi radikális elveket szedett fel" a fiatal Mednyánszky. Tolsztoj eszméí, a keleti buddhizmus és a teozófia kavarok naiv módon lelkében. A századforduló megmosolygott különce, aki mindenét elosztógatja pártfogoltfai között, miközben ő maga szedett-vetett ruhadarabokban, elhanyagoltam jár, az arisztokrácia köreiben megütközést keltve. (Ilyennek rajzolja őt le egyik regényében a jóbarát Justh Zsigrnond.)
Egyénisége csupa ellentét. Szakít osztályával, de azért az úri virtust követve ....:... egyelőre még ismeretlen ok míatt - párbajt vív. Tele van jósággal
és részvéttel, felnáborodik, ha egy lovat ütlegelnek, de ugyanakkor végignéz
egy kivégzést. Szegénysorsú barátai - kocsisok. tönkrement patíkusok - gúnyos vagy bántó szót sosem hallhattak tőle, de kollégáját, Katona Nándor tájképfestőt szarkazmusával sokszor megkínozza és megalázza. A karrier és a
nagyvilági siker tartósan nem érdekli. Néha nekilendül, párizsi kiállítása elismerést arat, de utána ambiciója elenyészik, nem az az ember, aki a tüzes
vasat tartósan ütné, Mivel sok a támogatottja, akik mind pénzt várnak tőle,
tehát a remekművek mellett sok középszerű,konvencionálisabbkép is kikerül a műterméből, ezek spíessbürgeni szalónok büszkeséget lesznek. S míg a
Dandin Györgyök csengő aranyakka1 fizetik meg a kevésbé jelentékeny Mednyánszky-műveket, a kivételes szépségű darabokat rojtoskabátú kisemberekre
tukmálja rá ajándékként a művész, (Lásd erről Gál György Sándor cikkét a
"Műterem" 1958. évi 8. számában: "Találkozás Mednyánszkyval".) "Coincidentia oppositorum", ellentétek keresztezési pontja volt aranyosmedgyesí Mednyánszky László báró, s hogy egyénisége lényegében véve mégis megoldva áll .
előttünk, ez mindenekelőtt Kállai Eroonek köszönhető, akii 1942-ben kiadta
Mednyánszky-monográfíáját, amelynél szebb terméke a magyar művészettör
ténetírásnak nem sok akad.
Mednyánszky naplójegyzetei görög betűkkel, magyar és német (rítkábban
francia) nyelven íródtak, A rnűvész a feljegyzéseket nem szánta a nyilvánosságnak, a meztelen igazmondás mínden során átsüt, A Mednyánszky-napló nem
könnyű olvasmány. A stílus göcsörtös, sokszor magyartalan vagy homályos.
Nyolctazedrészben nem túl érdekes műhelyfeljegyzés, amit ír. De a maradék
két tized rész hallatlanul érdekes. A század utolsó éveiben ezt jegyezte be
könyvecskéjébe: "A lelket festeni !" Az osztálygőg, a "fesz és pöf" virágkorában így ír kocsís-barátdáról: "mennyi ídealízmus lako7lik ebben az egys7JeTlÍ
emberben !" A társadalomnak egy másik mostohasorsútagjáról így vélekedik:
,,hűséges, dolgos és egészséges volt, erős és szép, De a szegénység könyörtelen
végzete nehezedett rája". A következő rnerész mondatot akár Ady is leíl"hatta volna: "Szlováknak, magyarnak, svábnak, zsidónak: közös a nyomorúsága."
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Nemcsak másokoan, de önmagában is felismeri és kámomatja a rossz
szenvedélyeket és indulatokat, a hatalomvágyat és az úrhatnámságot, Sosem
volt önmagával, sem mint művésszel, sem mint erkölcsi lénnyel, megelégedve;
élete utolsó éveiben is szükségét érezte a további fejlődésnek.'"Gond- és küszködésben elég részem van, de mégis haladok" - veti papírra 65 éves korában.
"Nagy és általános haladás a píktúrában, sok jó új dolog" - írja a fiatalokról,
örülve az új nemzedék előretörésének, mentesen minden öreges, féltékenykedő
dohogástól. A művészetről vallott nézetei korszerűek voltak, a fotografikus realizmust idejétmúltnak tartotta (102. és 127. old.), a művészet feladata: "a modern életet vísszaadní, '" minden igazi művészet aktuá1is." S az előbbi programnak nem mond ellent, csupán kiegészíti és az igazságot teljessé teszi cl
spírítuálís lelkületű művész következő gondolata: .,Csak az érdekelhet az élet
minden jelenségében 45 küzdelmében, ami nem mulandó."
A jegyzetekben mindössze egy-két apróbb tévedést, illetve híányosságot
találtunk: Penteleí-Molnár, az egykor divatos csendéletfestő keresztneve János,
és nem Gyula, - Kosztolányi-Kann Gyula és Horthy Béla régen elhunyt festők halálozási éve nincsen feltüntetve.
Mednyánszky László - ezt mostrnár naplója is tanúsítja - 'azok közé a
nagy művészek közé tartozott, akik - André Gide megfogalmazásával élve alászállottak az emberi lélek sötét tárnáinak mélyére, hogy e lenti világ csodáit és szörnyetegeít a művészet nyelvén megnevezzék. A festészet nagy
conquístadora volt, aki új tartományokkal gazdagította a művészí knfejezés
birodalmát. (Dévényi Iván)

s

ZENEI, JEGYZETEK. (B u d a p e t i Z e n e i H e t e k, 196 O.) Erkel Ferenc emlékezetének szenteltük idei zenei ünnepségeinket, melyeket kiváló külföldi vendégművészek részvétele, színvonalas énekverseny, zenetudományi konferencia és érdekes emlékkiállítás tett emlékezetessé. Erkelt ünnepeltük, mondom, de Erkelt még mindig nem ismertük meg, működésének súlyát és jelentőségét most sem tudtuk véglegesen értékelni. A köztudatban neve elválaszthatatlanul eggyéforrott a magyar opera-műfajjal - és ez helyes. ISokan Bartók
és Kodály közvetlen elődjének vélik - és ez kev~sbé helytálló. Kétségtelen,
Erkelnek nagyon nagy kultúrtörténeti jelentősége van. Mindenekelőtt, hogy
ugyanakkat'ra megteremtette a magyar operát, amikorra Arany János beteljesítette a nemzeti epikát, Petőfi Sándor pedig líránkat emelte világirodalmi
szintre. Erkel azonban - sajnos - nem állt meg itt. Valahogy úgy lehetne
mondani, hogy még a saját életében megvalósította önön epigonizmusát analógiának iti'ekívánkozik a Petőfi-epigonok népes csapata - s amikor megérezte ezt, rémülten egy olyan világba menekűlt - Wagnerébe ~, mely a maga
mesterséges flórájával és nyomasztó mitológiájával szöges ellentéte a magyar
közszellem akkori állásfoglalásának, melyet Arany fejezett ki a legfrappánsabban:
'
Oh, ha méltóbb s új kobozzal
A megifjodott hazát
Zenghetném még Homérosszal:
Ne csak mindig panaszát!
De legyek, ha veszni sorsa,
Hunyó nép közt Osszián,
Inkább, hogysem d a lok k o r c s a
Közönyös harmóniám!
(Kosmopolita költészet)
Kettejük - Erkel és Arany - problematikája nagyjából hasonló. Arany,
akárcsak Erkel, ébresztője, ébrentartója akart lenni népének, s ezért idézte fel
a nemzeti múlt legszebb, - erőt adó - emlékeit: az udvaroncok közt szétütő
félelmetes öreg Toldit, a hitvány Budán győzedelmeskedő nagy Etelét, meg
Nagy Lajos diadalmas csatáit. A multat rajzolva azonban Aranya maga jel.enét is tökéletesítette: kifejezőeszközét, a 'nyelvet, utolérhetetlenülszéppé és
erőteljessé csiszolta.
Erkel is szívesen kalandozott a multba. Csakhogy nem mindig egyértelmű
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sikerrel. Hisz még a Hunyadi Lászlóban hiteles eszközökkel rajzolt érzelemmozgató, igaz világot, addig későbbi kísérletei közül az István király és a Névtelen hősök hamis formában illuzórikus világképet valósitanak meg Erkelnek
éppen az a tragédiája, hogy homéroszi deTÚvel, a "mennyei bolt" (Petőfi) változatosságával és a nemzeti népiesség egyszeTÚségével akart - borongó Oszszián lenni. A korhangulat pedig éppen az ellenkezőjét mondta:
Maradj Homér fénydús egeddel,
Maradj te most! ... Jer, Ossián
Ködös, homályos énekeddel.

(Arany J.: Összel)

Igen, ősz volt akkor a magyar közéletben. S Erkel ott tévedett, amikor a lombhullás t a tavasz erotikájával - Wagner eszközeivel - akarta érzékeltetni.
Azt hiszem, teljesen el kellene választani Erkel Ferenc működését 1848
előtt és után. Az előbbi periódusban alkotta a Hunyadi Lászlót, a lángoló hazafiság egyik legszebb kifejezését, utóbbi korszaka - a Bánk bán 'felvillanásá.tól eltekintve - a lassú hanyatlás kifejeződése. S hogy melyik korszak az
igazi, melyiknek van több mondanivalója a magyarság számára, azt már eldöntötte az idő, amely minduntalan sikerre viszi a Hunyadi Lászlót és elfeledtette az István királyt.
Más kérdés, hogy érdemes-e végképp megfeledkezni Erkel bármelyik alkotásáról is. Nyilván nem, hisz torzó ban is nemzeti multunk egyik büszkesége
vetette papirra őket. Ezért örvendeztünk, hogy az ünnepi Hetek egyik hangversenyén elfelejtett Erkel-operákból is hallhattunk áriákat. Meleg fogadtatásuk
azt bizonyítja, hogy máskor is érdemes lenne előadni egyiket-másikat.
Az ünnepi Hetek megnyitó hangversenyének alighanem az volt a. célja,
hogy keresztmetszetben mutassa be a magyar zene fejlődését Erkeltől napjainkig. Sajnos, már a legelső szám, Erkel ünnepi nyitány-a nem illett be egy ilyen
jellegű fl3jlődéssorba. Kitűnően hangszerelt, szellemes megoldásokban is bő
velkedő muzsika ez, de nem eredeti. Sokkal szivesebben hallottuk volna a
Hunyadi László annak idején is hatalmas sikert hozó nyitányát. Márcsak azért
is, mert a hangversenyt alighanem külfÖldön is sokan meghallgatták, és az
ünnepi nyitány hallatára nem egynek támodhatott ilyen vagy hasonló gondolata: "Szép, szép, de ebben a műfajban van szebb és eredetibb is." A Hunyadi
László eredetiségéről viszont Hektor Berlioz is nagy elismeréssel írt a múlt
században. ("Ebben a műben eredetisége és mindenekfelett ama érzelem mélyséoe miatt, amely sugallta, egész sereg kitűnő dolog van.")
Az említett hangverseny műsorára kár volt felvenni Liszt egyébként nagyon
költői Tassóját is. Viszont annál maradandó bb élményt szerzett Kodály Zoltán
mesterműve, a Galántai táncok (a hangverseny legsikerültebb músorszáma) és
Bartók megrázó Concert6ja. Ferencsik Jánost, aki Erkel egyik méltó utóda a
Filharmóniai Társaság Zenekarának élén, és a zenekart megérdemelten ünne- .
pelte a közönség e két mű előadása után.
Az ünnepi Heteknek valóban ünnepi jelleget kölcsönzött Tito Schipa felejthetetlen dalestje, a Rudolf Barsaj vezette Moszkvai Kamarazenekar bámulatosan érett és hiteles Bartók-tolmácsolása (a Divertimentót játszották óriási
sikerrel), a Virtuosi di Roma lemezről is ismert és értékelt Vivaldi-interpretációja és a zár6hangverseny, melyen Kóródy András Bach I. brandenburgi
versenyével és Bartók pompás I. szvitjének tolmácsolásával szerzett elismerést. Fischer Annie ezen a hangversenyen Mozart A-dur zongoraversenyének
szép előadásával örvendeztette meg a közönséget.
Végezetül elismeréssel és jogos büszkeséggel említjük meg Bartha Alfonz
nevét, aki nehéz ,mezőnyben 'nyert I. díjat az ~Erkel ,Ferencről elnevezett enekverseny férfi kategóriájában. Néhány nappal a fárasztó versengés után pedig
Don Ottavia szerepében bizonyította be, hogy nemcsak a dalok művelésében
kiváló.

(B e n j a m i n B r i t t e n: A l b e r t H e r r i n g.) Vigopera, és szatiriku8
opera Benjamin Britten műve, melyet kitűnő rendezés ben, kitűnő előadásban
mutatott be az Allami Operaház. Témáját egy közismert Maupassant-novelláoól vette; azt tette át a szövegíró angol kisvárosi környezetbe, de úgy, hogy
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egyúttal hangulatát is módosította - szerencsére. Maupassllntban ugyanis, korára jellemzően, mindig van valami már-már morbidnak nevezhető 1useTÚSég,
valami alapvető pesszimizmus az élettel szemben; itt viszont minden csupa
derű és optimizmus, csupa jókedvű, szinte n reneszánsz életörömére emlékeztető
egészség, pattogó derű és üde humor. Azt lehetne mondani: Maupassant úgy
mond keserű bírálatot, hogy nem hisz a gyógyulás lehetőségében; itt viszont
az, aki kacagva bírál, már a bajon túl, az egészség győzelmes erejével m080lyog azon, amít legyőzött. Az élet győzí le a maradiságot, II természet a képmutatást, és van olyan erős, hogy maradiságot is, képmutatást is egyformán
villó6zó humorral szemléljen - hiszen úgyis ő az erősebb. Igy aztán az egész
"Albert Herring" nem más, 'mint :nagyszerűen ,sikerült reneszánsz tréfa.
A fölényes muzsikus remek tréfája. Britten igazán jókedvében írhatta ezt
a művét. Elejétől végéig csupa ötlet, folytonos pezsgés, tele a jellemrajzolás
művészi örömével (ami átragad a szereplőkre is, és mint a jellemábrázolás
öröme, nyilatkozik meg). Pillanatnyi fáradtság nélkül követ tréfa tréfát, s már
nemcsak az angol kisváros rnaívan, ártatlanul ómódi figuráin s részint leleményes
fiataljain, részint ügyefogyott kamaszán mulatunk, hanem a muzsika szellemességén, elragadó lendületén is, ahogyan hol hangszerelésben, hol korusoicban, hol szólórészekben fölvonultatja és kifigurázza előttünk az operaműfaj
egész szokványos zenei és helyzetbeli kelléktárát, fölvillanó idézetekben, fonákjukra fordított zenei "múfajokban" és hallatlanul mulatságos paródiák ban,
Verditől Pucciniig, Donizettitől straussig. Brittennek éles szeme van a modorossáqok: meglátására, s talpraesett jókedve hozzá, hogy ezeket a zenei modorosságokat zeneileg parodizálja. Az Albert Herring szatírája elsősorban zenei
szatíra.
Szikrázó jókedve mindenkit fölvillanyozott: rendezőt, énekeseket (akik ezúttal kitűnő karakter-színészeknek is bizonyultak), karmestert (Blum Tamást,
aki lendülettel és stílusosan vezényelt) és zenekart (tizenkéttagú kamarazenekar ez, s a nagy megterhelést jelentő föladatot mindannyian az igazi; jókedvű
kamarazen6lés igényes és bensőséges művészetével, maguk is mulatva végzik).
Az Albert Herring kitűnő darab; egyszer talán majd mint korunk igazán
jellemző, legsikerültebb vigoperáját fogják emlegetni. Mindenesetre nagy mértékben növeli szerzőjének már amúgyis nagy magyarországi népszerűséqét. Talán remélhetjük, hogy a darab színrehozásában remeklő Operaház sort keTít
majd, márcsak a "teljesség keiioéért" is, az Albert Herrinq "komoly" párjára,
"ellendarabjára", a hűség és hitvesi tisztaság drámájára, a Lukréciára is.
(Rónay László)

AZ AMERIKAI TELEVfzIO LÉLEKMÉRGEZÉSE. Már az első vtlágháború
után, de különösen a másodikat követő esztendőkben, nagyrnéretűen megnövekedett számos országban a bűnözés. Főleg a gazdaságilag erősebb lábon járó
országokban, elsőbben ds az északamerikai Egyesült AllamQlk területén. Eza
folyamat iJmmár vagy két évtizede tart és évről évre erősbödik. fme: A washingtoni Federal Bureau of Investigation, a szövetségí bűnügyi nyomozó hatóság,
szeptember középén adta ki az Egyesült Allamok 1959-ig évi bűnügyi statisztikáját. Adatai azt mondják, hogy abban az időben 1.5 milliónál több súlyos
bűncselekményt követtek el az Unióban. Még jobban érzékelteti ezt a tényt, ha
kihámozzuk. a számokból, hogy ott óránkint egy gyilkosság, három perecnkínt
egy erőszakos cselekmény, hét percenkint egy rablótámadás és 23 másodpereenkínt egy betörés vagy autólopás történt, Az 1960-ik év első felében tovább
szaporodott a bűncselekmények száma s vajmi kevés remény van a [avulásra !
- mondja jelentésében Edgar Hoover, a hatóság vezetője. S ez a hivatalos kiadvány még azt is megállapítja, hogya bűnözés e mértékét nem lehet a nIélpesség gya.rapodásának ütemével megokolní, rnert a bűncselekmények száma'
négyszerte gyorsabban emelkedik a lakosság számának növekedésénél. "Különösen riasztó a fiatalkorúak bűncselekményeinekelharapódzása l" - hangoztatja Hocver melanoholikusan. 1959-ben kétszer annyi fiatalt kellett letartóztatni, mímt 1948-ban.
Noha egyes pedagógusok, szocíolögusok és papok már évtizedekkel ezelőtt
is sürgették, hogy. vizsgálják meg alaposan és elfogulatlanul a fiatalkorú bű7~2

nözők

problémati'káját és vita6sák meg a nyilvánosság

előtt,

komoly tanul-

mánYozására mégis csak az utóbbi esztendőkben került sor. Herbert HOO1'er
világosan látta annak idején az elkövetkező tények tragdktis következményeit.
ámde figyelmeztetésének nem volt foganata, "Eltűnne a kormányzásból ezernyi
más probléma - mondotta vo1t - , ha csak egy nemzedékünk lenne annak
rendje s módja szeránt született, nevelt, tanított, egészséges gyermekekből..."
Távol van tőlem, hogy az elfogultság hibájába vagy éppen a célzatosség
bűnébe essem, amidőn e kérdés amerikai feljajdulásait ismertetem. Csak tényeket jegyzek föl !
Curtís Bak, a pennsylvaniai legfelsőbb törvényszék bírája, öt csoportba
sorozza a fiatalkorúak bűnözésének okait. Köztűk van a televízió s a m02Ji.
James V. Bennet, az 'U. S. Bureau of PTisons, a legfőbb börtönügyí hatóság
igazgatója úgy vélekedik, hogyafiatalkorúak bűncselekményei párhuzamosan
növekednek az általuk látott televíziós adásokkal. Frank J. Kronenberg, New
York-átlám orvosszövetségének elnöke, ugyancsak nem rejti véka alá meggyő
ződését, amikor ezt vallja: "A televízió nagyfokú nyomás eszköze s arról győzi
meg az éretlen elmét, hogy az erőszakosság az élet bevett módja." Walter C.
Alvarez, a Mayo-ik.1inika nagyhírű tudósa, így jajdul föl: "Milyen ostobák vagyunk mi felnőttek! Napról-napra tűrjük, hogy gyermeketnknek gyilkosság,
erőszakosság, akasztás és emberrablás képeit mutassák be! Valóban ez a mi
magatartásunk? Manapság a legtöbb gyermek szíve már úgy megkérgesedett,
hogy lelki megrendülés rnélkül nézi végig ezeket a képeket l"
Nemrégiben a kongresszus egyik albízottsága is foglalkozott e kérdéssel.
A szakértők meghallgatása alkaLmával FTieda B. Hennock, a Federal Communications Commission tagja, nagyon röviden, de annál érthetőbben fejezte Iti.
felfogását: "A televíziós közvetítésele a bűn, az erőszakosság, a gyilkosság, a
brutalitás, a természetellenesen izgatott várakozás és a borzalmak végeszakadatlan áradatát ömlesztik Amerika nappali szobáíba. A józan ész és az elemi
itélőképesség megcsúfolása, ha meg merik kockáztatni azt az állítást, hogy
nincs megállapítható összefüggés e prograrnek és a fia1Jal'kOI'Úak megdöbbentően szaporodó bűnözése között!" A különböző pártállású s világnézetű szakemberek végső következtetése így hangzik: Gerincében rakkan meg Amerika
népe, ha nem tudnak gátat vetni il fiatalkorúak bűnözésének... !
A szakemberek ilyesfajta nyálátkozatad természetesen még nem világítják
meg a probléma lényegét: Miért egyik főoka a fiatal lélek elferdülésének a
televízió s a mozi? Hogyan fészkelődik be a bún magva a gyermek és a serdülő elméjébe? Mi a megelőzés rnódja s eszköze?
A kérdés megvitatásaikor míndenekelött tudni kell, hogy az USA-ban a
televízió magánvállalkozás. Következésképpen irányát és természetét üzleti
szempontok döntik el. És mínthogy elég nagy a televíziós társaságok száma,
kemény és olykor elkeseredett versengés folyik köztük, melyik tud magának
minél szélesebbkörű nézőközönséget toborozni. Előfizetési díj nincs! Hogyhogy? Hát akkor hol az üzlet? - kérdezheti a tájékozatlan olvasó. Az üzlet
a hirdetés, azaz a reklám! Külön irodák foglalkoznak azzal a megállapítással,
melyik televíziós társaságnak mek.kora törzsközönsége .van. Mielőtt tehát valamely cég vagy gyár feladja hirdetését a televíziónak, megtanácskozza ilyen
irodával, hol érdemes hirdetnie, ebben vagy abban a televízióban. Egyébként
sok mozi előadását televízió is közvetíbí. (Azt nem kívánjuk most kíteregetní,
micsoda botrányok és rnínő korrupciók foglalkoztatják időnkint az amerikai
közvéleményt a televízió üzleteivel kapcsolatban.)
Mi hát a jogos erkölcsi kifogás a televízióval szemben? Nos, Fredric
Werth4m, neves ,pszichiáter, a számszerű tények bizonyítékával szolgál "Hogyan
támadja meg erkölcsi'leg a televízió s a mozi a gyermeket" című tanulmanyában. Ez a terjedelmes és adathalmazza1 alátámasztott tudományos közlemény
az USA egyik legelterjedtebb folyóiratában jelent meg a közelmúltban és
mondaní sem kell, hogy bizony nagy feltűnést keltett. Ez a folyóirat történetesen a LadieB'Home Journal. Egy-egy száma 170 oldal, javarészt többszínű hirdetés van benne, ezt csak hellyel-közzel szakítja meg rendszerint sekélyes
színvonalú szöveg.
Wertham cikkét kép vezeti be: Két kisfiú s egy kislány lázas arccal, ki763-

-düllesztett szemmeí izgatottan bámul II kiveütett eseményre ... Mellette nagy
'betűkkel a tanulmány eredményeinek összegezése: "Harminc perc alatt a gyermek vetített képekkel több erőszakos bűncselekményt láthat, mint amennyit
az átlagos felnőtt élte során átél. Mi ez: .szórakozás' avagy - ahogyan egy
jogász kifejezte - ,a fiatal lélek megrontása'?" Az amerikai tudós pontosan
megszabta vizsgálatának keretét. Csak arra a megállapításra szorítkozott, mível "szórakoztatja", "oktatja" s "neveli" a televízió s a mozi a 3-12 éves gyermeket ? Éppen ezért az erkölcsi kártevés fogalmából kizárta a VI. parancsolatba ütköző bűnök bemutatását, jóllehet az amenikat televízióban nincs hiány
ilyesmiben. Csalk az erőszakos cselekedeteket dolgozta föl: a gyilkosságot, a
testi bántalmazást, a kínzást, II lincselést, a gyujtogatást és hasonlókat. Azt a
módszert alkalmazta, hogy először közreadta a beszédes statisztikai adatokat,
majd tíz kérdésbe tömörítette a szülők körében dívó nézeteket a "gyermek és a
televízió" problémája dolgában. E felfogások közül egyik-másik elég naív, sőt
-egyenest primitív.
Az amerikai rádió s televízáó műsorának a jói2Jlés és a jóerkö!cs irányába
való terelése érdekében, olvassuk Wertham fejtegetéseiben, már évekkel ez-előtt nemzeti szövetség alakult, a National Association for Better Radio and
TeZevision. A moziba lényegesen kevesebb gyermek jár, mínt ahány otthon a
televíziót nézi. Az egyes állomások műsorában gyermekeknek szánt közvetítés
is szerepel, időtartama általában félóra. S bizonyos, hogy gondosan megválogatják az anyagát és ez színes és ötletes. Mi'ndamellett a nemzeti szövetség
töviről-hegyire meg:tiigyelte 12 televíziós társaság gyermek-közvetítéseit és ezt
az eredményt állapította meg: A műsorba "becsúszott" 7 gyilkosság, 23 gyilkossági kísérlet, 4 rablás, l bankrablás. több gengsztertámadás. lincselés, bombarobbantás. autólopás, lövöldözés, verekedés... E műsorok csúcspontja egy
12 éves fiú volt, aki 4 gyilkosságot kísérelt meg! Több vagy kevesebb jóindulattal mégis azt kell megállapítani, hogy a gyermekműsor ún. fehér műsor.
Csakhogy ra kérdés fordulópont ja éppen az, hogy a gyermek a televízió teljes
rnűsorát is végígnézheta, ha a szülei leülönös gonddal nem tartják távol tőle.
Igenám, de a szülők erre rendesen azt válaszolják: "But this is far easier said
.than done." Azaz, ezt sokkal könnyebb mondaní, mínt megtenni ! Ha a gyermek megunta a neki szánt mesejeleneteket, akikor átkapcsol más állomásra,
hátha az érdekesebb ... S éppen ez a lehetőség a baj szülőanyja. Az otthon
szerétettel teljes melegségének hiánya - ez persze nem általános jelenség! - ,
a szülők hivatásbeli elfoglaltsága és társadalmi kötelezettségei, a fogadás, a
tánc, a zsur, a színház stb. bizonyos fogyatékosságot eredményez az átlagos
amerikai nevelésben. Ennek súlya s fonáksága míatt eleget panaszkodnak a
különböző egyházak ...
Most már rátérhetünk problémánk velejére ! Míként fest az amerikai televízió műsora általában véve. Izelítőül Wertham bemutatja, hogy mit lehetett
látni egy hét alatt a televízióban Los Angeles városában. Azért figyelte a mű
'sort csak este kilenc öráíg, mert feltételezte, hogya 3-12 éves gyermek akkor
már lefekszik, ami természetesen nem áll helyt mínden esetben. Csokorba kötve ez volt a műsor kisíklamlása: 161 gyilkosság, 60 ún. jogos emberölés, 2 öngyilkosság, 192 gyilkossági kísérlet, 83 rablás, 15 emberrablás, 24 gyiI:kosságra
való szövetkezés, 7 lincselő kísérlet, 5 dinamítos robbantás, 11 zsarolás, 2 gyuj'togatás, 2 emberkínzás, valamint számos kisebb-nagyobb erőszakos cselekmény.
"Más országok hiszékeny népei - írja Wertham -, amelyek az ameríkaíakról való felfogásukat csak az általunk exportált filmekből szerzík, gyakran azt
hiszik, hogy rní a gengszterek és fegyveres útonállók nemzete vagyunk. Mi nem
ajánlanók más nemzet látogatójának, hogya televízió közvetítéseire s a mozi
előadásaira alapozza nemzeti jellemünk megítélését. Hogyan várhatjuk aikkor
el gyermeketnktől. hogy a ,való élet' képét erekból a programokból ismerjék meg?"
A szül ők tíz kérdésében ellenvetések, aggodalmak ésbalhíeclelmek h'IÍzödnak meg. Mindannyi arra vall, hogy szegények általában meghökkenve,
de tétován szemlélik fiaik és leányaik bűnözésének rajzasát. Wertham érthető
okból nem bocsátkozik a bűnözés [éleíotaní szövevényének kidolgozásába. Csak
unos-untíg hangsúlyozza s példákkal illuszt,rália, hogy a televízió rossz hatást

gyakorol és a bún útjaira sodorja a fiatalságot. Ezt a fogalmazást az átlagos;
amerikai megérti, hiszen nap rnínt nap meggyőződhetik igazáról. És sejti-érzi,
hogy a nevelés is válságba került. Miként lehetne belőle kilábolni ?
Lelki életünk mechanizmusának rendkívül bonyolult és száznos részletében meg nem fejtett vonatkozásai vannak. Tudatunk valamennyi jelensége,
más szóval lelki, pszichikai életünk minden egyes ténye érzéki benyomásokonalapul. Ezeket a benyomásokat érzékszerveink ídegvégződéseí a nagyagy szürke
állornányú kérgébe, szellemi életünk anyagi alapjába, szubsztrátumába veze-tik, ahol azok az idegdúcokban anyagi nyomot, ha tetszik, úgy is mondhatjuk,
hogy emlékiképet (engramm) hagynak. Hogya dolog így van, azt állatkísérletekkel igazolt agyanatomíai s agyélettani kutatások eredményei végleg eldöntötték. És az is vitathatatlan, hogy az engrammok később, hosszú idő múltán is,
befolyást, olykor lényeges hatást gyakorolhatnaklelki folyamatainkra. A gyermek és az ifjú agykérgébe sokkal könnyebben vésődnek be az engrammok,
mint az idősebb emberébe. S éppen ezért az öregebbek már nem tudják megtartani s felidézni friss benyomásaíkat, vagyis gyöngül az emlékező tehetségük,
viszont a régebbieket rendszerint élénken fel tudják idézni tudatukba emlékezetük mélységeíből. A televízió káros hatása Ilyenformán abban van, hogyerkölcsileg mérgező lelki tartalmakat szürerneltet a felcseperedő fiatalság belső világába. Ezek az élmények mínt benyomások nyomot hagynak az agykéreg
megfelelő középpontjaiban és mezeiben, amelyekhez szellemi működéseink kötődnek és különböző lélektani törvények közreiátszásával megszülhetík és úgy
látszik, sokszor meg is szülik a bűnt, a bűnt, a bűnt ... Ha ebből a szempontból is vizsgáljuk a jellemalakulás sokrétű problémáját, akkor menten kézenfekvő, míért kell a gyermeket és fiatalt az erkölcsileg káros benyomásoktól
megóvni. A jellem kialakulásában tehát több tényező vesz részt: a biológiai
s lelki alkat, az örökölt tulajdonságok és a velük járó hajlamok, a nevelés, a
környezet, a jó vagy rossz hatások stb., stb ... Amikor Wertham végső következtetésül azt mondja, hogy a televízió s mozi kártevéseinek ellenszere a21
egészséges közvélemény megteremtése. hogyahirdetésközvetítő irodák észbe
kapjanak, a szülők lelkiismeretes gondossága, hogy mitől tartsák távol gyermekeiket és esetleg állami beavatkozás, aikkor bizony a katolikus világnézet
fényében még hozzáfűzhetnénk egyet-mást. (Cavallier József)
A FEJLODÉSI RENDELLENESSÉGEK MEGELOZÉSE. Az 1959. és az 1960.
évben az Orvosi Hetilapnak több száma foglalkozott a fejlődési rendellenességekkel és azok örökléstani vonatkozásaival. A szakmai részletkérdéseket itt
mellőzní kívánom, annyival is inkább, mert azok sok tekintetben még ellen-őrzésre szorulnak, viszont vannak a jelzett kérdéseknek olyan általános vonatkozásaik, amelyek közegészségügyi és erkölcsi szempontból is jelentőséggel
bírnak. Szeretném azonban kiemelni a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola
anatómiai és élettani tanszékének azt az összefoglaló közleményét, amely
Horváth László tollából jelent meg az O. H. 1960. évi 24. számában "Az első
Teratolőgiai Symposion tanulságai" címmel. Ennek az összejövetelnek szakember részvevői megállapűtottak, hogya fejlődési rendellenességek és koraszülések száma világszerte növekedőben van. A tapasztalatgyűjtésre elsősor
ban a boncoló orvos, a szülész, a gyermekgyógyász, pedagógíaí téren a gyógypedagógus hivatott.
.
Horváth közleményében utal arra a lehetőségre, hogy a fejlődési rendellenességek számának növekedése a civilizáció haladásával párhuzamos jelenség. Statisztikai adatokrahivatkozva említi a világszerte tapasztalható elvárosiasodás hátrányos következményeit. Ezeket előidézhetik pl. a tömeges
együttélés, közös közlekedés, tömegétkeztetés. tömegszórakozás, a rohanó életforma következtében fellépő ideges állapot, új betegségek, és hozzáfűzhetem,
a szinte szokássá vált szertelen gyógyszerfogyasztás. (Hogy egy hazai adatot
említsek: 1930-bran népességünk 20 %-a élt városban, 1958-ban már 44 %-a.) A
hivatalos világstatisztika szerint 1954-ben 100.000 élveszü1etettre 210 fejlődési
rendellenesség jutott, s ez a szám 1956-ban 250-re emelkedett, vagyis két év
léforgása alatt 15 %-08 emelkedés volt tapasztalható.
A kérdés tanulmányozására a "symposion" héttagú bizottságet alakított,.
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amely meg is tette javaslatait. Ezek elsősorban a fogamzáS sza1man lévő nókre
vonatkoznak, akiknek olyan foglalkozásoktól és ártalmas behatáSOIktÓ! való
eltiltását tartják indokoltnak, amelyek közrejátsZh:atnalk fejlődési. reodetienességek létrejövetelében. A felsorolt javaslatok közül szükségesnek tartom
kiemeLni azt, hogy terihes nőt feleslegesen ne röntgeneztessürsk, mert a magzatot sugárár1lalomnak tehetjük ki. Nem kevésbé fontos a dohányzástól való tartózkodás. Kábítószereket, vagy a magzat fejlődése szempontjából ártalmasnak
tekinthető gyógyszereket orvosa tudta télkül a terhes nő ne szedjen. Azt talán
mondani sem kell, hogy az apa idült alkoholizmusa sem közömbös leendő
gyermekének fejlődésére. A terhes anyát különböző lelki izgalmaktól is óvni
kell. Fontos javaslat, hogy házasságkötés előtt állapítsák meg a házastársak
vércsoportját és "Rh factorát", mert ha összeférhetetlenséget ismertek fel, gondoskodni kell a szülőnőnek olyan intézetben való elhelyezéséről. amely véreserés transzfuzióra be van rendezve.
A bizottság további. javaslatait az ipar, az egészségügyi, az igazságügyi
szervek és a kutató teratológusok felé Intézte,
Ma az "atomkonlzakban" a rádióaktiv sugárzásnak fokozott rnértékben
van jelentősége, éppen a .fejlődési rendellenességek és bizonyos betegségek
szempontjából. Biológiai szempontból - amint az O. H. egyti.k cikke kifejti két hasadási terméknek: a strontíum 90-nek és a caesium 137-nek van jelentősége. Az előbbi főleg a csontokban raktározódik el, egész életre, az utóbbi
fejlődési rendellenességek alapjául szolgáló genetikad mutációkhoz vezet. Míndkettőnek hatóereje hosszú évekre terjed. A H-bomba (hidrogén) robbantásakor még nagyobb energiamennyiség szabadul fel, mint az atombombanál és
következménye generációk százaira is kihat. Fehérvérűség és csontdaganatok
nem tartoznak a ritkaságok közé.
Az ember egyébként az atomroooanáson kívül is ki van téve sugárzási
ártalmaknak. Gondolunk itt főleg a kozrníkus sugárzásra, a környezetben és
testünkben lévő természetes rádióaktív izotopoktól eredő sugarakra és a különböző röntgenvizsgálatok okozta sugármennyíségre,
Mindezeknek a bántalmaknak megelőzése mind az egyén, mind a közösség érdekében rendkívül fontos. A jövő generáció egészsége okából a terhes
anya védelmére már a terhesség kezdeti szakában gondot kell fordítani. figyelemreméltó a bizottságnak az az állásfoglalása, amelyben szót emel az ellen,
hogy az anyáságra rendelt nő vegyi óvszereket használjon. Én természetesen
a többi fogamzásgátló szert sem [avasolriám, hiszen szükség esetén a keresett
cél eléllésére a természet rendjébe nem ütköző módszerekkel is rendelkezünk
(1. Vigilia 1958 novemberi és 1959 júliusi számát).
A házasságkötés előtti orvosi vízsgálatnak, mint preventiv eszköznek a
jelentőségét újból és nyomatékosan hangsúlyozni tartozunk. Ez az orvosi vízsgálat, mint ismeretes, elsősorban a fertőző tüdőbaj és vérbaj felfedezésére irányul. Hasonló vizsgálatok történnek akkor is, amikor az ipari dologzök f3.z
üzemi orvos elé kerülnek, valamint az időnként megismételt "tüdőszűréseken".
Nem kevésbé fontos lenne azonban a házasulandók idegállapotának megtsmerése is, ami persze nem könnyű dolog, mert első alkalommal az emberek
magatartása nem dgen árulja el az idegrendszer abnormis labélitását, vagy
esetleg kóros voltát. Gyakori eset, hogy csak az új környezet vagy munkakör
. hozza felszínre az addig rejtve maradt abnormis idegállapotoc. Az ideggondozó intézetek vagy az idegszakrendelések később ugyan kezelés alá veszik
az ilyen egyének egy részét, megelőzésről azonban ilyen esetekben nyrilván
nem beszélhetünk, Éppen ezért ajánlatos volna nagyobb üzemekben is idegszakorvosok igénybevétele, vagy általában annak a programnak a további
kiterjesztése, amit nálunk az egészségügyi szervek már kezdeményeztek azzal, hogya körzetek lakóinak iegészségügyl gondozása necsak a körzeti és feIülvizsgáló orvosoknak, hanem egyúttal az illető kerülethez tartozó kórházi
belgyógyász-főorvosoknakis feladatuk legyen.
A preventiv munka teljességet segítené elő annak a bizottsági. javaslatnak
keresztülvitele, hogy a fejlődési rendellenességek országos jellegű felmérése
céljából jól megszerkesztett kérdőív útján próbáljuk megszerezní a szükséges adatokat. (Bochkor Adám)
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AZ ~N~RKTISZ-SZERZODÉS. A· terület, melYl": ~onatko~~, 14 miJUó
négyzetlkilotnéter, a1dl:ora, mínt Európa és az AmeriJkai Egyesult Allamok
együtt. Húsz métertől 2,000 méterig terjedő vastagságú jégtakaró borítja,
amely a partokon 50-60 méter magas jégfalliai végzödík. Középső része fennsÍik, amelynek átlagmagassága fölötte van a 3,000 méternek. A fennsíkon van
a tulajdonképpend. Déli-sark, 2765 méter magasan a il:engerszint felett. Kb. fél·
millió négyzetkilométer a jégmentes terület (völgyek, tavak). A nyár [anuár-'
ban, a tél júLiusbalIl van. Még nyáron is ritka a plusz 1 vagy 2 fOllmál melegebib idő. A klinnája igen zord. Az edddg mért legalacsonyabb hőmérséklet.
mínusz 87,4 fok. Működő vuLkánja az Erebusz- nem működó a Terror.
Az AntarlkJtisznaJk őslakossága nincs. A bevá:ndoroltaik számát kétszáztól
tízezerre teszik a szakirók. Legtöbbjük átmenetileg ott tartózkodó tudós, segédszemélyzet, halász. Hivatalos tényezők az Északi sarlkvidékről es:zJkimók
áttelepítésének gondolatával ,foglalkoznak; azok talán tartósan meg tudaának
maradni a hideg éghajlat alatt. Az Antazktíszt ma főleg a jövő kereskedelmi
közlekedésének szempontjából értékelik, de fontos a közte és Dél-Amerika
között lévő 700 mérföld széles tengeri átkelő út ellenőrzése okából is.
Felfedezésének története a spanyol De la Roché 1675. évi útjával kezdődik és felkutatása napjainkban is állandóan folyik. A terep- és klimatikus
viszonyok rníatt ugyanis még a technika mai felszerelése mellett sem könnyű
megbízható adatokat szerezní róla, Az 1957-1958. évi Nemzetközi Geofizikai
Év a nemzetközi együttműködés jegyében zajlott le. ötven megfigyelőállomás
tevékenykedett a Déli sarkvidéken. A kutatómunkában résztvett államok:
Argentína, Ausztrália, Belgium, Chile, Északamerikai Egyesült Allamos; Franciaország, Nagy-Britannia, Japán, Norvégia, Uj-Zéland, DélafI'ikai Unió és a
Szovjetuníó,
Sűrűn felmerült a rnultban is a kérdés: kit illetnek meg a felfedezett területek ? Mivel az Antarktisznak nincs lakossága, többen gondoltak arra, hogy
minden további nélkül alkalmazni lehetne a felfedezői és foglalási [ogcímet a
szuverénítás, a főhatalom megalapítására. Hogy csak De Balch-ot és Waultrin-t
említsem. szerírstük erre a jéggel borított területre a lakatlan szárazföldekre
érvényes szabályokat kell alkalmazni, vagyis annak a felfedező államnak uralma alá esik, amely tényleges foglalast is gyakorol rajta. Más a véleménye Paul
Fauchille-nek. A sarkvidékek - úgymond - két különböző részből állnak:
szárazföldből és tengerekből. A szárazföldet örök jég borítja s lehetetlenné
teszi a tulajdonképpeni lakhatást: mindig cserélni kell a személyzetet a településeken. Ilyen területen tehát nem lehet szó foglalásról, nem lehet a helyszínen kormányt alakítani és közigazgatást létesíteni, amit a nemzetközi jog
feltétlenül megkíván. A foglalás is csak kiaknázási foglalás (szerintem ez is
csak a tengeri részekre vonatkozik), de nem lakhatási foglalás, rníért is különleges nemzetközi jogszabályok alá kell vonni ezt a területet. "Nem egyetlen,
hanem minden állam számára kell elismerni a kiaknázási jogot. Több állam
együttes uralmának, egy faj,ta kondominiumának tárgyává kell lennie: a nemzetek családja valamennyi tagjának birtokába kell kerülnie." Lawrence is úgy
vélekedett, hogy a sarkvidékek szuverénítására irányuló minden igényt el kell
utasítani, mert a déli sarkvidéken van ugyan föld, de senki sem tud rajta otthont alapítani és nem tudja azt fenntartani. S a magyar [ogászokról is szólva,
Hajdu Gyula, Buza László és Vitányi Béla professzorok szerint a gyéren lakott területek nagy távolsága miatt nem alkalmazható itt a körülvevő államok
területéhez csatolásának elmélete, a "szekitor-elmélet" sem. Az államok természetesen egy uratlan területet közös megállapodással ídeíglenesen vagy véglegesen ki is hagyhatnak terjeszkedésükből, vagy osztatlanul több állam uralmának, közös foglalásnak vethetik azt alá. Az Antarktisz egyes területeire
felfedezés [ogcimén eredetileg hét állam tartott igényt. Másfélhónapos tárgyalás után Washingtonban 1959. december I-én írta alá tizenkét ún. antarktiszi
állam képviselője (ezek az államok működtek együtt a Nemzetközi Geofizikai
Évben a déli sarkvidék fclkutatásában) a tizennégy cikkből álló szerződést,
melynek bevezetője kimondja: "Az egész emberiség érdeke, hogy az Antarktiszt
továbbra is kizárólag békés célokra használják és ne legyen az nemzetközi
viszály szinhelye vagy tárgya." A szerződés korlátlan időtartamú, de harminc
év után felülvizsgálható. Az aláíró államok területi igényeit a szerződés nem
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érinti. A meglevő status quo-t "befagyasmották", mínt az egyik külföldi lap
írja, vagyis a szerződés tartama alatti vállalkozások nem vezethetnek újabb a
területi vagy szuverénitási igényekre. Tilos minden atomrobbantás és nem
szabad ott tárolni rádióaktiv hulladékanyagokat. A szerződés az ún. egyéni ellenőrzést alkalmazza (ennek ellentéte a koreai vegyes vagy csoportos ellenőr
zés), mely szerint a szerződő felek megfigyelői teljes mozgásí szabadsággal
rendelkeznek az egész Antarkcíszon,
.
Fauchille - ellentétben az általa felállított elmélettel, mely szerint a sark.vidékekre nem alkalmazhatók a szárazföldi foglalás szabályai - később úgy
,képzelte a déli sarkvidék jogállását, hogy annyi részre osztják, ahány kontinens van a világon, tehát lesz egy európai, egy afríkaí, egy amerikai stb.
sarkvIdéki eész s mindegyiken csak az odatartozó államok gyakorolhatják a
főhatalmat (lényegében ez is széktor-elmélet, de kontinentális viszonyokra alkalmazva és kondominiumi elvvel bővítve). Világos, hogy ez az elképzelés
éppen azon a szárazföldi összefüggésí és Iakhatásí elméleten és foglalási jogon nyugszik, melyet előzőleg tagadásba vett. A mcstaní Antarktísz-szerződés
megkötől nem ezt a megosztást, hanem az egységes, osztatlan nemzetközíesítést
találták helyesnek, elejét véve így a kontinensek és nagyhatalmak közti versengésnek. Az aláíráskor a kormányok képviselői hangoztatták is, hogy ez a
szerződés, amelyben Kelet és Nyugat meg tudott egyezni, "úttörő" és "példamutató", mert talán mintául szelgálhat még a leszerelésnél és a világűr jogi
kérdéseinek rendezésénél. A szerződésben kétségkívül megtalálhatjuk a nemzetköZli. közösség közös és kölcsönös érdekeinek felismerését, a béke fenntartásának, az államok egymástól függésének és szolidaritásának, tudományos és
gazdasági együttműködésének áldásos gondolatát. A szerződés bizonyság arra,
hogy a különböző társadalmi rendszerű államok is kellő készség és jóakarat
mellett együttesen dolgozhatnak az egész emberiség javán. (Benkő István)
JEGYZETLAPOK. (A szerénységről.) Mindig csodálkoztam a kapásból; és
megföllebbezhetetlenül itélkezők bátorságán és önbízalmán. Szeretem Bartókot,
szeretem Picassót, szeretem Éluard-t; de megértem, ha valaki nem szeretí Bartókot, nem szereti Picassót, nem szereti Éluard-t. De gustibus non est disputandum - mondja a latin, s az ízlések különbözők. Az, amic sosem értettem meg,
és ami mindig fölháborított: az az aggálytalan önteltség, amivel valaki hetykén
kijelenti, hogy Bartók hülyeség, Picasso bóvli és Éluard rossz. Mindenkinek joga
van kijelenteni: Bartók, Picasso, Eluard nekem nem tetszik. Viszont senkinek
nincs joga hozzá, hogy tökfej nek, szélhámosnak. vagy éppen társadalom-fölforgatónak minősítse azt, akinek az tetszik, ami neki nem tetszik. Egy gépre,
egy matematikai számításra, egy híd-konstrukcióra általában nem merik csak
úgy kapásból rámondani, hogy - rossz. Az ilyesminek a megítéléséhez szakmai tudás kell. Csodálatos dolog: sok-sok, művészetí dolgokban megföllebbezhetetlenül ítélkező embernek eszébe sem jut, hogy ehhez is kell - legalábbis
kellene - némi "szakmai tudás", Ami az izlését illeti, abban lehet szuverén;
mondhatja, hogy nem tetszik. De pusztán ízlésére hagyatkozva nem mondhatja, hogy nem jó. Mert bizony lehet, hogya dolog nagyon is jó, csak az ő ízlése
nem az! Az ő kötelessége tehát nem az volna, hogy fogyatékos izlése alapján
becsmérelje a jót, hanem fordítva: hogy fogyatékos izlését a jó szemléletével,
tanulmányozásával fokozatosan nevelje és képezze.
A helyes műélvezet iskolájának első osztálya a szerénység. De nem árt ez
az erény a kritikusnak sem. A kritikusnak nem kell mindent tudnia. De illik
tudnia azt, amiről ír. A szerénység megtanítja arra, hogy amit nem tud, arról
ne írjon. Majd csak akkor írjon róla, ha megtanulta.
Tanulni nem szégyen. Tudatlanul nyilatkozni már inkább.
Az igazi kritikus legfőbb szenvedélye nem a kritizálás, hanem a tanulás.
Az igazi kritikus előbb megért, és csak aztán kritízál,
(Idézetek.) "Józannak lenni drárnaibb, mint bolondnak lenni" (Chesterton).
- "Aki elmondta esti imádságát, olyan, mint a kapitány, aki őrszemet állított.
Nyugodtan alhatik" (Baudelaire). - "A bűn mechanizmusa szinte fantáziátlanul egyértelmű, mégis míndegyre beleesünk ugyanabba az ugyanott fölállított
csapdába. A bűn csábításának együgyűségénél csak a mi együgyűségünk szánalmasabb, amellyel ebbe az együgyű verembe esünk" (ismeretlen szerző),
(r. gy.)
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