
egyet szeret, egy szenvedése van, aki
semmit se szeret, annak nincsen szen
vedése." Aki a lélekvándorlásban hisz,
annak a nírvánában, az élet végső ér
teLmetlenségében is hinnie kell, valla
nia kell, hogya lélek addig vándorol
testről testre, míg ki nem világosodik
előtte, hogy semminek sincs értelane,
míkor is tehát a teljes vágytalanság
ban - megtagadva az életet - meg
pihenhet.

A lélekvándorlásban való hit, az ár
tatlannak látszó "társaságbeli" filo
zofálgatások azonban korántsem olyan
veszélytelenek. mínt általában gondol
nák. A legjobb akaratúak tudatlanul
komoly bajok okozói lehetnek. A lé
lekvándorlás gondolata - mint lát
tuk - csak akkor logikus, ha lénye
gében életellenes. Megtévesztően ha
sonlónak látszik a keresztény aszké
zíshez. Holott a szentek vönrnegtaga
dása nem az életről való lemondás.
hanem a kevesebbről való lemondás
a többért. Hogy életünk bőségesebb

legyen - ezért jött Krisztus. A szerit
ség szerétet és végtelenbe törő élet
vágy; a lélekvándorlás álma lényegé
ben életellenes halálvágy.

A lélekvándorlás hite a fárodt és

NAPLÓ

•

öreg pszihé jele. A meg nem tört gőg

kiömlése. Nem irgaLmat akar, nem az
érte ontott drága vér erejében bízik,
hanem önmagában. Újra próbálkozni
akar, hogy ő maga - saját erejéből

- tisztuljon meg, s rnivel alapjában
tudja, hogy ez lehetetlen, hogy élete
mérlege rnindég elégtelen lesz, ezért
a halál felé tör.

Mi az "áttekinthető érv" ezek után?
A krísztusi élet lényege a szabad aka
rattal elfogadott megváltás. A lélek
vándorlás: hit az önrnegváltásban. Vil
lon mester csodálatosan alázatos sza
vai a legáttekínthetőbb érv:

Alszentek voltunk mindahányan
s az évek szálltak mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nekünk Jézus Herceg!

A rövid földi élet dermesztő fele
lőssége csak a rnérleg egyik serpe
nyője. Felesleges a másikba az ujjá
születés egyensúlyát tennünk, mert
aki ismeri önmagát s az életet, az el
ísmerhetí, hogy a következő életben
sem lenne különb. A rnérleg másik
serpenyőjében Jézus Herceg kiontott
vére van, a végtelen isteni irgalom,
örök életünk záloga. EgZis István

A CSODA MIBENNüNK VAN. Jean Bellé francia író Csodák című könyve
élénk érdeklődést keltett a katolikus olvasók táborában, hazájában éppúgy,
mint külföldön, Hellé hangoztatja, hogy előbb-utóbb mindenki szembe kerül
az Isten létének kérdésével. "Az ember hihet Istenben, vagy tagadhatja; mind
két táborban találhatunk tiszteletreméltó, becsületes és komoly embereket" 
mondia könyvében, s csak azokat tartja gondolattalanoknak. akik soha meg
sem küzdöttek a kérdéssel, akik "nem bírkóztak Lábánként az angyallal". A
szerző mint mélyen katolíkus, különös erőteljességgel érzi az isteni jelenlétet.
A Csodák legérdekesebb fejtegetése éppen ezt a jelenlétet tudatosítja.

Jean Hellé szerint az ember valamikor egész valójával érezte az isteni je
lenlétet, akkor, amikor még közelebb volt az őshagyományhoz, a racionalista
gondolkodás viszont megszakította ezt az érzületet. ,,{gy azután némelyek
megkívánják közülünk - mondja -, hogy Isten jelenlétének látható jelei már
itt a földön kényszerítő erővel, majdhogy nem nyersen hassanak reájuk. Nem
rnegyünk azonban elébük, hanem azt követeljük, hogy ezek a jelek jőjjenek

hozzánk. Le akarjuk őket vezetni, rnínt a villámot hajlékaink összetákolt szer
kezetével. Az egeknek meg kell nyílniok; a napnak a zenitről a hortzontra
kell szökkennie, egyik láthatárról a másikra; a bénult keljen fel és járjon. Am
ha mégoly szembeszökő csodajeleket kapnánk is, rnint ezek, még mindig nem
lennének elegendők ahhoz, hogy meggyőzzenek rninket. "Mert aki nem hisz
Istenben, az természetesen a csodában sem hihet, de valahogy a művelt hívők

sem igen Igényük manapság, hogy Isten az ő kedvükért függéssze fel a termé
szet törvényeit vagy nyúljon bele az események természetes rendjébe, amit
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hítünk szerint úgyis ő alkotott és ő irányít: számukra az Isten Fiának megtes
tesülése és feltámadása minden idők 'legnagyobb csodája marad.

Jean Hellé helyesen ismeri fel, hogy a csoda kérdésére iki-kíi vérmérsék
lete és tudása szerint felel. A műveletlen elme csodát kiált mínden hísztéríás,
hiúság-megszállta nő láttára, rníg a kételkedő lélek nem tekintené csodának
még a koponyatörés azonnali begyógyulasát sem. Az emberek nem szívesen
erőltetik agyukat és nem igen próbálnak kilépni a megszekott gondolkodási
keretükből. sem azok nem hajlandók erre az erőfeszítésre - mondía a szer
ro -, akik békésen várnak egy másvilágra. sem azok, akii'k az örökké tartó
nemlétben feloldódó végső elmúlást hirdetik.

Színesen és erőteljesen szól Jean Hellé a kereszténység istenképéről, hi
tünk központi csodájáról, az Ige megtestesüléséről.

"Bernadette-nek igaza volt: ahhoz, hogyavégtelenségről elmélkedjünk,
nincs szükség arra, hogy az ember valamely rendkívül magas pontra nézzen.
Testi szemünk számára az ég változatlannak és kimértnek tűnik, szürke vagy
azur boltozatnak, ahol az ember hasznára szelídített felhők szállnak. Isten nem
hegytetőn trónoló Jupiter, aki gyermekes villámaival hajigálódzik és pihenésül
saját maga ingerli a harcias embereket verekedésre. Isten ott lélegzik a mín
denség legkisebb részeeskéjében és jelenléte felszívja mindenegyes mozdula
tunkat, életünk minden cselekedetét. Hogyisne volnánk bizalmasai, hiszen
nemcsak megteremtett minket, de egy lett közülünk. Graham Greene egyik
regényében azt Irta, hogy számára (vagy inkább regényhőseinek egyike szá
mára, aki nyilvánvalóan a szerző nézetét fejezi ki) a keresztrefeszítés és a pas
sió gyötrelmei csak ráadások ahhoz a felfoghatatlan kínhoz képest, amellyel
Isten vehette magára a mi szegény embert alakunkat. minden nehézségeivel
és gyengeségeível. Mielőtt felmeIlit volna a Kálváriára, mielőtt kigúnyolták,
megkorbácsolták, tövissel megkoronázták volna és csúfolódva nádat nyomtak
volna a kezébe, Isten volt az a pelenkába pólyázott síró és ordítozó gyermek,
akit Emmerich Katalin írt le és akire a földi élet minden viszontagsága vám.
Az életkörülmények legeslegalacsonyabb állapotát osztotta meg velünk. És to
vábbra is megosztja velünk életünket, jó- és balsorsban, velünk - a halari
dókkal. így rnondta, így hirdette, sőt még szentséget is alapított, hogy köztünk
létét megerősítse. Közülünk mindenki napról napra hozzájuthat a kegyelem
osztatlan egészéhez. Mikor kenyeret szegünk meg, mikor fát ültetünk, szán
tunk a mezőn, vagy könyvet írunk, mikor munkánk után este az ágynak dőlünk:

hisszük, hogy Isten ott van. Az öntudatos keresztény mindent összekapcsol
Istennel. Saját méltatlan élete fel van díszítve, át van világítva a menny vég
telen tökéletességével."

Ha a hittanban csodáról esik szó, lényegesen többet értünk rajta, mínt
csupán csodásnak feltűnő természeti jelenségeket, vagy akár magát a termé
szetet, mint Isten csodáját. A csodáról szóló egyházi tanítás a világban két
rend megvalósulását látja. Ezek sem egymás mellett nem állnak, sem nin
csenek egymásnak alá- vagy fölérendelve, de nem is hatják át egymást. Az
egyik rend magában foglalja a világ minden tárgyát, amit velünk született
erőinkkel. érzékeinkkel, értelmünkkel fel tudunk ismerni: ez a teremtés rend
je. A másik rend magában foglalja mindazt, arniről Szent Pál beszél: "Amit
szem nem látott, fül nem hallott, ember szívébe föl nem hatolt, amiket Isten
készített azoknak, akik őt szeretík" {L Kor. 2, 9). A szerző a maga költői

nyelvén éppen erre a "szem nem látta, fül nem hallotta" világ jelentőségére

hívja fel frgyelrnünket, éspedig éppen azokkal a csodákkal kapcsolatban, ami
ket napjaink afféle hétköznapi csodáinak nevezhetnénk.

"Egy vak ember megy Lourdes-ba - írja Jean Hellé - és kéri Istent,
adja vissza látását. Mellette egy gyógyíthatatlan csontszuban szenvedő igéri,
hogy ha meggyógyul, fogadalmi adományként felajánlja gerincfűzőjét a Miasz
szonyunknak. Természetes és megható gesztus ez. De ha a vak, vagy a esi
golyaszuban szenvedő meg is gyógyulna, ezt kellene-e vajon az első és leg
csodálatosabb csodának tartanunk, amit Istentől ajándékba kaptak? A Lour
des-i barlang tele van afféle fogadalmi adományokkal, amelyek férfiak és nők

háláját fejezik ki, amiért megszabadultak betegségeiktől. de ezek az emberek
most már valamennyien halottak és puszta porrá változtak. Néhány évig ki-
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.seob kényelmetlenségben éltek; utolsó napjaikat kevésbé felhőzte be a szen
vedés ; a vaknak idő adatott arra, hogy körülpillantson. a bénultnak, hogy né
hány lépést tegyen. Azután mégís meghaltak s talán szabad hinnünk, hogy
most magát a Teremtőt szemlélík, De őt szemlélvén saját magukat is épp
ilyen jól látják. Egész életük szétterül a lélek rnélységes tekintete előtt, mint
valami csodálatos film, amelyhez képest az emberi emlékezőképesség csak
nyomorúságos karikatúra; egyetlen villanásban mindent látnak, életük fontos
pillanatait, a határköveket éppoly jól, :mint az elfelejtett és jelentéktelennek
vélt pillanatokat. Látják azt a pillanatot is, amikor megtörtént velük az a
-csoda, amire halálukág emlékeztek, s amire leszármazottaik is folyton emlé
kezni fognak, azt a pillanatot, ami számukra valamikép történelmi volt. De ez
aligha az a pillanat, amihez most ragaszkodnak, amit most fontosnak tarta
nak, bár fontos volt reájuk és azokra nézve, akik tanúskodtak róla, mint az
Isten kegyelmének reájuk vonatkozó bizonyítékáról. Maga a kegyelem azonban
feltételes volt és ők az elkövetkező években talán méltatlanoknak és nemtő

rődörnöknek is mutatkoztak és így testük ideiglenes gyógyulása és maga a
szenvedés felfüggesztése a végén reájuk is váró meghalás kíkerülhetetlensége
miatt voltaképpen csak kevéssel [elentett többet annál, mint miikor megmene
külünk valami véletlenségtől - talán egy betegségcsírájától ·vagy egy le
csapó villámtól. De ami legtöbbet jelent számukra, az az életük fonala, sor
-suk szövete: bizonyos megérzés. amely elfordította őket a rossztól, néhány fel
tehetően szerenesés találkozás egy-egy földi társsal, aki feltárta őket önma
guknak, a kegyelem némi ajándéka, amely közelebb hozta őket Istenhez: egy
kellő pillanatban érkező öröm, valami jótékony szenvedés,

Mert lehet az egy kín, egy gyöngeség is, amelynek köszönetet vivő kiál
tása felhat az egekbe.

- Köszönöm neked, én Istenem, hogy nem hallgattad meg könyörgésemet!
Ebben az értelemben a csoda mindennapi jelenség. Bármelyikünk elérheti

önmagéban."
Jean HeHé a mísztíkusok szemével nézi a csodát és a misztikusok nyelvén

szól. És mégis, amit mond, a racionalista gondolkodás előtt is megállja a he
lyét. Bizonyára ezért volt sikere. (Szigeti Endre) ,

VIRRAD A FEKETE KONTINENSEN. Ezzel a címmel adta ki 10. számú
külpolitikai tájékoztató füzetét az Országos Béketanács. A kis füzet nemcsak
rendkívül érdekes olvasmány, hanem hasznos eligazítással is szolgál napjaink
nak talán legjelentősebb történelmi eseményeivel kapcsolatban, amelyeknek
során az utolsó két és fél év alatt 9 hatalmas területű, független állam alakult
az egykori gyarmatok helyén Közép-Afríkában, és ezek közül nem egy maga
is több kisebb állam szövetsége,

"Ha Afrikában vagy, gondolkozz nagy rnéretekben" - rnondotta egy ízben
Cecil Rhodes, Afrika egyik meghódítója. Afrika olyan nagy, mínt az Egyesült
Allamok, Nyugateurópa, India és Kína együttvéve. A világ szárazföldi terü
letének ötödrészét teszi ki. Ez a hatalmas földrész, amelynek lakossága a leg
.szegényebb és legelmaradottabb az egész világon, amely ma még annyi élel
miszert sem termel, hogy önmagát ellássa, és a világ nyersanyagexportjának
mindössze 3 százalékát adja, valójában a földkerekség legnagyobb kincses
kamrája.

Az afrikai helyzet megértéséhez feltétlenül figyelembe 'kell venni bizonyos
néprajz! és földrajzi tényeket. A 200 millió Afrikában élő emberből míndössze
5 millió az európai. Ez sokat megmagyaráz a nemzeti mozgalmak nagy ere
jéből. Ugyancsak, ez a 200 millió ember több mint 700 különböző nyelven be

.szél (csak a néger nyelvek között 182 bantu és 264 szudáni nyelv van), és ez a
nyelvi megosztottság, kapcsolatban a még ma is általános törzsi elszigeteltség
gel, súlyos kerékkötője az egységes nemzeti államok kialakulásának.

A földrajzi adottság, amit figyelembe kell venni, hogy valójában két Af
rika van. Az egyik a Szaharától északra fekszik, s az itt lévő arab országok az
ókortól kezdve mindig inkább a Földközi-tenger rnedencéjéhez, valamint a
Közel- és Közép-kelethez kapcsolódtak. A Szaharától délre terül az ún. Fekete-

37



Afrika, amely az elmúlt években olyan eredményesen vívta meg szabadság
harcát.

Fekete-Afrikában az egymást láncreakcíószerűen követő eseményeket a
független Ghana megalakulása indította el. Ez az állam az Aranypartnak ne
vezett angol gyarmatból keletkezett. Régi nevét onnan kapta, hogy jelen'tós
aranylelőhelyei vannak, amelyeken még ma is évente 20-22 tonna aranyat
bányásznak. Másik gazdagsága 500 millió kakaófája, amelyek a világ kakaó
termésének egy harmadát adják. Ghana területileg a legkisebb az újonnan
keletkezett afrikai államok között. Hogy politikailag mégis olyan nagy jelen
tőségre tett szert, az nem utolsó sorban miniszterelnökének, Nkrumahnak kö
szönhető, akit általában az új Afrika legjelentékenyebb államférfia:ként tar
tanak számon.

Nkrumah az Aranypart egyik kis falujában született, az apja kovács volt.
Az egyik katolikus mísszíós iskolában tanult és 18 éves korában tanító lett.
Később nagybátyja támogatásával az amerikai Lincoln egyetemre került, aková
csak néger diákokat vesznek fel. Amerikai díákoskodása idejeből származik
az az élménye, amelyet már mint országának miniszterelnöke mesélt el az egyik
amerikai hetilapnak arra a kérdésére, hogy tapasztalt-e faji megkülönbözte
tést Amerikában. "Húsz évvel ezelőtt - mondotta - a baltimorei autóbusz
pályaudvaron ivóvizet kértem az egyik tisztviselőtől, mire az a vízöblítéses
köpőcsészére mutatott ..." Nkrurnah négy doktorátust szerzett az amerikai
egyetemen, majd elvégezte még a londond gazdaságpolitikai főiskolát is és 1947
ben tért vissza hazájába, ahol a Kongresszusi Néppárt élén harcolt hazája füg
getlenségéért. Ennek a harcnak eredményeképpen vált 1957 márciusában Gbana
a Brit nemzetközösségen belül független országgá és 1960-ban köztársasággá.
De ennek a harcnak jelentősége messze túl is nőtt Ghana határain. Ahogy
Nkrumah írja önéletrajzában: "Sohasem tekintettem öncélnak az Aranypart
függetlenségéért vívott harcot. Nekünk az a kötelességünk, hogy Afrika népeit
tárnogassuk törekvésükben és harcukban, amelyet mi sikerrel vívtunk meg. A
mi szabadságunk sincs addig biztosítva, amíg a gyarmatosítás utolsó marad
ványait ki nem söpörtük Afrikából."

Ghana példája nyilván döntő szerepet játszott abban, hogy 1958-ban, ami
ikor De Gaulle hatalomra jutása után népszavazás volt a francia gyarmatokon,
Guinea a teljes függetlenség mellett szavazott. A francia gyarmatokon történt
események megértéséhez tudni kell, hogy Francia-Afrikának két hagyományos
nacionalista pártja volt. Az egyik az "afrikai demokratikus tömörülés", a má
sik a tőle kissé balra álló "afri,kai újjászerveWdés" pártja. Ezek a pártok a
függetlenségért folytatott harcban a "fokozatosság" elvének alapján álltak és
ennek következtében a befolyásuk alá tartozó területek 1958-ban még a Fran
cia Unióhoz való tartozás mellett szavaztak. Guineában azonban egy Nkrumah
hoz hasonló politikai vezető egyéniség, Sekou Touré radikális nacionalista pár
tot szervezett, amely maga mögé állítva az ország többségét, a két klasszikus
nacionalista párttal szemben a teljes függetlenségért szállt eredményesen síkra.

Guinea függetlenné válása természetesen nem maradt hatás nélkül Fran
cia-Afrika többi részére. Főleg miután kiderült, hogy a Guineával szemben
alkalmazott francia gazdasági bojkott teljesen hatástalan. (Guinea ugyanis óri
ási vasérc és bauxit lelőhelyekkel rendelkezik és ezek elsősorban kanadai,
amerikai és angol részvénytársaságok tulajdonában vannak.) Az 1958-as nép
szavazás óta feltartóztathatatlanná vált a nemzeti függetlenségi mozgalrnak
előretörése az egész egykori francia gyarmati területen. Messzire vezetne, ha
a politikai fejlődés egész menetét lépésről-lépésre követni akarnók itt. Annál
is inkább, mert a helyzet sok tekintetben még ma is csepfolyós állapotban
van. Tény az, hogy az egykori nyugat-afrikai francia gyarmatok helyén ma
három nagy államszövetség keletkezett, amelyek függetlenségüket is elnyerték.

Az első, bár jogilag a legbizonytalanabb helyzetű közöttük a Mali állam
sziivetség, amely eredetileg nagyobbra terveződött, mínt amekkoraként 1960
nyarán formaszerint megalakult. Tagjai a néger katolikus költő-politikus

Leopold Senghor vezette Szenegál és a Modibo Keita vezetése alatt álló Szudán
(ez utóbbi nem tévesztendő össze az Egyiptomtól délre fekvő másik Szudán-
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nal). Az államszövetség jogi helyzete azért bizonytalan, mert Senghorék haj
lanak arra, hogy teljesen önálló köztársaságot szervezzenek meg.

A MaId államszövetség - amely nevét a XIV. században ezen a helyen
virágzott Mal! birodalomtól vette - nem tudott az eredeti formájában létre
jönni. Helyette két másik államszövetség alakult. Az egyik a Középafrikai
Köztársaságok Uniója, amelyhez a Csád köztársaság, a Középafrikai köztársa
ság, a Kongó köztársaság (nem azonos a vele szomszédos volt Belga-Kongóval)
és társult tagként a vidék legértékesebb tartománya, Gabon csatlakozott. A
másik nagy államszövetség a Száhel-Bénin Unió, amelyhez Niger, Felső Volta,
Dahomey és az Elefántcsontpart tartoznak. Ez utóbbinak vezető politikusa a
rendkívül tehetséges néger Houphouet-Boigny.

Fekete-Afrika politikai fejlődésének egyik legfontosabb láncszeme kétség
kívül a volt angol gyarmat, Nigéria függetlenségének kikiáltása, amelyre 1960.
október l-én került sor. Ez Afrika egyik legnépesebb országa, lakosainak szá
ma több mint 30 millió. Százötven évvel ezelőtt a rabszolgakereskedelem köz
pontja volt. Az' 1800-as évek elején két fontért vásárolták itt az angolok a
rabszolgákat és 65 fontért adták el Amerikában. Ez még akkor is jó üzlet volt,
ha figyelembe vesszük, hogy minden behajózott hét rabszolga közül csak egy
kelt át élve az óceánon. Nigéria függetlenségi harca pánhuzamosan haladt
Ghanáéval. Az ország legjelentékenyebb politikusa Azikive, aki, akárcsak
Nkrurnah, az Egyesült Al lamokban végezte egyetemi tanulmányait. A függet
lenség kivivása óta a legfőbb gondja a törzsi széthúzás leküzdése, ami egyéb
ként egyformán problémája valamennyi új afrikai államnak. Nigéria terüle
tén 250 törzs él, és ugyanannyi nyelvet, illetve nyelvjárást beszélnek.

Nigérrával közvetlenül határos Kamerun, amely az első világháború előtti

évtizedekben német gyarmat volt, majd az első világháború után Anglia és
Franciaország osztották fel maguk között, 1946-ban az ENSZ gyámsági terü
letté nyilvánította azzal. hogy az ország 1960-ra elnyeri függetlenségét, ami
meg is történt.

A legkialakulatlanabb és legbizonytalanabb ma kétségkívül a Kongói Köz
társaság, a volt Belga-Kongó helyzete, amely az ország 1960 nyarán kikiáltott
függetlensége óta foglalkoztatja az ENSZ fórumát. Kongó önmagában is egész
világ, rendkívül változatos területe majdnem akkora, mínt egész India. Az
ottani 400 millióval szemben viszont itt csupán 12 millió ember él, több mint
200 törzs kötelékében megoszolva. Vannak olyan törzsek az egyenlítő környé
kén, amelyek még a legteljesebb vadság állapotában élnek, és ezeken a terü
leteken még a kannibalizmus is fel-fellobban. Más törzsek tagjai viszont 
így a balubák - évszázados kultúrával rendelkeznek és csodálatos népművé

szetük van.
'Iül azonban ezeken az etnikai érdekességeken, Kongó nagy fontosságát

az határozza meg, hogy még afrikai mértékkel mérve is különösen gazdag. El
tekintve kakaó-, kávé- és gyapottermelésétől. innen kerül ki a kapitalista vi
lág rádiumtermelésének 90 és urántermelésének 60 százaléka. Rendkívül je
lentős az ón- és réztermelés, a délkeleti tartomány, Katariga pedig egymagá
ban a kapitalista világ kobalttermelésének 80 százalékát adja. Innen kerül ki
a legtöbb ipari gyémánt, azonkívül óriási mennyíségben a cink, magnézium,
wolfram, mangán, szén és arany. Ez a rövid felsorolás is mutatja, mekkora
érdekek ütköznek Kongóban.

Amilyen sokoldalú, színes és változatos világ Fekete-Afrika, olyan sok
félék a nemzeti mozgalmak sajátságai. A törekvés azonban mindenütt ugyanaz,
a teljes függetlenség elérése. A fejlődés iránya azt mutatja, hogy a jövendő

Fekete-Afrikája független, egymással barátian együttműködő államszövetségek
ből fog állni. (d. k.)

AZ OLTARISZENTSÉG ÖRZÉSE A PRAVOSZLAv EGYHAZBAN. Mos
tanában alig van társadalmi találkozás, ahol Kelet kérdései valamilyen for
mában szóba ne kerülnének. Főleg a bejelentett új egyetemes zsinattal kap
csolatban papi korökben is sűrűn nyilvánul meg érdeklődés az egyházi vo
natkozások iránt. Többen fordultak már hozzám Uyesféle kérdésekkel, amelyek
között az Oltáriszentség, annak őrzése és a betegek részére való elhelyezése
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szinte központi helyen áll. Úgy hiszem táhát, hasznos lesz, ha erről a Vigilia
nyilvánosságát is tájékoztatom. Előre jelzem, hogy mondanivalómban az orosz
pravoszláv Szent Synodus 1870. évi részletes és szígorú Instrukcióját vettem
alapul és követem. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy az "instrukció" elne
vezés nem egészen illik rá erre az iratra, mert a konkrét -rendelkezéseken kí
vül bőségesen tartalmaz ájtatosságr buzdításokat is. Mint ismeretes azonban,
Kelet régóta nehézményezí a nyugati "juridizmust", amely mindent pontokba,
kárionokba foglal, de amelyből szerinte "sokszor hiányzik a szeretet".

Keleti felfogás szerint is a Szent Liturgia (szentmise) az Oltáriszentség
létrehozásának fölséges szertartása. Az Instrukció is elsősorban a hozzávaló
előkészületet tárgyalja és a lelki vonatkozásokon kívül minden külső körül
ményt is aprólékosan előír. Az oltáron, a szent edényeken, a Szeritség anyagárt
kívül még a pap külső megjelenésére (ruházatára, hajviseletére és kezei gon
dozására) is kiterjed, hogya szolgálat minél méltóbb legyen "a nagy Szeritség
rnagasztosságához". Igy szinte Illlagától értetődnek azok a szigorú egyházi fe
nyítékek is (depositio, apitimia), amelyek a Szentséggel szemben tanúsított
minden hanyagságot, vagy bűnös mulasztást sujtanak.

A Szeritség anyaga keleten is a kenyér és a szőlőből sajtolt bor, amelybe
csak annyi vizet önthet a pap, "hogya bor ízét meg ne változtassa". A ková
szos kenyérke (proszfora) búzalisztből készül, tetején látható a Szent Kereszt,
amelynek ágai közt olvasható Krisztus Urunk monogrammja (ISZ - CHSZ
NI-KA: Krisztus győz). Osi előírás szerint az öt kenyér megszaporításának em
lékére öt proszforát használ a pap az előkészületben. Az egyik proszforának
középsé részét, a "Bárányt" kimetszi. A másikkal is ugyanezt cselekszi és a
konszekrálás után megőrzésre elhelyezi a betegek részére. A megőrzésre szol
gáló edény (cíboríurn) helye a szentségház, A szent edények (kehely, diszkosz,
csillag, áldoztató kanálka) aranyból, illetve aranyozott ezüstből, vagy szegény
ség esetén ólomból (illő díszítéssel) készülnek. Az aranyból, vagy aranyozott
ezüstből készült szentségtartóba papír alátét nélkül helyezi be a pap a Szent
séget, az ólomból készült cibóriumban azonban tiszta papírt kell alája tennie.

A pap lelki előkészülete nem a mai értelemben vett breviárium, hanem a
huszonnégy órára előírt imaszolgálatok (pravilo; officium); vecsernye, estutáni,
éjféli imaszolgálat, hórák végzése.

A mise-előkészület a templomban külön kis oltárkánál történik. A pap itt
metszi ki az első két proszforából a már említett két "Bárányt" és a diszkoszra
(paténára) helyezi őket. A Bárány heraldikaí jobb oldalára egy háromszögű

partíkulát helyez a Boldogságos Szűz tiszteletére (a harmadik proszíorából),
bal oldalára pedig a negyedik proszforából kilenc partikulát a Szent Kereszt,
az angyalok és szentek karainak emlékére. Majd az ötöclilkből egy sor partíku
lát helyez az élőkért, s alája egy másik sort mindazon holtakért, akikről a
mísében meg kell emlékeznie. (A Bárány jobb alsó sapka közelébe egy parti
kulát tesz az államfőért. egy másikat a patriarkáért a bal alsó sarokra.)

Az Instrukció pontosan megszabja a míse végzési rendjét és minden olyan
eshetőségre is kiterjed (a pap hirtelen halála, rosszulléte, templomi tűz, vihar,
ellenséges támadás), amelyek netalán megzavarhatják azt. Sőt még ama csoda
esetére is intézkedik, ha a kehelyben a szent színek helyett valóságos Test
vagy Vér jelennék meg.

A két szín alatti áldozás elvéből folyik, hogya pap a Bárányt borban
megáztatja. Amelyik templomban nincsen mindennap szentmise, ott a pap a
betegek részére szárítás által tartósítja a Szentséget. Előbb az oltár jobb ol
dalán a diszkoszra helyezi a megáztatott Bárányt, majd a "lándzsával" (!két
élű hegyes késecske) apró partíkulákra osztja. Ezután egy tiszta kőlapot helyez
az antimenzion (Krisztus Urunk sírbatételét ábrázoló ereklyés vászonkendő,

amely megfelel a latin oltárkőnek) jobb oldalára, arra egy parázzsal telt új
fémedényt tesz, végül a parázs fölé helyezi a diszkoszt. Gondosan kell ügyel
nie, hogyapartikulák meg ne pörkölődjenek. Ha a diszkosz nagyon átforró
sodik, a pap óvatosan leemeli, és esetleg többször is megismétli a szárításí mű
veletet. A Szentséget megszáradás után körülfüstöli és a szentségházban el
helyezi.

A betegek részére őrzött Szentséget a papnak minden nap - de két-három
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napon belül okvetlenül - meg kell vizsgálnia, nehogy a Szent Vérbe mártott
Bárány a penészedés vagy nedvesség folytán romlásnak induljon. Az esetleges
hanyagság halálos bűnön kívül a papi tisztségtől való elmozdítást is magával
vonja. A legkisebb gyanú esetén is a pap az oltárra teríti ki az antimenziont
s a Szentséget az áldoztató kanálkával óvatosan a diszkoszra helyezí, majd
ablakot nyit és várja a megszáradást, ügyelve arra is, hogy légy vagy más
rovar hozzá ne férjen. Ha a megromlás jelei mégis mutatkoznának, akkor ez
zel a Szentséggel áldoztatni nem szabad. Ilyenkor a pap másnap új Bárányt
konszekrál és helyez el a betegek részére, a romlásnak indult színeket pedig
a rnísénél a kehelybe bocsátva magához veszi. .

Ami az adorációt és a hívek áldoztatását illeti, Kelet és Nyugat eljárása
nem azonos. Az Instrukció mindenesetre elrendeli, hogya papok igyekezzenek
gyakran magukhoz venni az Oltáriszentséget; buzdítsák híveiket is, hogy leg
alább az ünnepeken és főképpen a négy nagyböjtben (karácsony bőjtje, a nagy
bőjt, Péter-Pál bőjt, Szűz Mária mennybevételének bőjtje) buzgón járuljanak
a szentáldozáshoz. Ha a hívek a bőjtökön kívül kívánnak áldozni, "előtte hét
napot böjtöljenek"; némely esetben három, de legalább egy napi bőjtöt ír elő

az Instrukció. Éjféltől kezdve semmiféle ételt vagy italt sem vehetnek ma
gukhoz az áldozók.

Az olvasni nem tudókat a pap köteles a szentáldozáshoz előkészítenLA
hívek a templomban állva ájtatoskodnak és karjukat a mellükön keresztbe
téve járulnak a szentáldozáshoz. Áldozás után megcsókolják a Krisztus urunk
oldalát jelképező kelyhet s úgy mennek vissza helyükre. Ha sok az áldozó,
akkor a pap a betegek részére tartott Szentséget is felhasználhatja; nem kon
szekrált kenyeret vagy bort pótolni a Szentséghez szígorúan tilos. A még igy is
esetleg lemaradt hívek csak a másnapi szentmisén áldozhatnak.

Az Instrukció a sekrestyesek és az oltár körül szolgálók kioktatásáról is
intézkedik. Az oltár takarítását - még a porolását is - az áldozópapok, il
letve diákonusok kötelességévé teszi. (Más nem nyúlhat az oltárhoz I) A gyer
mekek korai szentáldozásáról nem beszél, csak annyit említ, hogy az elsőál

dozókat a papok "megfelelő korban" kötelesek előkészíteni,

Mindaz, amit előadtam. gondolom, eléggé fontos részlete annak, hogy mit
tartott meg a keresztény Kelet az ősegyház életéből és fegyelméből.

(t Szántay-Szémán István)

örömmel és egyben mély szomorúsággal adtuk közre az illusztris szerző

fenti írását. Örömmel, amiért a tárgyi érdekességen felül azt az ügyet is szol
gilhattuk, amelynek a szerző egész lelkét szentelte. Szomorúsággal, mert köz
ben már el is temettük őt. Csak aki régóta és közelről figyelhette meg sokol
dalú teuékenuséqét, mérheti fel igazában a veszteséget, amely Szántay-Szémán
István pápai prelátus, a miskolci görög szertartású katolikus apostoli exarcha
tus püspöki helynöke, a magyar püspökkari konferenciák tagja halálával egy
házunkat érte. Gyászoljuk azonban benne a kitűnő tollú, tudós írót, a jóságQs
embert és atyai barátot is. S hisszük, hogy amint e földön 80 évre terjedő h08Z
szú élettel ajándékozta meg őt a Teremtő, nem maradt el szép papi életének
és ál.dozatos munkálkodásának égi jutalma sem.

AZ OLVASO NAPLOJA. Olvasva Saint-Simon herceg emlékezéseit, melyek
most jelentek meg magyarul Győry János válogatásában, fordításában és beve
zető tanulmányával, lehetetlen nem Montherlant szavait idéznünk: "Hol az
ördögben talál hát nagyságot Saint Simon-nál az ember? Amit látott, amihez
nyúlt, amit csinált vagy csinálni akart, azt mind a kicsinyes oldalánál fog
ta meg: a semmiségek hercege ő." Mégis, van benne valami, ami nincs nagy
ság híjával: "az, hogy megírta a maga háromezer lapját, harminc esztendőn

át; háromezer lapot, azzal a céllal, hogy olvassák, s annak szilárd tudatában,
hogy páratlanul becsesek; háromezer lapot, ami egyetlen műve, egyetlen jog
címe a hírnévre, s amit azzal az elhatározással ír, hogy életében nem jelenteti
meg" . .. - a dicsőségnek egyedül SÍrontúli formájában való élvezése, ez a
megvetéssel vegyes hírvágy: ez föltétlenül valami lelki nagyságra vall, mond
ja Montherlant.
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Neki is, Proustnak is, sok más francia írónak is kedvelt, állandó olvasmá
nya volt "a semmiségek hercege". Stendhalnak egy időben "egyedüli öröme
volt", Shakespeare mellett; széljegyzetezte a maga Mémoires-példányát, ilyes
miket írt a margójára: "Saint-8imon nem valami rnély, de mély stílusa van,
és mélységgel ' fejez ki olyan eszméket, melyeknek nines különösebben mély
értelmük, hogy az olvasó megértse őket" - "Vajmi komíkus király lett volna"
- "Saint-Simon nagy író, de gyarló politikus".

Gyarló politikus, kétségkívül, s éppen azért, mert - mint Montherlant
mondja - mindent a kicsinyes oldalánál fog meg. Ezt a termetre apró embert
kora ifjúságától fogva semmi nem érdekelte olyan szenvedélyesen, mint a
nagyság - legüresebb. legmerevebb formájában: mint etikett. Ádázul tudott
harcolni, szervezkedni, intrikálni, nem is annyira a rangért, ami a lelke leg
mélyén voltaképpen közömbös volt neki, hanem a rangsorért. a rangsorolásért..
azért, hogy ki kit előzzön meg és mikor, ki üljön följebb és ki alantabb, s ki
hordozza körül a szegények perselyét a templomban és ki ne hordozza.

Egy olyan szigorú híerarohíával fölépített főrangú társadalomban, amilyen
a francia volt a XVII. században, mindennek természetesen megvan a maga
fontossága; az etikett apró módosulásai, a rajta ütött apró rések, egy-egy el
nézés szokásjoggá fejlesztése, ismétlődő véletlen bitorlások vagy mulasztások
nemegyszer szívós politikai harcnak a megnyilatkozásai; és Saint-Simon ebben
a küzdelemben egyszer s míndenkorra állást foglalt - a mult és a hagyomány
mellett. Ha egy-egy engesztelhetetlen gyűlöletét forrásáig nyomozzuk: majd
nem mindenütt ugyanarra a mozzanatra, ugyanarra az alapvető sérelemre ta
pintIhatunk rá. Nem személyes, hanem osztály-sérelemre, melyet indulatában
végzetes nemzeti sérelemmé növeszt. Mihelyt a főnemesek, sőt pontosabban.
a hercegek jogairól van szó, Saínt-Símon engesztelhetetlen; és végső fokon
minden indulata mögött ez rejlik: a vérbeli herceg haragja mindenki ellen,
akiben hercegségének veszedelmét látja, vagy csak sejti. Első számú bete noire
ja természetesen a király, XIV. Lajos, s annak kései, titkos felesége, a sze
gény nyomorék költő, Scarron özvegye, Madame de Maintenon. "Azt hihet
nők ... hogy a király talán szerette a főnémességet s hogy nem akart vele má
sokat egy szintre helyezni. Szó se róla. Az idegenkedés, rnellyel a nemesi ön
tudattal szemben viseltetett, valamint minisztereínek befolyása, akik saját
emelkedésük érdekében gyűlöltek és lenyomtak mindent, ami belőlük hiány
zott s amit nem érhettek el ... ídegenkedést sugallt neki a kivételes szárma
zás iránt." Ez XIV. Lajos alapvető, megbocsáthatatlan vétke. Idegenkedik a
kivételes származástól. Jött-mentekkel, mindenféle polgárivadékokkal veszi kö
rül magát; abban a burkolt "osztályharcban", ami trónja körül folyik, ha szó
val nem is, tettel mindenesetre a "kivételessel" szemben a "közönséges", vagyis
a polgári pártjára állt. Nem azért, mert "polgár-párti" volt, hanem azért, mert
abszolút uralkodó volt, s ezt az abszolút uralmat a nemesség, főként főnemes
ség rovására valósította meg, olyan polgári rendből származó bürokrata minísz
terekkel, akiknek a főnemesi jogok semmiféle megnyirbálása nem fájt, s akik
nem a multba néztek, számolgatva, mit vesztettek, hanem a jelenben szel
gálták a királyt, mert ezzel a maguk érdekeit is szelgálták. "így történt, hogy
a miniszterek egymás után hagyták el a talárt, majd a nyakkendőt, aztán a
fekete frakkot, egyszóval az egyszerűséget és a szerénységet, végül már az
előkelőele módján öltözködtek. így történt, hogy előbb az előkelők szokásait,
majd kiváltságait sajátították ki, s végül fokozatosan elérték. hogy a király
lyal étkezhessenek. Feleségeik, eleinte személyes kapcsolat ürügyén, így Colbert
asszony, jóval Louvois asszonyt megelőzve, majd évek múltán őutána már va
lamennyien férj ük állásával járó jogaik [ogcímén étkezhettek, a hintókba száll
hattak, és semmiben sem különböztek a legelőkelőbb asszonyoktól." Mindez
nevetséges: étkezés, hintóba szállás, rangbéli híúskodás; és mégis sokkal több.
Ez az izgága herceg, aki annyi borsot tör a király orra alá, érzi, hogy sokkal
nagyobb baj van, mint Ihogy Colbert asszony vagy Louvois asszony főrangú

hölgyek közt előkelősködik. Mindez csak jel; Saint-Simon észleli a jelet és
félreveri a harangot, mert sejti, hogy ez a jel valami súlyos, végzetes dolgot
jelent. Megmozdult a föld. Még semmi nem látszik, semmi nem inog. De
Saint-Simon már érzi, hogy valahol, mélyen mozog a föld.
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Pocskondiázza a királyt, mert nem becsüli főnemeseit; pocskondíázza a
polgár-mínisztereket, rnert a főnemesek rovására érvényesülnek. Louvois és
a király szövetkeznek "a főnemesség tönkretételére", katonai szelgálatra kény
szerítik a főnemes ifjakat, ,,'hogy megszékják az egyenlőséget s összekevered
jenek míndenkível". Az egész szolgálat nem ért semmit, nem tanított meg
semmire, "ám annyit mégis megért itt az ember, hogy kénytelen volt minden
rendű és rangú néppel összekeveredni". Tudjuk, hogy XIV. Lajosnak sok vétke
és sok hibája volt; tudjuk, hogy hosszú uralma tönkretette az országot; tudjuk,
hogy ágyasokat tartott és önkényeskedett - és Saint-Simon míndezért hara
gosan meg is bélyegzi. De azért bélyegzi meg vétkeiért, mert "tönkretette a
fŐl1emességet"; és minden bizonnyal sokkal elnézőbb volna iránta, ha nem
Louvois vagy Colbert volna a minisztere, hanem - Saint-Simon herceg. XIV.
Lajos ugyan nem sokra menne hercegi miniszterével, mint ahogy utóbb a ré
gens sem ment sokra vele; attól a vádirattól azonban alighanem megkímél
hette volna magát, amit Saint-Simon fogalmazott ellene titkos szebája magá
nyában. az utókor számára.

Tévedne tehát, aki a herceg emlékiratait úgy tekintené, mint mindeaes
tül hiteles történelmi forrást, s aki minden szavát, minden ítéletét és minden
elmarasztalását készpénznek venné. Amit látott és aztán leírt, azt többé-ke
vésbé mind az indulatán át látta; a valóság sugara egy kicsit megtört, elfer
dült, mire ezen a közegen athatolva a szeméhez, a szívébe-elrnéiébe, s végül a
tolla hegyére ért. Elfogult volt, sok mindenről egyszerűen nem akart tudni.
Arról például, hogy amiért XIV. Lajosra a legjobban haragszik - tudniillik
a főnemesség "tönkretételéért" - már [óvel előbb elkezdte Richelieu, s aztán
folytatta Mazarin; s egy pillanatig sem merül föl benne a gondolat, hogy a
főnemességet "tönkre kellett tenni", egyszeruen az állam érdekében, mert ha
nem, ők teszik tönkre az államot, ahogyan azt az utolsó Valois királyok, majd
a Fronde alatti események cáfolhatatlanul bebizonyították. Hogy XIV. Lajos
végső szakaszában már riasztóan sivár és esztelen abszolutizmusa milyen nyo
morúságba döntötte az országot, azt Saint-Simon jól látta - nemcsak; ő látta,
hanem La Bruyére is, és Fenélon is, Vauban is - de, hogy mílyen nyomorú
ságba döntötték annak' idején a főnemesek, arra nem is emlékezett. S mert a
multat, a főnemesi hatalom korát, és családja nagy jótevőjének, XIII. Lajos
nak a korát aranykornak képzelte, úgy vélte, minden bajon azzal lehet a 1eg
egyszerűbben és leghathatósabban segíteni, ha az idő óramutatóját visszafor
gatja abba a hajdanvolt aranykorba: visszaállítja a főnemesek XIV. Lajos
által megnyirbált uralmát és XIV. Lajos fattyai által megbolygatott hierarchiá
ját. Saint-Simon végre hatalomhoz jut, tagja lesz a régens-tanácsnak, s e mí
nőségében végrehajtja nagy, diadalmas politikai tettét: visszanyomja méltó he
lyére a "föltolakodott" királyi fattyút, De Maine herceget! Ennyi "reform"
telt tőle, aki hajdan névtelen levélben figyelmeztette a királyt a nép nyomo
rúságára, Ennyi, és még valami. "A korona dicsősége érdekében" megvetet.
óriási pénzen, egy ringló-nagyságú gyérnántot a régenssel, Igaza van Stendhal
nak: valóban gyarló politikus.

Látóköre nincs; csak szeme van. És ösztöne, mely a veszélyt jelzi. Annál
sokkal szűkebb elme, semhogy ki tudná elemezni, mi ez a veszély. Csak nyug
talan, lázong és dühöng, acsarkodva véd neveteséges. fikarcnyi előjogokat. Kis,
hajszálnyi repedéseket lát a bástyán, s kiabál. Az idegeiben, a sejtjeiben érzi,
bár agyával még nem fogja föl rendje, osztálya, világa pusztulását. Néha
olyan, mint egy ketrecében föl-alá futkosó vad. Ösztöne jelzéseit azonban nem
tudja helyes gondolatokra váltani. Az ösztön, jellemzően - mert jóvátehetet
lenül osztályának gyermeke - csupa téves, ferde gondolatot vált ki agyában.
A pusztulás jelzéseire úgy válaszol, hogy megalázza De Maine herceget s egy
nevetséges spanyol követség formaságaiban leli örömét. Valóban mint egy ket
reobe zárt vad: szimatolja a veszedelmet, de ahelyett, hogy széttörné ketrece
rácsaít, csak rohan föl-alá eszelősen. Az ösztönei jók, a reakciói teljesen
tévesek.

Az ösztönök vak jelzése Saint-Simon-ban nem az értelem munkáját indít
ja meg, hanem az indulat zsilipjeit húzza föl. írásaiban számtaílanszor tetten
lehet érni: meglépni őt abban a pillanatban, amikor elönti az epe, amikor tob-



zódni kezd; amikor elszakad a fék s ő gurulní kezd lefelé a harag lejtőjén,

valami sajátos. vad, toporzékoló-hahotázó kielégülés felé. Ahogy például a
hires, De .Maine-t megalázó lit de justice-t, illetve azon való részvételét leírja,
egy pszichopatológiai lelet pontosságával: ez egyenesen félelmes. Egy ember,
aki régóta áhított bosszújának beteltén ujjong ... "Egész lényemet átjárta
mindaz, amit csak a leghevesebb öröm tud adni, a mámoros nyugtalanság és a
régóta rnohón és állhatatosan kívánt gyönyör. Verejtékeztem a szorongástól,
melyet a visszafojtott eksztázis okoz, de ez a szorongás is oly kéjes volt, ami
lyent nem éreztem soha, sem annak előtte, sem azóta, hogy a szép nap lezaj
lott. 0, mily alacsonyrendűek az érzéki élvezetek a szellem gyönyöreihez ké
pest, és mily igaz, hogy bármi bajt érdemes elviselni az öröm kedvéért, mely
véget vet neki!" Aztán: "Én persze ujjongtam az örömtől. Attól féltem, el
árulok. Szivem egyre duzzadt s már alig fért el keblemben. Valósággal erő

szakot kellett elkövetnem magamon, hogy semmit se szalasszak el, dee kín
mégis kéjes volt. Összevetettem a szolgaság éveit és évszakait, a gyászos na
pokat, amikor áldozatként hurcoltak a Parlamentbe s több ízoen is vdíadalt
arattak felettem a fattyak, a különböző fokozatokat, melyeken fölhágtak a ma
gasba, a mi ,fejünkre, összevetettem. mondom, ezzel a nappal, ezzel az iszo
nyatos bukással ... Mindent elsöprőbűvöletben idéztem fel ... Diadalt ültem,
megbosszultam magam, fürdöttem a bosszúban. Élveztem, hogy egész életem
leghevesebb és legkitartóbb vágyai teljesedtek be. Kisértésbe estem, hogy többé
ne törődjern semmivel. De azért csak hallgattam továbbra ds a serkentő szö
véget, melynek mínden szava úgy zengett szívernben, mint a vonó a hegedűn"...

Háromezer lapot írni, s köztük szamos ilyen lapot, az utókornak, a meg
jelentetés reménye és szándéka nélkül: - valóban "lelki nagyságra" vall, mint
Mon1lhérlant mondja? Éppen az ilyen epetől síkos lapok támasztanak némi
kételyt az emberben a "lelki nagyság" iránt, vagy késztetnek legalábbis a
fogalom sajátos. erősen megszorított értelmezésére. Lelki nagyság? Könnyű

magunk elé képzelnünk Saint-Simon-t, amint - egy udvaronc kezéhez jutott
száraz napi följegyzéseinek segítségével - íróasztalánál fölidézi egykori él
ményeit S újra átéli őket, újra "megfürdik" dühei gyönyörében, újra meg újra
szabad folyást enged haragjának, fekete indulatainak egy XIV. Lajos, egy
Maintenon asszony, egy Vendöme herceg ellen, s tollát megnyomva örökre
kompromittálja őket az utókor előtt. Ha gondolt a maga sírontúli, poszthumusz
dicsőségére: elképzelésében ez a dicsőség szerves kapcsolatban állhatott valódi
vagy vélt ellenségeinek és ellenfeleinek lemoshatatlan sírontúli gyalázatával.

Mámorosan adhatta át magát epeömléseinek. s ebben a mámorban Inál'
rmt sem törődött vele, hogy ellentmond annak, amit három-négy lappal előbb,

még fegyelmezetten s világos elmével, ugyanarról az alakról írt; indulatára és
tollára hagyatkozott, s mindkettő vitte, egyre fékezhetetlenebbül s egyre in
kább a maga gyönyörűségére. a magasztos pillanat felé, amikor stílusa és dühe
extázísában, késő bosszúként és elmaradt egykori bosszúk kárpótlásaként. meg
tiporhatja egy-egy áldozata testét s emlékét, míndig a maga főnemesi és fő

nemes voltából szükségképpen következő erkölcsi igazának és fölényének vak
és őszinte tudatában.

S ez a nagy író ilyenkor a legnagyobb, ezeknek az "extázisoknak" a má
morában. "Altalánosság,ban aligha van kevésbé zenei nyelv az övénél - írja
róla naplójárban Gide - s nem sok akad, mely kevésbé törődnék a grammati
kai és' szántaktíkai feddhetetlenséggel ; nála minden a szenvedély, a gondolat
áradásának engedelmeskedik ... Amit az egyik rnondatban éppen csak bur
koltan sejtetett, egy következőnek egyszer csak alanyává válik. Ei aztán nem
egyszer csodálatosan hatásos, éppen a hevenyészettsége s annak meglepetése
folytán. Minden mondata, minden szava él, remeg, önállósul, mindig magán vi
selve féktelen tehetsége jegyeit."

Olyan stílus ez, amely mozgásukban kapja el a dolgokat és mozgásukban
ábrázolja is őket. S éppen ebben a mozgó, áradó jellegében sajátosan az emlé
kező - és nem a szemtanú-i.riporter" - stílusa. Az emlékezések folyamán
számtalanszor találkozunk a megfigyelő, a leselkedő, a "csupa szem" Saint
Simon-nal. Nagy Péter cár látogatásakor ott van "mindig a közelében, le nem
véve róla a szemét"; folyton "szemével-fülével fürkészik", "titkon az egyes ar-
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ookat kémleli" szemügyre veszi az arckifejezéseket" - míndig elsősorban az
arcok érdeklik; ~zokon át akar a lélekbe, az érzelmekbe hatolni - de az em
lékezések nem ennek a figyelő szemtanúnak közvetlen, azon melegében való,
tényeket rögzítő lejegyzései. Ez nem rögzítő, hanem fölidéző, emlékező stílus,

az eltúnt idő nyomában" jár, és sietsége az emlékező sietsége: a múltból föl
~erülő dolgokat igyekszik megragadní, mielőtt újra visszamerülnének a köd
be. Nagy állandó ritmusa, hullámverése van: emlékezik, a mult dolgok újra
élt emlékezete fölidézi benne a múlt érzelmeit, s ezek az érzelmeik: düh, in
dulat, harag jelenné válnak, elragadják, viszik a paroxizmus, az extázis felé
_ aztán a lázgörbe lehanyatlik, s a folyamat kezdődik előlről: emlékezés a té
nyekre, a tények érzelmeket keltenek, az érzelmek jelenné váltódnak, föltor
nyosulnak ... és .így tovább; és közben piheg, örvénylik, kavarog, lüktet a le
tűnt versailles-i világ, egy páratlan és véletlen műalkotás, s egy hatalmas in
dulat tükrében. Nem egészen hitelesen, de a ritka, ösztönös művészet elhítető

erejével, hála a stílus varázsának, "Szenvedélyesen ír, egyetlen lendülettel 
mondja róla Taine - rohanó tellával alig tudja követni gondolatai sebes ára
datát, tüstént készen a gyűlöletre, bele-belevetve magát az örömbe, hol lelkese
désre lobbanva, hol gyöngédségre lágyulva, úgyhogy ha olvassuk: mintha órák
alatt hónapokat élnénk át" ...

***
Győry János fordítása elejétől-végig friss, élvezetes és ízes. A sairit

sirnoní stílusnak, modornak - úgy érezzük - igyekezett "kikeverni" a meg
felelő magyarját; ez jobbára sikerült is neki. Egységes hangnemet adott egész
fordításának; nemcsak szöveget fordított, hanem stílust is. Az ő magyar Saint
Simon-ja talán egy árnyalattal jobban megnyomja néhol a tollat, s kifejezései
olykor kissé argot-szerűek az eredetihez képest. "Fort laide" - mondja pél
dául a francia Madame de Castríes-ról, amiből a magyarban "bődületesen

csúf" lesz; Vendöme "aimait fort le poísson", ami a magyarban "csak a halat
szerette mértéktelenül", és. "főleg ha állott volt már, sőt bűzlött is", ami az
eredetiben valamivel "tompább", így: "et mieux le passé et souvent le puant,
que le bon". A magyar helyenkint egy árnyalattal vaskosabb., népiesebb, s ha
választania lehet, a szürkébb helyett mindig a jellemzetesebb kifejezést hasz
nálja - de ez nyilvánvalóan tudatos "keverés" eredménye s már nem pusztán
fordítás kérdése, hanem "értelmezésé" is; és Saint-Simon stílusának ez a ma
gyar "értelmezése" - ami egyúttal természetesen az egyéniség értelmezése is
- érdekes, friss, közvetlen és kétségkívül jogos (bár talán nem az egyedül
jogos). Sok helyen a fordítói lelemény telitalálatokkal lep meg; hogy csak egy
példát hozzunk föl, ugyancsak a Vendőrne-ról szóló részből: "sa saleté étaít
extréme" - mondja a francia (határtalan volt a piszkossága), a magyar pedig,
kitűnően: "nyakig ült a piszokban". Ami a Iegvítathatóbb lehet: a sairit
símoní "tempó" meg-megtörése, egymásba folyó mondatainak gyakori fölbon
tása, annak a bizonyos, Taine-említette "egyetlen lendületnek" meg-megakasz
tása. Azt lehetne mondani: Saint-Simon írás közben hosszabbakat lélegzik,
rnínt fordítója, mikor fordítja. Persze itt is fölvetődik a kérdés: nem kell-e
világosság, könnyebben-érthetőségkedvéért, az eredetit egy kicsit hozzászabni
a magyar stílus tempójához. egy mondatot kettőre bontani, esetleg háromra, a
sebes áradást lassúbbra venni, a futást lépésre fogni. Amivel szemben rögtön
más kérdést lehet fölvetni: nem kell-e - olyan nagy író, nagy és egyéni sti
liszta esetében, amilyen Saint-Simon (s mondhatnánk más neveket is: Proust,
Balzac, Stendhal, Rabelais vagy Montaigne), mégiscsak a lehető leghívebben
ragaszkodni az eredeti lüktetéséhez, tempójához. minden rezdüléséhez. mint
hogy ezek is lényeges elemei náluk a kifejezésnek? Elvi kérdések; vitatásuk
rnessze vezetne. Győry János fordításának magas színvonalára vall, hogy kap
csán ilyen kérdések is főlvetődnek. - Válogatása is nagyon jó. (*)

SZ!NHAZI ORJARAT: A n e w - yor k i P a r a s z t b e c s ü l e t. Caval
lena rustican<l, hirdette Giovanni veroa immár világhírűvé vált elbeszélése a
nyomorgó fiatal házas Mascaqninak: És Mascagni a téma után kapott f; meg
irta belőle egyetlen világsikert aratott kisoperáját. Ugyanígy kaphatott Arthur
Miller, Amerika immár élvonalba került drámaírója is a Cavalleria rusticana
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témája után - new-yorki áttételbel!. Persze ő egy kis amerikai fölénnyel nézi
inkább a bevándorolt 1,'lIgy csak bevándor0Ini kíváná nyomorgó olasz munká
sok életét. "Pillantás a hídról" az ő dara.bjánalc a címe, mindegy nekünk, hogy
a new-york-brooklyni hidrólvagy másról van e éppen szó. A hídon bon1lOlitó
dik a világ egyik legizzóbb iitemű iizleti forgalma, a híd alatt, a dokkokon ki
rakodó munkások, doklcmunkások: cipelik a kávéval telt zsákokat, a rummal
telt hordókat és üvegeket rejtő ládákat. A dokkmunkások nemzetisége ezen a
tájon punnal SZiltesített olasz, egy llida néha összetörik, a munkás többet
isdk a potyából és kész a jól isme'rt Parasztbecsület tragédiája, a rummal lo
csolt féltékenység drámája: megölték Turridut vagy Eddie Carbonét.

Eddie Carbone a Miller d'Táma hőse, new-yorki dokkmunkás, nős, de gyer
mektelen férfi és sajnos a felesége unokahugát nevelgeti saját gyermekéül,
amíg az apai érzéseket hímérzések nem váltják föl nála. Jó negyvenes élet
korában észre sem veszi, mennyire belészeretett a kis neveltleány Catherine
b-e, amig a feleségének ú;iabb rokonai nem érkeznek illegális úton a kikötőbe.

kfarco ,nyomorgó családos ember /Volt odaát, azért indult útnak, hogy egy kis
pénzt küldhessen a családjának. Ö nem veszélyes Eddie Carbone szemszögé
ből. Annál veszélyesebb Rodolfó, az állítólag dánnal kevert hirtelenszőke olasz
legény, mert ő amolyan. .szít'döglesztő, kicsikét feminin képeslap-figura, akibe
tapasztalatlan .leányok belé szoktak szeretni. Eddie Carbone pedig annyira el
zárta eddig nlinden férfilénytől nevelt-leányát, hogy annak nemcsak a dráma
törvényei szerint kel! belészeretnie Rodolfóba, hanem természetszerűleg is. Hi
szen még tiltják is tőle. És az erkölcsi fölény látszólag teljesen Eddie Carbone
ordalán van. Ö az önfeláldozó rokon, aki az illegális bevándorlottaknak szál
lást és kevés pénzért kosztot ad, ő túlórázott azért, hogya kis Cat gyorsírást
tanulhasson és mint családfő is felelős a lányért. Csak éppen korlátolt inge
rültségében maga sem ébred rá. hogy nem a lányt félti, hanem férfiúi félté
kenység irányítja minden lépését, amikor Rodolfót, a szőke olasz fiút nevet
séqessé akarja tenni neveltlánya szemében, amikor kitalálja róla, hogy ,nem
normális, mert főzni is tud és csak az állampolgárság elnyerése végett akarja
feleségül venni Catherinet.

Szépen, takartan tárja elénk Arthur Miller Eddie Carbone jellemfejtődé

set, fiatal drámaíTÓink sokat tanulhatnak belőle és a dráma előadása ezért is
hasz1ws volt. Avatott író kézjegye érzik a darab minden alakján, s néhány
hangiitéssel, félszóval, a színészeknek nyujtott játéklehetőséggel mind a hat
főszereplő jelleme világosan tárul elébünk. De külö1lÖsen Eddie Carbone önző,

kispolgári lénye bontakozik· ki kristálytisztán, aki ökőrré degradálódó bika
képpen azt hiszi, hogy övé az eqész l~gelő és onnan minden más élőlényt ki akar
s:?:oritani. Mikor Rodoltót és Cat-et bizalmas helyzetben találja otthonában,
előbb ügyvédhez fut és törvény útján akarja nevelőapai jogait érvényesíteni.
Querulens is tehát. Mikor az olasz ügyvéd, ismerve a vendetta-erkölcsöket, új
hazájukban sem feledő sziciliaiak késelő-hajlandóságát, lelkére beszél és szinte
könyörög neki, hogy hagyja a saját útjukra a fiatalokat, Eddie Carbone eljut
o, munkás és hazafiúi szolidaritás föladásáig : telefonon jelenti aBevándorlási
h"ivatalnak - persze névtelen föladóként -, hogy ebben és ebben a házban és
lakásban illegális bevándorlók rejtőzködnek.

A tragédia kész. Felesége, Beatrice, az elhanyagolt asszony ösztönével azon
nal tudja, hogy Eddie adta föl honfitársa,it, Marco, a sokgyermekes családapa,
akin egy amerikai házasság sem segíthet, mínt később Rodolfón, elfogatása
közben még időt és mödot , tel arra, hogy az egész olasz negyed szemeláttára
szembeköpje és á1'ulónak nevezze Eddiet. S Eddie bűnét tetőzi, hogy nem is
két, hanem négy bevúndorlót fognak el ugyanabban a házban. Becsülete oda
1,'ans MaTcótól követeli, hogy ,)onja" vissza a "rágalmat". Rodolfó esküvője

előtt állunk, az ügyvéd szabadlábra helyeztette őket annak az igéretnek a fe
jében, hogy Marco sem követ el ostobaságot hazatoloncoltatása miatt. Marco
templomban viaskodík beidegzett vendetta-ösztönével és a töle kicsikart igé
,.ettel. Eddie azonban nem tud fölűlkerekedni a raita. a ..saját laklisában" tör
tént sérelmen. Marcótól bocsánatkérést követel. majd késsel támad rá. Marcó
a:::onban megforditja Eddie Icezében a kést és a föladójába üti.

Kristály tisztán fogalmazott f>let'{'n dráma ez, nem hiába nyúlt Miller nagy
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-előképek témakincse felé. S mint nálunk is ismert többi rdarabjaiban, a "Salemi
boszorkányok"-ban és "Az ügynök halála"-éban, itt is lenyügözve tudja tar
tani a közönséget. Máthé Elek szabatos, kristálytiszta csengésű, értelmű és ma
gyarságú forditásában pedig a darab minden értéke átmentódött.

A rendező, Adám Ottó az "Anna Frank naplója" óta kedvenc reridezőnk,
de most egy és másban mégis pörbe kell szállnunk vele. A diszletet ugyan
.lánosa Lajos tervezte, de a rendező helyében nem tartottuk volna megenged
hetőnek, hogy Eddie Carbone lemosható falú lakását magyar biedermeyer bú
torokkal rendezze be. Ezek a széles támlájú, kagylós hátú cseresznyefaszékek
nagyon jól beléillettek volna Barta Lajos "Szerelem" című magyar kisvárosi
-miliőjébe, Csathó Kálmán vagy Harsányi Zsolt kávénénikés darabjaiba, de itt
mi bizony zavarónak tartottuk őket. A szerzői utasitás csak annyit mond Eddie
ék lakásáról, hogy "tisztán berendezett, otthonos lakás ez, kevés bútorral". Ta
lán az ugyancsak szerzői utasitásként szereplő "kerek asztal" tévesztette meg a
díszlettervezőt és rendezőt, akik még a Lingel-féle fogas t is csereszfaszínűre

pácolták s találtak egy ugyanilyen színű hintaszéket is. Szemnek kellemes lát
ványez a berendezés, de ellentétben van a narrátor-ügyvéd két perc múlva
elhangzó szavaival: "ez a környék eleganciának és szépségnek egyaránt hijá
val van . . ." "zsúfolt bérkaszárnyák ..." szegény emberek apró gondjaikkal .•."

Eddie Carbone kivándorlásakor bajosan vitt magával stilbútort, legfeljebb
berendezkedésekor választott magának atavisztikusan kerek asztalt, bár gyer
mdke; nem sziilettek, hogy körülüljék azt jó olasz szokás szerint. S Eddie Cnr
bone kivándorlásakor örült, hogyahajójegyet meg tudta fizetni. Annyira bosz
szantott ez a rendezői, díszletezői gaff, hogyutánajártam a dolognak. Ameri
kában, a tucatáruk Eldorádójában valóban gyártanak újabban stilbútort, mert
az is sznob divat, de az árát is megkérik alaposan, még ha szériagyártmányok
ról is van szó. Kézműves áruról beszélní sem lehet. S hogy Eddie Carbone vala
hol az ószeren vett kerek asztalához ilyen székeket vásárolt volna olasz mű

vész-ösztönnel, de drága pénzen, azt bajosan hisszük el, mert Cat gyorsíráll
tanulásáért is túlÓTáznia kellett.

Semmi értelmét sem találjuk tehát annak, hogyahajszás, minden. izom
és idegerőt kisajtoló amerikai munkásélet köré ilyen "lakkozott" meseenteriőrt
kerekitsenek: egy kerek asztal ürügyén, mikor csak a sarki bútorüzletbe kellett
!Jolna elmenni, hogy sivár, szögletesformájú, amerikai stílusú székeket vásá
roljanak, amik sokkal sivárabban állták volna körül a szerző-megkívánta ke
rek asztalt.

Miller darabjának előnyéül említettük a remekül takart párbeszédeket.
Adám Ottó remekelt az ,,Anna Frank" darab lélekzetvisszafojtó néma küzdel
raeinek tragikumával. A szerző elegáns darabszerkesztését most is remekül
.szolgálja ez a lélekzetvisszafojtottság, de mintha egy csöpp lokál-kulőrt is ve
gyíthetett volna a szereplők viselkedésébe, egy kís olaszos temperamentumot,
amit sajnos csak Basilides Zoltán elsőrangú Marco-alakításán éreztünk. Talán
ennek a rendezői fölfogásnak az eredménye, hogy a darab leghangtalanabb,
jóformán némán szenvedő feleség alakja, Tolnai Klárí Beatrícéje sikerült a
legjobban. A passzivitás hatalmas drámaí ereje szinte robbanásig feszült Tolnai
Klári alakításában, aki ezzel a szerepével Nórájához és a Cseresnyéskert-beli
nagyalakításához hasonló magaslatot ért el. Mert megtört, elhanyagolt, elhasz
nált asszony ís tud lenni virágzó-asszonyalakjai nagyszerű vérbősége mellett.

Pécsi Sándor hibátlanul viszi végig Eddie Carbone öntudatlan lelkí drá
máját, bár a rendezés túlságosan lefoghatta őt. Igya kíspolgáriasult, otthona és
jagai falain túl nem látó, bután önző ember alakját faragta remekbe, ha a fi
aura olasz voltával kissé adósunk maradt is. Vass Éva sorozatosan megjele
nített leányalakjaihoz ebben a szerepében kevés új színt talált, de a szerző

megírta alak talán kissé könnyedebb az ő egyéniségénél, köznapibb flappcr
tipus a tucat jából s gyanútlanabb derűjűrc kellett volna mintázni színészileg
és rendezőileg is. Es bár nem vagyunk a narrátor-megoldások szektás hívei,
Uray Tivadart narrátor ügyvédként is ünnepelnünk kell, mert hovatovább leg
szebb magyarsággal beszélő színészünket dicsérhetjük benne. A külvárosi olasz
ügyvéd alakját azonban ő is túlfinomitotta. S végül minden bajok okozója, a
még csak főiskolás Németh Lajos Rodolfója következik. Egy harmincéves be-
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érkezett színész mindég jobban el tud játszani egy húszéves ifjút, mint egy
azonoskoT'Ú. Ez az azonoskorú főiskolai hallgató azonban minden valószínűség

szerint tíz év múlva éppen az a harmíncéves színész lesz, aki remekül játssza
el a húszévese t. Jó szemmel· választották ki szerepére, mert olyan szőke volt,
hogy az egész kissé szőkére hangolt olasz környezetből is kirítt "dánságával".

A közönség pedig ülve marad a robbanó dráma után és hosszasan ünnepli,
hogy valódi szinházat látott. Ifjú drámaírók tanuljatok öreg színházi rókáktól,
mert míért ne kőlcsönözhetne magyar író is nagysikerű drámai helyzeteket,
míkor az egész világirodalom Shakespearetől kezdve ezt teszi. (Possonyi László)

KÉPZOMűVÉSZET.Magyar plakát-történeti kiállítás. Egy évig tartó mun
kával megrostalva és kíválogatva, magyar plakát-történeti kiállítás nyilt a !\1ú
csarnok termeiben. Ez az első kísérlet, hogy a rövidéletű képes falragaszok, a
pesti utca folyton változó hangulatának pillanatfelvételei, összegyűjtve és rend
szerezve, műalkotásí igénnyel együtt szerepeljenek. Közszemlére téve l88S-wI
napjainkig, a megelevenedett pesti utca nyüzsög közel ezer plakáton. Feledés
be merült eseményeket és életérzéseket ébresztenek fel, amint felvillannak
hirtelen régi hirdetőosz!opokról az emlékezetünkben. Érzékletesen jelzik évek
és korszakok szerínt az életritmus módosulását. Színte szabad szemmel látjuk a
kor lélekzetvételét, a pesti utca színeváltozását. A plakátok hol halkan mesél
nek és szórakoztatnak, hol erélyesen megállftanak, figyelmeztetnek, tüzelnek,
sőt üvöltenek. aszerint, hogy az utca képe ráérősen, lustán bámészkodó, vagy
élénken figyelő, hirtelen fortyogó, háborgó, sőt fékevesztett. De jellemző ez él

kiállítás a magyar plakátnak, IIllint művészi formának megteremtése és kibon
takozása szempontjából is. Azóta, hogy Toulouse-Lautrec világhírű plakátjai
nemzetközileg elismert rangot biztosítottak a javareszt reklámcélokat szolgáló,
tömegszámra elöállított litografált Iapoknak. a művészí plakátoknak, nem egy
komoly tehetségünk, elnyomva nagylélegzetű festőábrándjait. hivatásszerűen a
plakátművészetnek szentelte képzelőerejét. Úttörő munkát végzett Biró Mihály,
az első nagyhatású és jellegzetes plakátművészünk, a híres kalapácsos Nép
szava-plakát készítője, aki ötletes, tömörkifejezésú, villámgyorsan a célbata
láló ábraival az úgynevezett "Blickfang" mestere. A mai néző se függetlenít
heti magát plakátjainak pattanásig feszült kisugárzásától. Mellette és a nyo
mában fejlődött ki Faragó Géza és Földes Imre termékeny, főleg árureklámok
ra ígénybevett, dekoratív plakátművészete, Ok hárman a huszas évek előtti

kor legszámottevőbb plakátrnűvészeí. - A két világháború közöttí tépettszar
nyú légkörben megsokasodik, mint önálló műfaj, teljesen kifejlődik, viszont
ihlető téma hiányában, javarészt meglehetősen üzleti reklámjelleget ölt a pla
kát. Csak egynéhánynak sikerült az átlagból kiemelkednie. E kevesek között
is fénylőn ragyog Pólya Tibor kirobbanó tehetsége. Gyönyörködve szemléljük
hibátlan plakátremekeit. ezeket a kis témákra pazarolt, elvetélt festői kompo
zíciókat és szornorkodva, szi nte bűnbánóan gondolunk a harmincas évek e
korán Sírbaszállt festőgéniuszára. Milyen pótolhatatlan szépségek látomásait
kellett megvalósítatlanul magával vinnie igazi megértés, hivatalos támogatás,
komoly, nagy feladatokkal való megbízás hiányában ...

A kiállítás legizgalmasabb (Uitz, Pór, Berény, Vértes és néhány ismeret
len szerző) plakátjain - a legtöbbje művészi kivitelű és lenyűgöző hatásu 
a forradalom viharszele süvít, Rendkívül érdekes a századforduló előtti s utáni
nagy festőink kiruccanása a plakát területére. Benczúrtól kezdve olyan nevek
kel találkozunk rnűvészí becsű, képhatásu plakátokon, mint Szinyei Merse Pál,
akinek "La Belle Terr'erov-plakátja romló papírra vesztegetett pompás portré;
továbbá Iványi-Grünwald Béla, Ferenczy Károly, Vaszary János, Fényes Adolf,
Glatz Oszkár, Eder Gyula, hogy említetlenül ne hagyjuk Rippl-Rénait, aki itt
is, a plakát terén, tüneményes asszimiláló zsenij ével újat, rncglepőt, elragadóan
vonzó és eszményien plakátszerút alkotott. (Haits Géza)

*
Művészeti könyvek. Az elmúlt esztendőben sok kellemes meglepetésben ré

szerítették kiadóink a szép képzőművészeti könyvek barátait. Megjelent A
Szépművészeti Múzeum régi keptárának kincsei c. csupa színes reprodukciót
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tartalmazó munka, A magyar rajzművészet c. album Major Máté Építészettör
ténetének befejező kötete, Czobor Ágnes Caravaggío-ród és Németh Lajos Nagy
Balogh Jánosról írott monografiája, - hogy csak a legszebbeket. tartalmilag
és nyomdatechnikailag egyaránt legkiemelkedőbbeketemlítsük meg.

Mostani beszámolónkban azonban nem ezekről a pazar kíáltítású, repre
zentatív köntösű kiadványokról emlékezünk meg, hanem két szerényebb for
mában megjelenő sorozatról. amelyeknek kötetei nagy példányszámban, olcsó
áron jutnak el az érdeklődőkhöz. Az egyik sorozat a Csemégi József szerkesz
tésében megielenő, 60 füzetre tervezett Művészettörténet, amelyet közösen ad
ki a Gondolat és a Képzőművészeti Alap. A kötetkék szerzői legjobb műtör

ténészeink, Aggházy Mária, Dercsényi Dezső, Genthon István, Kovács Éva,
Mojzer Miklós, Radócsay Dénes, Ybl Ervin és mások.

Az 1960-ban napvilágot látott számok kőzül kettőt veszünk alaposabban
szemügyre. Genthon István Aposztimpresszionizmus c. tanulmányát, valamint
Németh Lajosét: Képzőművészet 1919-től napjainkig. Genthon a századvég és
a századforduló művészeti törekvéseit, az irnpresszlonízmus utáni és a "Vadak"
előtti mcstereket tárgyalja. Nem egységes iskoláról van itt szó, a "posztimpresz
szionizmus" kifejezés laza gyűjtőfogalom, amely nagyonis divergens irányokat
s egyéniségeket gyűjt egy akolba. Lautrec kiábrándult, keserű cinizmusának,
Cézanne markáns művészetének,Van Gogh tébolyba torkolló életútjának, Bon
nard elbájoló intímitású piktúrájának bemutatása mindmegannyi finoman meg
írt, szép oldal Genthon könyvében. Az olyan esztéta, mint amilyen Genthon is,
megtanít bennünket képet nézni, a művész világába elmerülni, az ösztönösen
megérzett művészí szépséget önmagunkban tudatosítani. Érdeme még a könyv
nek, hogy a magyar vonatkozásokat is bemutatja, különösen Maurice Denís
nél, akinek festői munkásságán kívül egyik könyve is jelentős volt a maga
idején (Histoíre de l'art religíeux, 1939.). Puvis de Chavannes végeredményben
rnásodlagos művészetének azonban mintha a kelleténél nagyobb fontosságot
tulajdonítana a szerzö, ami megnyilvánul a közölt Puvis-képek számában is.

Németh Lajos az utolsó negyven év nem könnyen áttekinthető művé

szeti mozgalmainak átfogására vállalkozott, A külföldi szakirodalom alapos is
meretében, s önmaga finom elemző és kritikai érzékével igazodott el a labi
rintus-szerű hatalmas anyagban. Braque-kal és a "párizsi iskola" mestereivel
kapcsolatban beszél az ő hagyományba-ágyazottságukról, arról a krítéríumról,
amelyet Thomas Stearns Eliot a következőképpen fogalmazott meg: "Semmi
sem lehet igazán új, ami nem alapvetően tradicionális". Az "abszolút festé
szet" művelőit, Klee mágikus világát, a német expresszionizmus brutális ha
tásokra törő képviselőit, a szürrealisták gyötrő álmokat s bizarr jelkéPeket
megjelenítő nagyjait, a gazdag fantáziájú, költői lelkületű spanyol Mirót vilá
gosan, tárgyilagosan mutatja be. Utal a katolikus vonatkozásokra is, Albert
Gleizes-nél, Rouault-nál s másoknál. Közli annak az olasz szobrásznak, Giccomo
Manzú-nak egyik alkotását, akiről a minap olvashattuk a hírt, hogy engedélyt
nyert XXIII. János pápa megmintázására. Rávilágít a szerző arra, hogy a nyu
gati világ sok kiváló művésze ecsetével erőteljesen szembefordult a kapítalíz
mussal, s annak könyörtelen leleplezőjévé vált, mint Masereel, Georg Grosz,
Kathe Kollwitz, Guttuso és mások. A füzet befejező része a peredvizsnyikok 
"vándorkiállító festők" - kritikai realista hagyományait továbbfejlesztő mai
szovjetorosz művészetet tárgyalja. Egy-két művész (De Pisis, Vlaminck, Bran
cusi) halálozási évszámának hiánya az egyetlen elenyésző kifogás a - s ez
most nem köahely - hézagpótló, úttörő kis könyvvel szemben.

A másik sorozat, amelyről röviden megemlékezünk, A művészet kiskönyv
tára e. moncgráfia-cíklus (KépzőművészetiAlap kiadója). Emlékezetes darabjai
a vállalkozásnak Lyka Károly RajjaeZlója, Szöllősy Andrásné Id. Pieter Brue
gele, Körner Éva Picassója, Telepy Katalin gyorsan elfogyott Benczur-kötete,
Kampis Antal El Grecója és Matisse-a, nyolcvanadik életévét nemrégen betöl
tött jeles művészeti írónk, Farkas Zoltán kandidátus Egry-je.

A 22. kötet Bordácsné Haulisch Lenke Vaszary Jánosról írott tanulmánya,
amely sok újat hoz abban, hogy ráirányítja a figyelmet a mcsternek régebben
kevésbé méltatott háborús tárgyú alkotásaira. Találóan állapítja meg a szerző,

hogy Vaszary művészete rnindvégig mentes maradt a "lehiggadt megállapodás-
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tól", s ez a vonás - ha van is a festőnek nem egy gyengébb alkotása - mun
'kásságát fríssé, elevenné teszi, olyannyira, hogy Vaszary alkotásaira is ráille
nek Ady büszke szavai: "Ifjú szivekben élek, s mindíg tovább ..." A könyv
nek van néhány hiányossága s vitatható pontja is. Vaszary pályájának korai
szakasza nehezen tárgyalható a Vaszary Kolozs prímásról festett két (ülő és
álló) kép említése nélkül. Az "impassibilité" Flaubert követelménye volt, s nem
Zoláé. Hogy Rippl és csók rnűvészete "lírai hangulatoktól mentes", - nem
elfogadható megállapítás. Valamit "előtérben részesíteni" - hibás idióma. A
felsorolt észrevételek a munka lényegát nem érintik, Bordácsnénak sikerült
megrajzolnia "egy izgalmas, invenciózus" tehetség képét.

Nagy fontosságuk van ezeknek az olcsó, sok-sok emberhez eljutó zseb
'könyveknek: elviszik mindenüvé a képzőművészeti kultúra alapelemeit, meg
ismertetik a klasszikus művészet ma sem csökkenő fényű korszakait és a mai
művészeti mozgalmakat, amelyek részint maradandó értéket képviselnek, ré
szint viszont az egzisztencialista filozófia vetületeiként a nyugati értelmiség
egyik részének nihilisztilkus világérzését fejezik ki. (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (O p e r á k r ó 1.) Operaházunk új szereposztással, UJ
rendezésben mutatta be Mozart Cosi fan tutte c. operáját. A hagyomány sze
rint a mű szövegének kialakitásába maga József császár is beleszólt: az ő uta
sítása' nyomán agyalta volna ki Da Ponte az agyafúrt szerelmi történetet. Az
az nem is kiagyalta, inkább csupán - volt hozzá elég rutinja - "odakente".
Mert a látszólagos agyafurtság; a szerelmesek sikertelen, és a végén mégis jó
raforduló próbája már az ókorban is kedvelt téma volt, s különösen az lett az
"opera buffa" szabadon csapongó világában. Az alacsonyabb műfaj, az opera
buffa rajongói jókat nevettek az ismétlődő helyzetkomikumokon, mulattak a
hűtlen szerelmeseken s nem is vették észbe, hogy egy kicsit a maguk tragi
komikus életét nevetik ki. Mert a kigúnyolt hibák - emberi hibák. S mind
nyájan emberek vagyunk.

Mozart operája éppen azért lett kitűnő alkotás, mert humánus tartalommal
töltötte meg a nagyon is konvencionális eseménysort. Da Ponte sZŐ'Vege vala
miféle hideg kívülállással vágja oda a tanulságot: ne higgy a szavaknak és ne
higgy a szép eszményeknek, mert minden csak ámítás. Mozart zenéjének egé
szen más a végkövetkezése: emberek vagyunk, tehát mindnyájan hibázunk,
botladozunk. A hibák azonban jóra is fordulhatnak. Csak egy kis megértés,
egy kis szeretet kell hozzá. És mennyivel szimpatikusabb ez az elnéző humo
rizálás, mint Da Ponte kilátástalan szkepticizmusa !

A Cosi fan tutte érdekes filológiai kérdéseket is felkínál. Mozart és Cima
'Tosa kölcsönhatását; meg azt, mennyire gyökeredzik a történet régebbi fran
da és olasz előzményekben. Ezek azonban másodrangúak. Az első: a mozarti
humanizmus, mely mindenkinek tanulsággal szolgál. Márcsak azért is a huma
nizmus áll az opera középpontjában, mert Mozart az opera fő szereplőit - a
két szerelmespárt - nem egyénítette. Szándékosan meghagyta őket "papír
.szagúnak", rossz értelemben vett "típusnak", hogy az egyedivel szemben az ál
talános maradjon meg a hallgató emlékezetében. És elsősorban ezért illeti el
:ismerés a rendező Szinetár Miklóst, hogy mindvégig ebben a mozarti szellem
.ben, emberi légkörben mozgatja a történést.

A kis szereplőgárdából László Margit, Réti József és Melis György tet
ezeu. leginkább. Az előbbi Rozina szerepében önfeledten komédiázik, szövö
geti a cseleket, s végül nagy része van benne, hogy a férfíak kimondhatják:
-Casi fan tutte (így csinálják mind). KüZönősen az álorvos szerepében való já
téka szerzett felejthetetlen pillanatokat. Réti József ezúttal is azokat igazolta,
akik az utóbbi évek egyik legtehetségesebb - és már befutott - énekesének
tartjá.k. Nagyon szép hangja küZönösen a magas regiszterekben szól gyönyö
'TÚen, de sokat erősödött a mélyebb fekvésekben is. Szövegmondása pedig ta
nítanivaló! Komikus erejét már az Ory grófjában (ott is Melis Györggyel)
'megcsodáltuk, s most újra bebizonyosodott, hogy elsősorban vígoperai alkat.
Az azonban a - javából! Melis György ezúttal is csillogtatta nagyszerű adott
-ságait: stilushűsége és pompás jellemformálása erőssége az előadásnak. Az ope-



Tát Brdélyi Miklós vezényelte s nagyszerúen emelte ki a lírai részeket. Az ő

teljesítményét is ünnepelte a bemutatót követő nagy tapsvihar.
Megoldásában - legalábbis formájában - más tónusú Farkas Ferenc A

bűvŐs szekrény c. vígoperája. Kunszery Gyula, a fordulatosan szellemes szöveg
írója, szinte korrigálta a mitikus asszonyalak, Pandora bot/ását, aki felnyi
totta az istenek titkos hombárját és minden bajt és csapást az emberekre zúdí
tott. Zulejka - az opera főhőse - viszont rosszra csábító udvarlóit zárja a
négyrészes bűvös szekrénybe s közben visszaszerzi igazságtalanul bebörtönzött
férje szabadságát is. A fordulatos, kedves téma sok szellemes megoldásra ad
alkalmat, s a hallgatónak is kellemes perceket szerez. Viszont nem helyes, hogy
a rendezés néhány helyen "seherezádéi levegőt" teremt a színpadon. Mert más
a népmese igazságszolgáltatása és más Seherezádé tarka bujasága (melynek az
adott történeti helyzetben szintén megvan a magyarázata és jelentősége). Ér
zésünk szerint A bűvös szekrény intim hangulata jobban illenék az Operaház
melegebb, kamaraLlehetőségeketis adó színpadára, mint az Erkel Színház óriási
termébe. Egyébként a szereplőgárda és Lukács Ervin karmester megérdemelt
sikerre vitte az operát.

(E g Y h á z z e n e.) Érdekes kisérletnek voltunk fültanúi a Belvárosi fő

plébánia templomban. Az ének- és zenekar Pintér József karnagy vezényleté
vel liturgikus formában, azaz a gyászmise egyes részeire szétosztva szólaltatta
meg Mozart Requiemjét. A mű ilyenformán nem keltett olyan egységes be1
nyomást, mint egyvégtében, viszont áttekinthetőbb és sokak számára talán
hozzáférhetőbb, érthetőbb lett. A templom ének- és zenekara, amely már
egyébkor is figyelemreméltó teljesítménnyel örvendeztette meg a híveket, ki
sebb ritmikai és intonációs hibáktól eltekintve dicséretreméltóan helyt állt.
Hisz a megszólaltatás formája eleve az áhítatot emelte a művészet fölé. Hogy
még az utóbbira is futotta erejükből, azért külön hála és elismerés illeti vala
me1tnyi közreműködőt s elsősorban Pintér Józsefet.

Az Örökimádás templomban egyházzenei áhitat keretében szólaltatta meg
Bach Magníficat-ját a templom énekkara és a zenekar. Népszerű és nehéz
vállalkozás volt. Népszerű, mert a Magnificat Bachnak talán a legdallamosabb,
legllzínesebb, ného1 egyenesen olaszos frisseségű alkotása. És nehéz is, hísz a
tömÖT kórustételek felfokozott koncentráci6t és alapos kimunkáltságot kíván
nak. örömünkre sz6lgált, hogya kórus mindegyik követelménynek dicséretre
méltóan megfelelt, sőt művészi előadásban gyönyörködtetett. Igaz, kényesebo
állállokban a szoprán-szólam nem hangzott elég kiegyenlitetten, a tenor pedig
két-három biztosan intonáló énekes után "úszik". Ezek azonban elenyésző ap
rÓllágok, melyeket szorqalmas összmunkával könnyű lesz kiküszöbölni. Ki is
kell küszöbölni őket, mert az előadás színvonala most már kötelezi a kórust!

Ritka élményben volt részük azoknak, akik a Mátyás templomban meg
hallDatták Haydn Nelson-, Mozart Koronázási- és Beethoven C-dur miséjét. (A
Mozart misét a Wekerle-telepi templom énekkara és a Mátyás-templomi zene
kar adta elő.) Ritka élményben, mert mindhárom olyan tiszta stílushűséggel,

mély áhítattal és mesteri kivitelezésben szólalt meg, hogy igazán megértettük
azt a néhány bécsi fiatalembert, akik így kiáltoztak egymásnak a templom
előtt: Wunderbar ! Pedig hát, - ők csak tudják!

"Beethoven géniusza máskor szívesen engedi szabadjára a félelmet, a bor
zadályt. S - így gondolta a bíráló - a Természetfeletti megpillantása ti bel
.<iő félelemmel fogja a moster lelkét eltőlteni s ez az érzés szólal meg majd ze
néjében is. Am, éppen ellenkezőleg: az egész misét gyermekien derűs kedély
kifejeződése hatja át, amely tisztaságára építve, hívőként bízik az Úr kegyel
mében és Hozzá imádkozik, az Atyához, aki gyermekeinek javát akarja s ké
réseiket meghallgatja." E. T. A. Hoffmann jellemzése nagyon találó. Beethoven
itt tmlóban visszatartja a démonokat s az ellentétek feszítőereje helyett derűs

- mondhatjuk haydní - megnyugvással közelít a Teremtő felé. Különösen
a Benedictus tételben érezni ezt. Ez a rész alighanem Beethoven egész életmű

vének is egyik legcsodálatosabb alkotása.
Az olvasó minden bizonnyal bírálatot vár most. A "bírálat" fogalma azon-
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ban azt jelenti, hogy van mit bírálni. A Bárdos Lajos által vezetett kórust és
zenekart (illetve a Wekerle-telepiek egészen kiváló énekkarát) hallgatva pedig
csak ámulni és gyönyörködni lehet. Mert valóban - w u n d e r b a r !

(A "K a p i s z t r á n o k" j u b i l e u m á r a.) Az elmúlt esztendő novembe
rében jelentős dátumhoz érkezett a Kapisztrán kórus és zenekar, illetve nép
szerl1 karnagyuk, Tamás Alajos. il kórus fennállásának 15., Tamás Alajos pe
dig karnagyi és zeneszerző tevékenységének 25. évfordulóját ünnepelte.

A Kapisztrán kórust és Tamás Alajost nem kell bemutatnunk. Hiszen az
elmúlt évben is többször szólottunk egyik-másik kiemelkedő szereplésükről,

legutóbb éppen nagysikerú egri útjukról, Handel Messiásának remekbeszabott
előadásáróZ. Aki azonban végiglapozza történetüket, ennél sokkal többet lát. A
fényes sikerek mögött megtapinthatjaa töprengő keresést, az elmélyült mun
kát, amely mindig szebbre és jobbra törekszik. "Egymással egymásért" - ez
lehetne a kórus és zeneszerző-karnagy közös jelszava. Hisz Tamás Alajos áldo
zatos szakértelme nélkül aligha lettünk volna annyi jelentős zenei élmény f'é
szesei; a lelkes énekesek nélkül viszont aligha született volna meg a Nándor
fehérvár 1456 c. oratórium, a Kapisztrán mise, a Kánai menyegző és a többi
közösen sikerre vitt alkotás. S ez igy is van jól. Mert a kórusművészet - kü
lönösképp, ha Isten dicsőségét szolgálja - kollektiv műfaj. A közös, eredmé
nyes munka nyomán a Kapisztrán kórus és zenekar számtalan egyházzenei al
kotást először szólaltatott meg hazánkban, másokat pedig a haruroersenuterem
ből a templomba vitt. Az ismertebb műveken kivül állandó darabjaik között
szerepel Kodály Missa brevis-e, amely a zeneirodalomnak nemcsak egyik leg
szebb, hanem legnehezebb alkotása is, Tamás Alajos Kapisztrán miséje, amely
az utóbbi évek legnépszerűbb egyházzenei terméke és - éppen a jubilewm
óta - Puccini Messe di Gloria-ja.

Puccini miséje szép, hatásos alkotás, de nincs híjával problémáknak sem.
A meglehetősen homályos ismertetések szerint a mesternek tanítványai segéd
keztek a komponálás munkájában. Tudomásunk szerint azonban Puccini nem
tanárkodott. Mindazonáltal az előbbi feltevés sok mindent megmagyarázna.
Elsősorban a mise egyenetlenségeit (két jól különválasztható részre oszlik, me
lyek közül csak a második, a Gloria utáni idézi Puccinit), aztán a disszonáns,
néhol egészen szokatlan akkordokat, meg a debussys expresszionizmus meg
nyilvánulásait, esetleg még a Credo szövegromlását is (az "et vivificantem" ki
fejezés kimaradt). Megmagyarázhat, ismételjük, de nem teszi érthetővé. Hogy
tisztán láthassunk, ahhoz elsősorban a mise születésének meglehetősen "ködös"
részeit kellene tisztáznia a zenetudománynak. Érdekes az is, milyen ritkán
szólalt meg a mise. A Kapisztrán kórus és zenekar az egész világon sorrendben
negyedszer szólaltatta meg. (Az ősbemutató 1880-ban volt, Luccában.) Ilyesfor
mán előadásukat nem is tudjuk az értékmérés exakt eszközeivel megbirálni.
Szubjektive annyit mondhatunk, hogya mise nagy hatást tett mindenkire, an
nál is inkább, mert a kórus és zenekar legjobb teljesítményét nyújtotta. Vállal
kozásuk nagyon dic.séretes, s reméljük, hogy Puccini miséje után más újdon
ságokkal is megörvendeztetnek.

Ilyen ünnepi beszámolók végén lehetetlen megszabadulni a konvencionális
fordulatoktól. Jelen esetben azonban, amikor további eredményes munkát kí
vánunk kórusnak, zenekarnak és karnagynak, némi önzéssel is tesszük ezt,
ab,ban a reményben, hogy még sok előadásuknak leszünk szem- és - elsősor

ban - fültanúi. S e reménységünkben az egyházzene minden rajongója osz
tozik. (Rónay László)

MÚZEUM NyíLIK AZ ESZTERGOMI BABITS-HÁZBAN. A Hazafias Nép
front esztergomi bizottsága és a helybeli Balassi' Bálint Múzeum kezdeménye
zésére az Országos Műemléki Felügyelőség megkezdte Babits Mihály egykori
esztergomi nyaralójának helyreállítását, s 1961 tavaszán - a költő halálának
20. esztendejében - múzeum nyílik abban az épületben, ahol a 20-as és 30-as
években nyarait töltötte századunk magyar irodalmának egyik legnagyobb
alakja.

Az esztergomi Előhegyen (másként: Aranyhegyen) fekvő kis ingatlanhoz
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Babítsék az első világháború utáni inflációs időkben [utottak hozzá. Nagy Zol
tán ügyvéd - akí iegyben a Nyugat finomhangú poétája is volt - s Mikles
Lajos baráti segítségével Babits egyik munkája honoráriumából 1923-ban meg
vásárolt itt egy kis parasztiházat néhányszáz négyszögöl kerttel. s így végre
teljesült az író-házaspár régi kívánsága: birtokosai lettek egy csendes kis vi·
déki tuszkulurnnak, ahol nyaraikatpihenéssel s alkotómunkával tölthették.

A domboldalon fekvő házikót, ahonnan nagyszerű kilátás nyílik aDunára,
az esztergomi bazilikára s a festői környékre, Babftsék nagy gonddal-kedvvel
bővítették és csinosították. Az eredeti épülethez újabb szobákat ragasztottak,
gyümölcsfákat ültettek, s hamarosan terasszal s zöld lugassal is gazdagodott
az előhegyi nyári lak. Babits is kivette részét a különféle munkálatokból. Fe
lesége, Török Sophie írja egy 1925-& levélben: "Derék földmunkások rnódjára
dolgoztunk estig ... Képzelhetitek, milyen izomlázunk van most, alig tudunlk
mozdulni. Mihály nagy szenvedéllyel fogott neki a plató megcsinálásához, most
aztán fájlalja a hátát és tenyerét."

A szobák ajtói fölé az ügyesen festegető Törők Sophie Babits által kivá
lasztott versidézeteket írt fel. (Aranytól: "Nem úgy épült, hogy századokig áll
jon, Csak múló tanyául. mint a fecskefészek", - Zrinyitől: "Adsz nyáron nyu
govást és szép csendességet.") A tornácfalra Babits "Dal az esztergomi Bazili
káról" c. versének két sora került: "Kertem az egész táj, 'hol óriás csiga I két
szarvú dómjával e bölcs bazilika."

Babítsék a nyári rhónapokat boldogan töltötték e környezetben. "Felesleges
ezt a házat, kertjét, tornácát, az egész esztergomi tájat leírni: tizenhét nyarat
töltött itt Babits, s verseinek egész sorozata mutatja be a ház minden sarkát, a
kert minden fűszálát, a táj minden vonalát" (Sárközí György). Verssorole szá
zai őrzik a kis Mariska cselédlányt, a feketekávétól illatos tüggönyös verandát,
a kert öreg diófáját, fogadott kisleányukat; Ildikót, azután Adázt és 'I'ündért,
a két kedves kutyát, s akit először kellett volna említenem: a pasziánszot rakó
köhtőfeleséget.

Nagyon sok Babits-mű született Esztergomban. Itt fordította Claírvauxí
Szent Bernát, Celanói Tamás, Aquinói Szent Tamás himnuszait, a "Stabat PIa
ter dolorosá"-t Jacopone de Todi-tól, és a többi középkori vallásos költeményt,
amelyek az Amor Sanctus kötetben jelentek meg. Itt írta az Elza pilóta c. re
gényt, azután hatalmas költői testamentumát, a Jónás könyvét, itt javítgatta,
az élettől búcsúzva, Szophoklész Oedipus Kolonosban c. tragédiájának remek
bekészült fordítását. A Babits-versek hosszú sora az előhegyi nyarak gyümöl
cse. Erről a leghitelesebb tanú, Török Sophie részletesen beszél "Költészet és
valóság" c.írásában, amely Babits Keresztülkasul az életemen c. művének utó
szavaként jelent meg 1939~ben.

Babitsot esztergomi otthonában írótársai és a magyar szellemi élet legki
válóbbjai keresték fel, A máHadozó tornácfalon - bár egyre jobban eLmosódva
- ma is olvashatók a barátok s pályatársak nevei: Móricz, Karínthy, Koszto
lányi, Tóth Árpád, Szekfű Gyula, Sík Sándor, Brisits Frigyes, Sárközí György,
Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Rédey Tivadar, Kárpáti Aurél, Weöres Sándor,
Illyés, Erdélyi, Bálint György, Fi.ilep Lajos, Vas István, Gyergyal Albert, Ortu
tay Gyula, Komjáthy Aladár, Halász Gábor, Városi-Vodicska István, Gellért
Oszkár, Csinszka, Márffy ödön, stb. Illyés Gyula 1932~ben hosszabb időt töl
tött Esztergomban Babits vendégeként. Illyés ekkor írta meg "Hősökről beszé
lek" c. elbeszélő költeményét. "Babits Míhály, a tiszta humanizmus megteste
sítője, aki mímdent az eszmék legtisztább magaslatára tudott emelni, érdeklőd

ve figyelte kísérletem alakulását; ő, a táblabíró fia és neveltje - szinte tá
mogatta az én merész igazságomat ... Naponta megújuló bíztatása nélkül tán
sohasem készül el ez a költemény" - olvassuk Illyés elbeszélő költeménye
1945-ős kiadásának előszavában.

Az esztergomlak közül elsősorban Bajor {Bayer) Agost festőrnűvész, Rosta
József középískolai tanár és Bányai Kornél költő tartoztak Babftsék közelebbi
baráti köréhez.

Amikor .még egészséges volt a költő, résztvett Esztergom szellemi életében.
1923 decemberében a helyi irodalmi társaság üléséri felolvasást tartott az Esz
tergom alatt hősi halált halt Balassi Bálintról. 1934-ben Esztergom városa Iro-
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dalrni estet rendezett Babits tiszteletére. Az ünnepi beszédetRédey Tivadar
rnondobta, Babits verseiiből olvasott fel. 1935 nyarán újabb irodalmi est volt.
Ezen Kárpáti Aurél tartott előadást, majd Török Sophíe, Szabó Lőrinc, Laczkó
Géza, Kosztolányi Dezső és Babits mondott el verseket, H16ltve novelláIkat. Ba
bits istenes verseiből olvasott fel.

Rövid cikkünk vázlatos képet kívánt adni Babits Mihály esztergomi tar
tózkodásáról, arról a sok és erős kapocsról, amely őt az előhegyi "kulipintyó
Ihoz" (egyik Juhász Gyulához írott leveléből vett kifejezés) s a történelmi le
vegőjű Esztergomhoz fűzte; ahhoz a városhoz, amelynek múltjában "az euró
pai kultúra és a keresztény egység szellemet" érezte összefonódni a költő. Az
esztergomi Babits-múzeum létesítése a mai Magyarország tiszteletadását feje
zi ki a magyar toll nagy mesterével szemben, aki az elmúlt korszakiban a kö
vetkezőket vallotta: "Legmélyemben mindig elégedetlen és forradalmár vol
tam ... Igazában legnyugodtabb szavam is tiltakozás és forradalom volt. Új
világot akartam alkotni örökké, mert a jelenvaló nem volt jó nekem."

(Dévényi Iván,

VIETNAM NEPKÖLTÉSZETE, A CA-DAOK. A lágy-vörös színű Vörös
Folyam, mely átszeli Vietnamot, a Tonkini-öbölnél ömlik a tengerbe. Banán
és cítromfák, kókuszerdők és pálmák szegélyezik a partjait. Sárgán hullámza
nak a rizsföldek, s a tenger habjaiból hatalmas szartek szöknek az ég felé.
Hai-Phong kikötőjében halászbárkák ringatóznak, s a tavak tükrén virágzanak
a fehér lótuszok.. Csupa költészet, csupa szépség eza táj, melyet mi, ezer és
ezer kilométer távolságban oly kevéssé ismerünk. Gyönyörködhettünk képző

művészetü'kremekeiben,a hazánkban járt rnűvészegyüttesük által bemutatott
ősd és új táncokban. ének- és zenekulturájuk gyöngyszemeiben. 1956 nyarán
papi küldöttek hozták ,el távoli katolikus testvéreink köszöntését. Most, ezek
ben a sorokban, a 'Vietnami nép sokrétű rnűvészetének egyik legősibb - de
mindmáig eleven és fejlődő - ágát, a népköltészetet, a ca-daók színes, dalla
mos világát szerétném bemutatni. Ezeknek kezdeti - Kr. e. 1. századból szár
mazó - darabjai szájhagyomány útján maradtak fenn. Néhány éneket később

a régi, ún. nom-írással jegyeztek le. A nom-írás még kínai írásjeleket használt.
Vietnam mai ABC-je - a /,quoc-ngu" írás - a XVII. században keletkezett,

Portugál szerzetesek szerkesztették. Ez már latin betűkkel, fonetikusan jelöli
a vietnami nyelvet. Az 1906-ban megalapított "Dong-Kinh-Nghia-thuc" - ma
gyar jelentése szerínt: "az igaz ügyet szolgáló tonkint iskola" - volt az első,

mely nyomtatott 'könyveiben ezt az írásmódot rendszeresítette. A nép széles
rétegei azonban csak a gyarmati rendszer felszámolásával, az 1945. évi Augusz
tusi Forradalom után juthattak az írás ismeretének birtokába. A Vietnami De
mokratikus Köztársaság kormányának első, legfontosabb intézkedése volt az
analfabetizmus felszámolása. így, a műveltsóg fokozatos - és rohamos - ter
jedésével vált lehetövé, hogya nép most már írás útján is megismerkedjék
nemzeti kulturájának hajdankori kincseivel, s ezek mellett maga is tovább
fejlessze, tökéletesítse az ősi hagyományokon alapuló népköltészetet, a ca
daókat.

XuanDieu - To Huu mellett a mai költőnemzedék legerőteljesebb hangú,
legjelentősebb egyénisége - egyik lírai hangvételű cikkében ezeket írja: "Min
den nemzet szereti a maga népdalait. sokszáz éves verseit, melyeket a korábbi
nemzedékek örökségként hagyományoznak az utánuk köve1Jkezőkre... Az én
lelkemben a ca-daók összefonódnak a kókuszpálmák ésbanánlevelek között
ringó függőágyak nyár-déli, monoton susogásával. Felidézik a rizsfőzés han
gulatát, míkor a zsuppfedelű kunyhókból ég felé kanyarog a füst. És felidézik
a sötét éjszakákat, a jánosbogárkák villódzó mécsesét, a szülőfalumat átszelő

Kis Folyó vizét, arnint tükrén föltetszik az újhold. A ca-daók elvegyülnek a
bambuszsövényekkel és a távoli horizonton kéklő hegyek körvonalaiva1. El
mondják szülőföldünk, hazánk szeretetét. Ez a szeretet elsősorban abban nyil
vánul meg, hogy szeretjük hegyeinket és folyóinkat." És valóban. A ca-daók
kezdeti korszakaiból való az a két sor, mely Ho si Minh elnök szülőföldjéről,

Nghe Anh tartomány Kim Lien falueskaja környékéről származik. Ebben a nép
fiai és leányai kérdést intéznek a hatalmas hegyekihez és széles folyókhoz, mert
erősen hiszik, hogya hegyek és folyók lelke hősöket teremt:
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Ki emelte magasra Hong hegyét?
Ki ágyazta mélyre a Lam vizét?·

Ezzel szorosan rokon az a korai ca-dao, mely művészi tömörséggel fejezi ki az
emberi lélek nyugtalan, kutató vágyát a természet dolgai iránt:

Lágy-fodrú hullám ring a mélyben.
Tikkadt szivvel állok felette.
Csorba sarló a hold az égen ...
Ki formálja ismét kerekre ? !

Ki gömbölyítette, faragta? !
Ki hordott vizet a folyamhoz,
hogyalámosódjék a partja? !

"A feudális uralom alatt, a többségében földmívelő vietnami népnek látás
tól-vakulásig kellett dolgoznia, hogy megteremjen az a rizs, mellyel ők soha
sem Iakhattak jól. A lakosság szenvedte meg a minduntalan egymás ellen
törő, feudális nemzetségek közöttí viszályokat. Állandó rettegésben éltek a
szüntelenül csak bajt keverő királyoktól és mandarinoktól" - írja Xuan Dieu.
Ennek a rendszernek legszerencsétlenebbjei az asszonyok voltak. Mínthogy az
apa korlátlan úr volt a családban, áruként adta-vette a leánygyermekeket. Gya
korta előfordult, hogy - vagyoni meggondolásoktál vezérelve - idősebb leá
nyokat 5-6 esztendős kisfirúkkal házasítottak össze. Ennek a "férjhe:lJmenési"
rendszernek emlékét idézi, maró gúnnyal, az alábbi ca-dao:

Hoppsza, hoppsza, erre-arra
cipelem a férjemet.
Egy gázlónál, hoppsza, hoppsza,
patakba esett!
Nővérkéim, jőjjetek,

bambuszvödröt hozzatok,
hadd merem ki a vizet,
víz-medréből, hoppsza, hoppsza,
visszakapom férjemet!

Vietnam gyönyörű vidékein, az 1500 mérföldnyi, S-al~ú tengerparton, az
egymás követő nemzedékek hosszú sora dolgozott és küzdött, ismerte a boldog
ságot, a szenvedést és a szerelmet. Az egyszerű ember érzései összefonódtak a
munkával, a múló idővel, az ismerős táj szépségeivel.

Ime, néhány vers a szerelem énekeiből:

Szövöm a brokátot, szövöm a selymet . . .
Magam vagyok ...
Fel-felnyög a szövőszék ...
Szívem szorong ... Páromra gondolok . . .

Reggel eső szitál, délben perzsel a nap,
estére felhős a látóhatár ...
Hűségem visszavár!

Te meg én: két gyöngéd barát,
mint arany-tálon jade-pálcikák . . .

A sarjadó bambuszcsomó a tó partján a legszebb ...
De báj'hol is van, párja nincs az én szerelmesemnek!

A szerelrnes asszony, bármerre is megy, míndenütt párokat vél látni, pár
huzamos mondatokat, vagy rizs-pálcika párokat. Mindez örömet ébreszt a szi
vében, mintha álmai, vágyai beteljesednének:

Rengeteg erdők, árnyas ligetek
szarvasokat, őzeket rejtenek.

• A szemelvények a szerző fordításai.
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Fut a folyó, s a halk-neszú patak,
partjukon zőld bambusz-hajtás fakad.

A fóvárosban áll a nagy piac,
nők árúsítják portékáikat.

Habok hátán a kompok és hajók,
szembefutva szelik át a folyót ...

Maradjon együtt szarvas és liget,
zsenge bambusszal a futó vizek,

a piaccal az árus-asszonyok,
párosan ússzanak kompok, hajók:

ami egymásé, mindig egy legyen ...
Te is, meg én is egy pár, kedvesem!

Jellegzetesen vietnami hangvételű, a következő, néhány soros versike: a
fiatal leány bájos, szerelmes éneke:

Kabátomat a kedvesemnek adtam,
s azt mondtam hazaérve:
"Atmentem a hidon, s a szél letépte t"

A fiatalok boldogságát, a régi rendszer idején, gyakran fenyegette veszély,
mert vagy megakadályozták, vagy végleg szétszakították a szerelmet. Erről

sz61 a 'következő dal:

Telt az időm, sereglett napra nap,
s én csak mentem, mentem, hogy lássalak [
Ha órákra is ! - S aztán visszatérjek [ 
Hosszú utat koptattam végig érted,_
füvesek zöldjén siettem feléd . . .
S most elválasztott bennü~ket az ég!
Én. azt hittem, úgy maradunk örökre,
mint oszlop és gerenda, összekötve ...
Gondoltuk-e, hogy beköszönt a nap,
s az oszlop és gerenda - elszakad? I 
Hozd vissza újra azt a régi percet,
melyben kitártad nekem a szerelmed!
Oly erősnek gondoltuk álmainkat,
mint a ládába zárt szantálfa-illat ...
De ma?! - --
Zárát leverték, kulcsa elveszett,
födele eltört, ládám szétesett,
s elillant a szantálfa illata!

így, hosszú évezredeiken át, egy-egy szív, megcsíllogtatva rejtekének kin
cseit, sokmillió emberszív titkát fedte fel a népdalok rímeiben. Kedves a kö
vetkező, a féltékenységről éneklő ca-dao:

U ccu, fut a fürge nyúl,
bucka tetejére,
illeg-billeg az árnyék,
kacérkodik véle.
Banatában-búvában
kacsintgat a holdra ...
Gyöngyöm, kincsem, sose tégy
ilyen nyuszi-módra!

Az 1945-i Augusztusi Forradalom alatt, a függetlenségért vívott fegyveres
küzdelem kilenc évében, Vietnam földjén hatalmas irodalmi és művészi meg
mozduIások történtek. Parasztok, munkások, katonák, kereskedők, költők, tu
dósok - a lakosság minden rétege - számtalan ca-daot költöttek. így fejlesz
tették tovább a népdalköltő tömegek evezredes hagyományát, mely mindenkor
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- még munka és harc közepette is - kifejezte érzéseiket. A forradalom
alatti és utáni ca-daok természetesen már egészen más hangvételűek: magukon
viselik koruk jellemvonásait, a természettel bátran szembenéző, hazáját mély
ségesen szerető, s il jövőt optimizmussal szemlelő ember érzésvilágát;

Oh, hegy, akármilyen magas vagy.
ha bérceidre hágunk,
mi vagyunk magasabbak!

Ha kiszárad az óceán,
s a folyam elapad,
az ősi föld, a drága táj
örökre a miénk marad!

Az ország egészében - É<3za.k-Vietnam minden vidékén, a katolikusok
lakta településeken csakúgy, mint egyebütt, fennsíkokon és a Mékong völgyei
ben, de az elnyomatásban élő, egyesülésre váró Dél-Vietnamban is - egyik
legismertebb, rizsőrléskor énekelt ca-dao Ho Si Minhről és a nép szeretetéről

szól:
Hó apó és a nép oly egy,
mint kar a lábbal,
mint mozsár a mozsártörővel,

mint a fatörzs az ággal!

A ca-daok legtömörebb összefoglalására ismét csak Xuan-Dieu írását idé
zem: ,,Bármely nép dalai egyszersmind a nyelvnek is gyönyörű kincsei. Az em
beriség kincsei. Bennük van a népek annyi egymást követő nemzedékének ve
rítéke, könnye és rnosolya, Mindezt, a mí ca-daoinkról szólva, úgy foglalhatom
össze, hogy szeretem az anyám arcvonásait, a vietnami arcvonásokat, melyek
hazám népköltészetéből tekintenek felém."

A Vietnami Demokratikus Köztársaság fennállásának tizenötödik eszten
dejében ez a szeretet, az anyaföld, a nép szeretete, s az ország egyesítésének
mélységes hite fejleszti, emeli tovább az ősi hagyományokból sarjadzó, s ma is
növekedő vietnami irodalmat, s ezen belül a költészet, s a ca-daók művészí

gazdagságú kincsestárát. (Balássy László)

HARMAN pARIZSBAN. Ember - hol vagy? hol élsz? vannak-e gondola
taid, érzéseid, cselekedeteid, melyek méltóvá tesznek e nagy és sokatjelent6
névre - hogy ember! Erre keres feleletet "Hárman Párizsban" címú regényé
ben, amely magyar forditásban is megjelent, Paul G u i n a r d, mikroszkóp alá
helyezve a világ egy parányi részének, a párizsi Le Havre utcának minden
napi életét.

A Le Havre utca mindig ugyanolyan. A pályaudvarról érkező vagy oda
siető emberek, akik szabályos időközökben végigrohannak rajta, ugyanazok. Az
utca megszokott képéhez tartozik az egyik ház kis bemélyedésében álló öreg
sorsjegyárus is. Ez az öreg sorsjegyárus, Julien Legris nem ügyes, nem gyors,
nem tökéletes, de ember. Tele érzésekkel, gondolatokkal, megfigyelésekkel, 100
vetkeztetésekkel, vágyakkal és álmokkal. Nemcsak a szemével figyeli a járó
kelőket, hanem a lelkével is. Ez a kettősség teszi lehetővé, hogy ne csak kül
sejüket, szokásaikat ismerje meg, de megérezzen valamit lelkük titokzatos vi
lágából is. Az egyik vonattal jár be Párizsba Francois, aki egy nagy áruház
reklám-osztályán dolgozik, a másikkal pedig Catherine, aki szinésznő szereine
lenni. Julien soha nem olvasott Platont, mégis úgy érzi, ezek ketten, akikkel
nem váltott soha egyetlen szót sem, akikről jóformán semmit sem tud, csak
télemberek egymás nélkül; ők ketten egymással és csak egymással lehetnek
boldogok. Magányos életének célját véli megtalálni akkor, amikor elhatározza,
hogy segít nekik megkeresni egymást, a boldogságot. Francoisnak nagy kará
csonyi vásár reklámjához Mikulást kell keresni. Ekkor fedezi fel az öreg sors
jegyárust, aki előtt eddig ő is minden nap elszaladt. Julien örömmel fogadja
el ajánlatát, és nemcsak Mikulás-ruhát ölt, de egész lelkével azonosul szere
pével. Eletében először sikere lesz, rövid időre az emberek figyelmének közép
pontjába kerül, soha nem érzett boldogság költözik szivébe. Most már a hála is
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kötelezi, hogy segitsen Franl;oisnak megtalálni az ő boldogságát is. De Fran{:ois
vonatja 11 perccel előbb érkezik, mint Catherineé. Mivel a világ Francois-tól is
pontosságot követel, nem tudja megvárni Catherine-t, a nevetséges és iszonyú
11 perc elválasztja őket.

Franl;ois utálja a munkáját, melyre főnöknőjének - ennek a mindenbe
beleszóló, "tökéletes üzletasszonynak" - a csekkjei kényszerítik. A művészet

vonzza, de nincs bátorsága odahagyni kényelmes, jól berendezett életét. Ami
kor azonban a párizsi utcán kétségbeesett tüntetők törnek, zúznak és ütemesen
íivöltik furcsa jelszavukat: "Semmi, semmi", Franl;ois saját életében is meg
érzi az üresség fojtogatását. Felrúgja biztos állását, hogy a művészetnek szen
tethesse életét, mely sokszor a semminél is kevesebb anyagiakban, de mindig
őriz valami lényegest.

Közben Catherinet felfedezi a "híres rendező". Catherine mindenre hajlan
dó, csak része lehessen a filmcsillag dicsőségéből. Szülei mindenbe belenyug
szanak, ők is örülnek lányuk várt sikerének. A filmet azonban addig változtat
ják, míg Catheríne szerepe kiesik belőle; nem lesz belőle sztár. A karácsonyi
vásár elmúltával Julien számára megszűník a Mikulás-szerep. Élete legszo
morúbb. legelkeseredettebb, legmagányosabb napján, amikor újra ki kell állnia
az utcára, találja fején egy súlyos hamutartó, amit egy unatkozó kisgyerek
vaktában hajított ki egy harmadik emeleti ablakon. S itt, a Julien holtteste
körüli csoportosulás ban találkozik végre Franl;ois és Catherine. Julien halála
teszi lehetővé, hogy szóbaálIjanak egymással, megismerjék egymást és elindul
janak együtt a közös úton. S ezzel véget is ér a világsikerré vált kis regény.

Mi pedig elgondolkodhatunk, hogy miért lett világsiker? Julien Legris
látszólag a leqsziirkébb öregember, akit csak el tudunk képzelni. Vele soha
sem történt semmi. Elete úgy folyt el, mint nyitott markunkból a víz, csend
ben nyomtalanul. Nincsenek emlékei, nincsenek nagyratörő céljai. A világ nem
kényeztetí el anyagi javakkal, csak éppen nem engedi éhenhalni. Nem ügyes,
nem tehetséges és szörnyen egyedül van. Ali az utcasarkon, többnyire siker
telenül kínálja tized sorsjegyeit, közben azonban szemlélődik, vágyakozik, ál
modik. Amit áhít: csupán egy kis szeretet. Azt szereine kapni és adni. Nem
az .anyagi gondok gyötrik, a lyukas kabát, it szükös étkezés, hanem a magány.
a körülötte élő világ rideg embertelensége. S az ő emberi lényének legsajáto
sabb, legtitokzatosabb rekeszében, a lelkében, lassan megérik a nagy elhatá
rozás: neki kell áthidalnia azt az iszonyú szakadékot, amit a Erancois és Cat
herine vonat jának érkezése közti 11 perces eltérés okoz. Es szándékán kivül is
hőssé magasodik, mert az ő életének kell áldozatul esnie, hogy rajta keresztül
egymásra lelhessen Franl;ois és Catherine.

Az embereket, akik ott nyüzsögnek a Rue du Havreon, mint parányi al
katrészei egy óriási egésznek, egyéni fájdalmaik, vagy ritka megrázó események
döbbentik rá olykor ember-voltukra. Az öreg sorsjegyárus halálával egy por
szem lökődött a tökéletesen múködő gépezetbe. Néhány percre megbénult a
közlekedés és megálltak az emberek. A véletlen megbolygatta a rendet, a gé
pezet rendjét és az egyedek belső rendjét. Az alkatrészekben felébredt egy
percre az Ember. Eszrevették azt, aki mellett 15 évig minden nap elmentek
és akit eddig soha nem vettek észre, soha nem méltattak egy kedves szóra,
egy barátságos tekintetre. Akínek minden szépségtől megfosztották az életét
hideg közönyükkel. Nagyon jellemző azonban: ebben a megriadt tömegben
senkisem akad, aki észrevenné, hogy mi okozta Julien fizikai halálát.

Prancoie tudatosan vállalta a tömeghisztéria kiszolgálását a nagy áruház
reklám-oezuiuuin; mert félt a kényelmetlenségektől, a szegénységtől. Még mi
előtt az utcai tüntetőkbe ütközött volna, már átesett egy megrázó élményen:
látta meghalni a nagynénjét. Ez az öreg hölgy, a polgári erények dísze, életé
nek nagy alkotását lakása csodálatos tisztaságában vélte megtalálni. Halála
pillanatában egy körtét kért. S az eléje tartott tálból, életében először, kivett
egy ép, egészséges körtét, de már arra nem maradt ideje, hogy beleharapjon.
Eddig a pillanatig egész életében túlérett körtéket és száraz kenyeret evett,
mert egyszer 20 éves korában nem mert kidobni egy félig rothadt körtét s egy .
darab száraz kenyeret. Soha nem érte utol önmagát. A körte mindig félig meg
rothadt és a friss kenyér megszáradt, mire a szájáig jutott. Öröm, élmény és
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cél nélküli élete befejező pillanatában csak egy óriási semmit hagyott maga
után. Fram;ois akkor rettent meg először a semmitől. Úgy érzi, vállalnia kell,
hogy eldobjon egy falat száraz kenyeret, egy félig rothadt kbrtét. Valamit akar.
Lassan rájön, hogya nőkhöz fűződő viszony, hacsak testikapcsolatra épül,
semmi. Az áruház csekkje semmi. A valami sokkal több ezeknél. Fel is adja
csakhamar az állását és a muvészet jegyében festőnek megy. Ott keresi azt,
ami emberivé teszi az életét, a célt, az eszményt. És ezerencséje van. Nemcsak
a művészet útját találja meg, de elnyeri Julien Legris szeretetét is, és ebből a
szeretetből születik élete nagy ajándéka: feltárul előtte a szerelem csodálatos
világa, amikor megtalálja lényének kiegészítő felét, Catherinet.

Catherine, aki csinos és nem gondolkozik, úgy fogadja el az életet, ami
lyen. A divat szerint öltözködik, eszik, fésülködik, él. Tudni csak egy dolgot
tud, azt, hogy szülei világa, a polgári világ, mely a pénz, az idő, a hazug szo
kások uralmát, két borzaJ.mas és értelmetlen háborút, a jelen szörnyű zürzava
rát adta a világnak, elviselhetetlen. Elveti a polgári e$zményeket, de nem talál
helyettük semmit. Ösztönösen menekül innen, de ahová menekül, a színiiskola,
az is a semmi világa. űres emberek, regény- és drámahős utánzatok ágálnak
ott, egyéniség, gondolatok, érzések nélkül, cél nélkül. Catherine színésznő lesz,
míívészi hivatástudat nélkül, egy fill szeretője lesz, szerelem és vágy nélkül.
Amíg Franr;ois a reklámot csinálja, Catherine maga lesz reklám. Megcsillan
előtte a filmvilág káprázatos délibábja és beleszédül a filmrabszolgaság ör
vényébe. Catherine testével csinálhatnak, amit akarnak. Megoperálhatják, kí
nozhatják, szeretojükké tehetik. A lelkéhez azonban mégsem [érhetnek. Ami
kor a várt dicsőség szappanbuborékja elpattan, Catherine megkínzott kis teste
befejezte szereplését, lelkét pedig irtózatos űr veszi körül, amely csak akkor
szűnik meg, amikor lassan betölti az ősi női ösztön, mely végső soron a világ
létének záloga: a család utáni vágy, a pár utáni vágy, az emberi élet után.
vágy. Nem tudja, mit akar, csak érzi. Nem ismeri az utat, csak sejti, s amikor
Julien Legris holttesténél találkozik Franr;ois-val, hiszi, hogya boldogság felé
indul el vele.

Amit Guimard oly nagy művészettel megirt, tiltakozás az elgépiesedés, az
embertelenség ellen. Emberek.! - kéri Legris tőlünk is, - viselkedjetek e
névhez méltóan. Adjatok ti is, hogy cserébe kaphassatok is egy kis szeretetet,
egy kis jóságot, egy kis önzetlenséget, egy kis megértést. Nem ismerős ez már
valahonnan? (Taxner Ernő)

,,0 DECEMBER TIZENKETTŰ!" A kecskeméti színház kitűnő előadá

sában végignéztem Shakespeare Vízkeresztjét; az ötletes, forgószínpadszerű

rendezésben a mese még inkább mesévé, játékká lett, a pompás színek, ruhák
még közelebb hozták a shakespeareí időknek a mindennapi életben is színesen
öltözködő embereit. Elérkezünk a második felvonás 3. jelenetéhez, az ittas
Tóbiás dalolni kezd: ,,0 december tizenkettő l" Mit akar ez december tizenket
tedikével ? És miért épp tizenkettedikével ? Nem értem! Majd otthon utána
nyomozunk !

Felütöm Shakespeare 1955-ös kiadását. II. köt. 823. lap, Vízkereszt. A máso
dik felvonás Radnóti Miklós fordítása. Bizony itt is ez áll: "Tóbiás: 0, december
tizenkettő - Énekel." Nézzünk régebbi fordítást. Shakespeare színrnűvei 14.
kötet, Lévay József fordítása: Tóbiás: "Oh december tizenkettő!" Az 1907. évi
cambridgeí kiadás XI. kötetének 40. lapján: Sir To. (sings) ,,0, the twelfth day
of December." Hát ez ugyanaz. Nézzük a jegyzeteket. Lévaynál nincs magya
rázó jegyzet. Az 1955-ös kiadás 1006. lapján: ,,0 december tizenkettő"-höz:

"Valószínűleg egy elveszett angol ballada első sora." A cambrídgeí kiadásban:
"Annotation 81. A line from some lost ballad." Elveszett! Elveszett! De az
első sor nem veszett el ! Miért iktatta ezt Shakespeare a darabba?

Az új fordítás 996. Iapján olvasom a magyarázó jegyzet kezdősorait: "Víz
kereszt vagy amit akartok. Twelfth-Night; or What You Will ... Ennek a víg
játéknak már a címe is jókedvre derít. Vízkereszt - a szerelern s a pajkos já
tékok ünnepe; mindez nyomban romantikát s tréfát igér."

Azt hiszem, ez a cím a "december tizenkettő" kulcsa. Twelfth-night vagy
twelfth-day szószerint a 12-ik est, vagy 12-ik nap = vízkereszt napja (Országb:
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Magyar-Angol szótár 464. lap). Ez érthető is, hiszen Vízkereszt ünnepe a kará
csonyt követő 12-ik napra esik. Nem ~udom, Lévay volt-e az első, vagy vala
melyik elődje, aki a twelfth-nightet a címben helyesen forditotta "vízkereszt"
tel, de már az ugyanilyen jelentésű twelfth-day-t helytelenül "tizenkettő

nek", tizeiíkettedikének értette, ahelyett, hogy itt is "vízkereszt" szóval adta
volna vissza a helyes értelmet. Persze megzavarta a következő szó: "of Decern
ber", - a szó után álló vesszőt nem tekintve, az ékezés a régi kiadásokban
nagyon bizonytalan. A ballada kezdősora valószínűleg így volt: ,,0, the twelfth
day of December twenty-five !", aminek értelme ,,0 december 25-ét követő

12-ik nap l", vagy mai nyelven: ,,0 vízkereszt !"
De miért "vízkereszt" ? Számunkra a vízkereszt egészen mást jelent s nem

"a szerelem és pajkos játékok ünnepe". üssük fel A Magyarság Néprajza IV.
kötet 325. lapját: "Vízkereszt vagy Háromkirályok a karácsonyi ünnepkör záró
napja s vele kezdődik a farsang... Délben és este még vígan folyik a lak
mározás és vendégeskedés, esti harangszó után pedig a kántálás, a csillag vagy
a háromkirályok járása. Régebben a három keleti bölcs utazásának emlékére
egész társaságok szánkázást rendeztek s estefelé fáklyafény mellett tértek
haza." .

Háromkirályjárás, farsangkezdet. vidámság igy fonódnak egybe, s ha mind
ezt végíggondoltuk, rájövünk, hogya darab címe mai nyelven "Farsangi tréfa"
és Sir To.-nak így kellene magyarul énekelnie: ,,0 farsang! O farsang l"

Mert Shakespeare így gondolta és a mai közönség így meg is értené.
(Jochs József)

SYLVESTER JANOS ÚJ TESTAMENTUMA. A Magyar Tudományos Aka
démia Irodalomtörténeti Intézete, illetve az Akadémiai Kiadó rendkívül tisz
teletreméltó vállalkozásba fogott. Hasonmás-kiadásban egymás után jelenteti
meg legrégibb nyomtatott magyar nyeívű könyveinket. A sorozat első kötete
Sylvester János Új Testamentuma. (Bp., 1960.) Már tavaly megjelent - de a
Bibliotheca Hungarica Antiqua II. köteteként - Tinódi Sebestyén Cronicája.
Nemcsak a betűk, a szedés és a nyomás, nemcsak a képanyag, hanem a papiros
- a Diósgyőri Papírgyár remeke - és a kötés is azt a benyomást teszi az em
berre, naintha az eredeti példányt tartaná kezében.

Sylvester János rnűve, amelyet a Nádasdy Tamástól, ettől a gazdag és
nagyrnűveltségű magyar úrtól alapított sárvár-ujszigetí nyomdában állítottak
elő, az első Magyarországon nyomtatott magyar nyelvű könyv volt. (Megjelent
1541~ben.) Az új kiadás kapcsán érdemes Sylvester Jánosról és szentírásfordítá
sáról megemlékeznünk.

Sylvester János a 16. század első felében a magyar szellemi élet egyik leg
kitűnőbb egyénisége. Hozzánk azért is közel áll, mert a reformációnak azok
ban a zavaros évtizedeiben - akárcsak Tinódi - hűséges maradt a katolikus
egyházhoz. Szellemi arculatát a kor ízlés- és világnézeti áramlata, a humaniz
mus és azonbelül Rotterdami Erasmus hatalmas szelleme formálta ki. Huma
nista voltát 'hirdeti neve Is. Ö soha másnak nem mondta és írta magát, rnínt
Sylvesternek.

(Csak a 19. század elejének romantikus-nacionalista irányzata igyekezett
nevét "Erdősi"-re visszamagyarosítaní. Hogy azonban ez 'Volt-e eredeti neve,
nem tudjuk.) A köztudatban még ma is meglehetősen tartja magát az a felfo
gás, hogy a magyarországi humanizmus mindenestől idegen palánta, latin nyel
vű szellemi rnozgalom ezen a földön, virágzása Mátyás uralkodásához kapcso
lódik és vele együtt el is bukik. Pedig épp Sylvester pályája és működése a
legszemléletesebb példája annak a folyamatnak, amelyet a humanizmus el
nernzetiesedésének, megmagyarosodásának nevezünk.

Már krakkói egyetemi hallgató korában - a rnohácsí vész évében, 1526
őszén iratkozott be - ő rendezi sajtó alá az első magyar nyelvű nyomtatvá
nyokat, egy humanista latin nyelvtanhoz meg egy latin társalgási nyelvkönyv
höz a magyar értelmezéseket, a példamondatok magyar fordítását (1527). Maga
a szentírásíordítás pedig amennyire "az magyar nipnek keresztén hütoen való
ípültsíre" szolgáló rnunka ; annyira' humanista alkotás is. Erasrnusra támaszko
dik, aki a Szentírás szövegének szabatosabb értelmezése érdekében kiadta az
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Ujs'zövetség eredeti görög szövegét, és abból lefordította latinra is. Erasmus és
Sylvester korában ez az eljárás még az egyház teljes helyeslésével találkozott.
Nem sokkal később azonban, a trienti zsinaton épp a protestantizmussal a
Szentírás értelmezésében bekövetkezett sokféle zavar és nézeteltérés követ
keztében kénytelen volt a régi latin fordítást, a Vulgátát kötelezőleg előírni a
katolikusok részére. Nem mintha tökéletes fordítása volna az eredetinek, még
kevésbé azért, mintha a humanizmussal kifejlődött fokozott művészí stílusigé
nyeket kielégítette volna, hanem mert "dogmatikailag ép" volt. Éppen napja
inkban, amikor már a hitbeli elcsúszás veszedelme nem fenyeget, kezdenek
mínden nyelven olyan katolíkus szentírásfordítások megjelenni, amelyek a
Vulgáta mellett a görög eredetit is tekintetbe veszik, amelyek tehát Erasmus,
illetve magyar vonatkozásban Sylvester nyomán [árnak. De nemcsak ebben
lelkedzett Sylvester fordítása a humanizmustól. Az erasmista rnűveltségű for
dító ugyanis mesterének precízen kidolgozott filológiai elveit követte a szö
veg értelmezésében és magyar nyelvű tolmácsolásában, arnint ezt az új kiadás
kitűnő kísérő tanulmányában ennek szerzője és a fakszimile szövegének gon
dozója, Varjas Béla kimutatja. De amennyire világosan látjuk Sylvesterne'k
Erasmushoz való viszonyát, annyira tisztázatlan kérdés az ő szövegének a ko
rábbi, a kőzépkorí és humanista és az utána következő protestáns és katolíkus
szentírásfordításokhoz való viszonya. Ennek felderitése további kutatás felada
ta; ehhez nagy segítséget nyujt ennek az új kiadásnak a közzététele,

A humanizmus elnemzetiesedésének Sylvester életművében kimutatható
folyamata a mondottakkal még távolról sincs kimerítve. A humanista, mín
den humanista érdeklődésének legfontosabb területe a nyelv és a stílus,
méghozzá elsősorban a latin, azután pedig a görög és a héber. Szerzőnk a for
dítás munkája közben állandóan össze kellett, hogy hasonlítsa a magyart a
latinnal és a göröggel. és eközben arra a - neki újszerű ésmeglepő, nekünk:
már természetes és magától értetődő - felfedezésre jutott, hogy a magyar
nyelv is szabályokba foglalható, nyelvtani szabályokhoz igazodik, akárcsak a
latin vagy a görög. Ebből a felfedezésből miritegy a szentírásfordítás mellék
termékeként született meg Sylvester másik műve, az első magyar nyelvtan.
Nyelvi érdeklődése és gyakorlati szükséglet Ikésztette arra is, hogy nagy művé

hez egy sajátosarn magyar és logikusan felépített helyesírási, pontosabban szól
va: hangjelölési rendszert alkosson. Elve az volt, hogy minden magyar hang
nak külön betűjele legyen. Mai helyesírásunk tőle örökölte az sz, ö és ü betűt.

A szorosan vallásos célkitűzés, a szentírásfordítás tehát a nemzeti kultura ki
alakulásának, fejlődésének is javára vált. A tudós író a munka közben való
sággal raiongója lett a magyar nyelvnek. "Ha hazai nyelvünkkel, e kinccsel
élni nem vonakodunk - írja -, hamorosari szegényekből dúsgazdagokká le
szünk." Olyan szavak ezek, amilyeneket csak a 18. századvégi nagy nyelvi
megújulás idején hallunk a legnagyobbak: Bessenyei, Kazinczy ajkáról.

A humanista szem a szentírásfordítás közben még más felfedezéseket is
tesz. Nemcsak a magyar nyelv grammatikai szabályokba való foglalhatóságát
veszi észre, hanem a magyar stílus szépségét, költőiségét is. A fordításhoz csa
tolt egyik értekezésében a Szentírás metafóráiról, képes' beszédmódjáról szól.
Ezzel kapcsolatban közli azt a megfigyelését, hogy ilyenekkel tele van a ma
gyar beszéd, a magyar énekek, kivált a virágénekek. "mellyekben csudálhat
ja minden nip az magyar nipnek elmijinek éles voltát az lelisben, melly nem
egyéb, hanem a magyar poesis", A humanista egyenrangúnak érzi stílus szem
pontjából a magyar költészet termékeit a klasszikus poézis alkotásaival. Ugyan
csak a fordítás murrkája közben vette észre, hogy, a magyar nyelv a klasszi
kus mértékben való verselésre is alkalmas. Latin nyelvű verselésben eddig is
volt gyakorlata, most megkísérelt magyar disztichont írni, mégpedig oly si
kerrel, hogy mindjárt remekelt is ebben a nemben. Fesztelenül hömpölygő

disztichonokban írta meg az egyes szentírásí könyvek rövid tartaimát és egész
művének ajánlasát "az magyar nipnek, ki ezt olvassa".

. Több mint négyszáz évvel ezelőtt egy tudós magyar elme sokat töpren
gett azon, hogy ama nehéz háborús időkben mivel siessen nemzetének segít
ségére. Végül is arra a nézetre jutott, hogy nem tehet hasznosabbat, mint ha
kezébe adja az Ujszövetség szent igéit. Hadd legyen az reményének horgonya,
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merítsen belőle vigasztalást, keresse általa üdvösséget. (A latin nyeívű aran
lásból.) Sylvester János e rnunkájával pánhuzamosan még sok más értékes
szelgálatot is tett népének. Hála illeti meg azért őt s elismerés azokat is, akik
művét most a feledésből feltámasztották. (Fekete Antal)

EMLÉKEZÉS JUHASZ GYULA EGYIK KÖLTEMÉNYÉRE. Kedvesen elé
gikus angol költeményből ködlik elő a kép, nnikor éjsötét tenger végtelenségé
ben vihar által dobált két hajó találkozik az élet óceánján. Shíps that pass in
the night ... A világ végéről jő az egyik, az ellenkező végéről a másik. Semmit
sem tudnak egymásról, csak egy sor halvány fényt látnak felvillanni a tarajos
hullámok tetején, amint nagy messzeségben elhaladnak ismeretlen cél felé.
Fényjelekkel üdvözlik egymást, azután mennek tovább s egyetlen szó nélkül is
mét belevesznek a feledés éjszakájába. "Only a look and voice, then darkness
agaín and silence": elvész a kép és hang, marad a sötétség és csend ...

AJkárcsak az emberek. Néha ezek is csak pillanatokra Iátják egymást, az
után útjaik elválnak és nem találkoznak soha többé. Pedig lett volna beszél
nívalójuk, Valakik voltak egymásra nézve. Például ez a történet két művész

Iélekről szól, akik életük hosszú hányattatásat után szemtől-szembe kerülnek,
néhány szót váltanak, szemük sugarában fényjeleket küldenek oda-vissza, mint
akik ugyanazt keresik, ugyanazt sóvárogják, - de a pillanat már tova röp
pen s a világ sodra elragadja őket különböző irányokba, mint a hajókat, ha
éjjel a sötét tengeren találkoztak.

Egyikűk költő, az elégikus merengés, szelíd Tiszatáj, nosztalgiás vágyódás
kielégíthetetlen szerelmese: Juhász Gyula. A másik festőművész, hervadó őszi

hangulat, harmatos szemű ifjú Szűzanya boldog meghatottságban sugárzó ar
cának álmodója: Feszty Masa.

A dolog úgy kezdődik, hogy Juhász Gyula meglát a kiállításon egy képet.
ŐSzi táj van rajta megfestve. finoman és leheletszerűen érzékeltetve a termé
szet csendes haldoklását. Kész költemény. Kék és arany színek ölelkeznek rajta
finoman elmosódó szürkévé, A költőt megihleti a lelkéből lelkezett kép bája:
verset ír róla. Nem ismeri a művészt, aki festette, de tudja, hogy Feszty Arpád
nak és Jókai Rózának leánya, akinek színdús oltárképein sokszor elmerengett
a templom hűs homályában. íme a költemény:

TAJKÉP
Feszty Masának

A méla piktor, az ősz festi már
A lombokat a sárguló pagonyban,
Egy-egy levél - dús színfoU - messzi száll
Avar ölében elpihenni nyomban.

A méla piktor bús nótát fütyül
És néha megborzong e tarka csendben,
Palettáján a szín lassan ürül.
A képe kész: kék és arany keretben.

A méla piktor elborongva dudol,
A hangja fátyolos az őszi bútól,
Mit ezer évek hervadása koptat.

Az ore g tél, a zord kritikus eljő

S fehérre [est minden színt és derengő

Felhők mögé takarja el a holdat. Juhász Gyula

Péter László, a Juhász- hagyaték leglelkesebb gondozója és saitó alá ren
dezője, említést tett erről a költeményről. hozzátevén, hogy jó volna kinyomoz
ni, milyen körűlmények között született a vers s milyen volt a kapcsolat a két
művészlélek között? Örömmel kaptam ezen az alkalmon, hiszen Feszty Masa
kicsi kora óta kedves a szívemnek.

Öt kértem meg tehát, hogy rnondja el a Juhász-vers történetét. Nem volt
könnyű kihúzni a titkot, de végre leírta emlékeit és meghagyta nekem, hogy
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küldjem el írását a fiatal szegedi íróknak. A többit így nem is kell elmonda
nom, itt az írás:

,iHetek óta végre egy nyugalmas vasárnap délután, hogy meg tudom írni
magának, amit vár tőlem. Meghatott, hogy megtalálták a verset. Az Új Időkben
jelent meg valamikor régen. Öríztem soká, de bizony a sok utazgatás közben
eLhányódott. Nagyon büszke voltam rá akkoriban, - és ma is.

A vers egy képemnek szólt, amit ő az Ernszt-Múzeum egy kiállításán lá
tott. Engern akkor még nem ismert. Később - talán egy évre rá Gyulán talál
koztunk Öt percre - futólag -, sajnos először és utoljára. Életemnek egyik
megbocsáthatatlan hanyagsága, mondhatnám: akkori fiatal, kicsit elkapatott,
külsőségekre néző életemnek hanyagsága, léhasága, hogy többször nem talál
koztunk.

Jókai-ünnepen voltam Gyulán, 25-ben, a centenárium alkalmából, Renge
tegen voltak, sok, sok ember mutatkozott be az ünnepség végén és sokat mu
tattak be, köztük - Juhász Gyulát is. Örültem, hogy megismerem. Megköszön
tem a verset, de hagytam, hogya gratulálók elsodorják - kis, jelentéktelen,
talán szebbruhás. fölényesebb modorú emberkék őt, a szerény, rögtön vissza
húzódó Nagy Embert - a költöt,

Későbbi életemben hányszor, de hányszor eszembe jutott, hogy jóvá kel
lene tenní, írni kellene neki: ne haragudjon! De hol idő nem volt, hol papíres
nem volt kéznél - teltek az évek s egyszerre azt hallottam, késő. Nincs már.
Hiába írok!

Ma is fáj ...
A frakkos urak s ékszeres dámák között elvesztettem agyémántot.
Ez vo1Jt az én találkozásom Juhász Gyulával.
A mai Feszty Masa nem érti meg azt a régi, báliruhás fiatal leányt; eütéli

és - lesajnálja.
Kedves Laci, mondja ezt el vagy küldje el a kedves fiatal szegedi íróknalk.
Szeretettel Ma s a
Budapest, 1958. szeptember 28."

Eddig a levél. Ime: eleget teszek a megbízatásnak. Nemrég jártam a sze
gedi temetőben s csendes perceket töltöttem a költő virágos síriánál. Szép,
szelíd arca akkor is, most is élőként ragyogott fel emlékeimben. A szobor, ott
a Tiszaparton, ahol annyiszor sétálgattunk nyári estelén, idegen az ő lényétől,

de aki a temetőben megelevenedett, az az ígazi Juhász Gyula, ahal-hataltlan,
soha el nem rnúló. (Domokos László)

A POLITECHNIKAIOKTATAs MÚLTJAHOZ. A lévai piarista algimná
zium 1867-68. évi nyomtatott értesítőjének 7. lapján a következő megjegyzést
olvassuk: "A §-jellel jegyzett tanulők a barsmegvei gazdasági egyle4: kertjében
Kadernoska Cyrill egyleti kertésznek útmutatása után a fák szemzésében jár
tasságot szereztek, s üres őráikban mintegy ezer vadoncet beszerneztek." Két
ségtelen, hogy e rövid utalásban a napjainkbain annyira kívánt politechnikllli
oktatás egyik, talán legrégibb adatszerűen Igazolható esetével állunk szemben.
Az érdekes tanfolyamon az értesítő adatai szerint összesen 13 tanuló: 4 elsős, 4
rnásodíkos, 2 harmadikos és 3 negyedikes vett részt, köztük két Ghillány-fiú:
János és Aladár.

A figyelemre rnéltó vállalkozás közelebbi körülményeiről, sajnos, semmi
bíztosat nem tudunk. De talán nem járunk messze az igazságtól, ha kezdemé
nyezőjét Kadernoska Cyrill személyében keressük. Azért gondoljuk: ezt, ~vel
a szernzést tanuló fiúk közt az ö fiát, Kadernoska Józsefet is ott látjuk. 'Am
azoriban már nem tudjuk: megmondani, hogy Cyrill úr a maga jószántából,
vagy pedig az érdekelt szülők ösztönzésére vállalkozott-e a szemzés nemes tu
dományának oktatására. De akár így, akár úgy történt a dolog, mindenképpen
dícséretes, mert hiszen Kadernoska a iliát anélkül is rákapathatta volna a szem
zés rnesterségének elsajátítására, hogy kívüle még 12 nebuló oktatásával baj
lódjék.

A történeti teljesség kedvéért még hozzá kell tennünk, hogy a politechnikai
oktatásnak ez az első próbálkozása míndössze egy évig tartott. A következő évi
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értesítőben már nyomát sem találjuk. A kudarc legfőbb okát alighanem a Jóska
gyerek rossz tanulásában kell keresnünk: 70 társa közt 55-ik helyen, csupán
elégséges jeggyel végzett. És ha már az első év ilyen gyöngén végződött, még
gyöngébbenindult a második. Fokról-fokra kiderült, hogy a gimnáziumot nem
Kadernoska Jóska számára találták ki. Atyja, vérző szívvel bár, levonta a ta
nulságot és még az ískolaí év befejezése előtt kivette fiát az iskolából. Ez a
bús finálé azután végleg megpecsételte a szépen indult vállalkozás sorsát. Be
teljesedett rajta a ré~ magyar mondás igazsága: meghalt a gyermek, vége a
komaságnak. Kadernoska Cyrillben nyilván nem hághatott olyan magas fokra
az önzetlenség, hogy ría kiiktatása után is a régi szerétettel és odaadással mun
kálkodjék a számára idegenekké lett gyermekek kézügyességének fokozásán.

(Balanyi György)

JEGYZETLAPOK. (Nyelvhelyesség.) Fölhív K. J.: megkapta a könyvemet,
el is olvasta, tetszett neki. "Kár - mondja -, hogy három germanízrnust is
találtam benne." Ez az a pillanat, amikor a hóhért akasztjálc magam is ül
dözöm a germanizmusokat, s lám, én is vétkes vagyok. "Tűnik" - írtam,
ahogya német írja: es scheint; és azt is leírtam magyarul, hogy ohne weiteres,
azaz ,,trninden további nélkül". Egy kis gonddal hogy el lehet kerülni az ilyes
mit ! Allok a telefonnál és szégyenkezem.

De azért hadd hóhérkodjam tovább. Győry János szép Saint-simon fordí
tásában hét Tag !ür Tagot találtam ("nap mint nap"), ahelyett, hogy naponta,
napról napra, minden nap, minden áldott nap. S el sem tudom mondaní, hány
üzlet és áruház és tejcsarnok és Közért. sőt vendéglő és eszpresszó "tart" nyi t
va és csukva, ahelyett, hogyegyszerűen nyitva vagy csukva volna. Meg, hogy
hányszor intenek kicsiket-nagyokat a közlekedési szabályok "betartására" (ein
halten), ahelyett, hogy mindenféle szabály és rendelet megtartására intenék
őket.

Repeső szívvelolvastam a minap egy plakátot, arra figyelmeztette az em
bert, ne ugorjék5 le mozgó villamosról. Végre egy ikes ige, szabályos ikes ra
gozásban, közszemlére téve, plakáton ! - gondoltam lelkesen, s hálával az is
meretlen fogalmazó iránt; rnírrt ahogy valószínűleg Jékely Zoltán is hálásan
gondolt rá, elismeréssel.mormolvamagában azt a szép versét, melyet az ikes
igék védelmében írt.

Másnap aztán egyik napilapunkban megrótták azt, aki aplakátot fogal
mazta, valamint a fővárosi villamosvasutat, hogy ilyen fülsértően magyartalan
módon figyelmezteti a közőnséget. ,

Szegény romló nyelvérzékünk ! Szegény kihalásra itélt ikes igék! Szegény
színtelenedésre kárhoztatott nyelvünk!

Szerencsére a rákövetkező napon az újság helyreigazította tévedését. Bi
zony, kedves utas: ne ugorjon, hanem ha már rnindenképpen ugrani kell, hát
- ugorjék!

(Az olvasásról.) Egy nagy író levelezésében olvasom az olvasásról - nyom
ban tovább is adom, az olvasni szeretők örömére, és az olvasni nem szeretők

okulására.
"Olvasmányaid, ha jól megválogatod őket, csakhamar a bálványozásig ér

dekelní fognak, és bevezetnek az igazi filozófiába. Az olvasás a legnagyobb
örömök kímeríthetetlen forrása; megadja lelkünknek a kellő erőt és képes
séget, hogy megérezze és szeresse a tehetséget. Az olvasás mindent elsímít; el
tünteti a nehézségeket; a lélek kitágul tőle, többet tud fölfogni, jobban tud
szeretni."

Persze olvasmánya válogatja. Ezért kell megválogatni olvasmányainkat.
(r. gy.)

-
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