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A TIZENHATODIK ÉVFORDULON. Tizenhat esztendő ködfüggönyén át
ma már mint sötét vízió tűnik elénk a főváros akkori képe.

A házak romokban hevernek, az úttestek felszaggatva, kidőlt lámpa
oszlopok és földön heverő villamoshuzalok között csattog a kalapács, üvölt a
fúrógép az újjáépítést kezdő munkások kezében. A gyárakban, üzemekben. az
anyaghiány, a romtorlaszok és a kőzlekedés ezernyi akadályaival küzdve, hő

sies erőfeszítéssel megindult már a munka, de az emberek még nem heverték
ki a vérnek, gránáthullásnak, szírénavíjiogásnak azt a szörnyű sokkját, ame
lyet a sokesztendős háború szenvedései zúdítottak rájuk.

Amikor 1945. április 4-én megszólalt az ágyúk sortüze, hirdetve, hogy a
szovjet seregek az utolsó hitleri alakulatokat is kiűzték országunk területéről,

először fénylett fel az alkotó, építő élet újrakezdésének lehetősége és a béke
reménysugara.

Hallatlanul nagy és lelkesítő feladat volt újrakezdeni az építést akkor,
amikor nemcsak a házak, városok, de az egész államgépezet is romokban he
vert. Történelmi érdeme a magyar dolgozóknak, fizikaiaknak és szellemieknek
egyaránt, hogya kibontakozás útjának akkor még megválaszolhatatlan kérdé
seivel szembenézve, volt lelki erejük, bátorságuk és kitartásuk kézbe ragadni
és csüggedetlen lelkesedéssel munkába lendíteni az építő kalapácsot.

Tizenhat esztendő telt el azóta és fővárosunk, gyorsan feltörő vidéki
centrumvárosaink, iparunk, mezőgazdaságunk és kulturális életünk mai fejlett
állapota bizonyságai annak, hogy az újjáépítés lendülete és az építő ember
helytállása töretlen volt.

.Nem csupán elpusztult régi értékeinket építettük fel újra, de jelentős a
száma az új ipari és kulturális létesítményeknek is. Az a beszámoló, amelyet
a pénzügyminiszter terjesztett be minap az országgyűlés költségvetési vitájá
ban, rávilágít az újjáépítő munkának és a jövő alkotásai perspektívájának mé
réteirc. Maga a költségvetés fő-összege 76 milliárd forintra emelkedett és en
nek több mint 25 százalékát beruházásokra irányozták elő. Új gyárak soka
sága épül, a közlekedés fejlesztésére másfél milliárdot, lakásépítésre 2.4 míllí
árdot fordítanak; ebben az évben több mint 46.000 lakás építését fejezik be.
A szociális, az egészségügyi és kulturális kiadásokra 20.7 milliárd jut, ami azt
jelenti, hogy ma már az ország minden lakosára évente 2070 forint szociális
és kulturális kiadás esik, A" társadalombiztosításban részesülők száma tovább
növekszik és a családfenntartókkal együtt az év végéig a lakosságnak csak
nem 95 százaléka biztosított lesz. Családi pótlékra ez évben 1.3 milliárdot fi
zetnek ki, a nyugdíjasok száma pedig 651.000-re emelkedik. Kiemelkedő sike
reket ért el a magyar egészségügy a gyermekbénulás elleni küzdelemben. A
vérbaj t és a malártat teljesen felszámolták és lényegesen javult a helyzet a
tuberkulózisos, tifuszos és diftériás megbetegedések terén is. Magyarország a
10.000 lakosra jutó orvosok számát tekintve az európai országok közül szá
mosat megelőz. Jobban állunk például ezen a téren, mint Anglia, Franciaor
szág, Svédország és Finnország. Kulturális célokra közel 7 milliárd forintot
fordítunk. A mezőgazdaságí beruházások értéke az idén meghaladja az 5 míl
liárd forintot. A mezőgazdaság szocialista átalakulásának első szakasza most
lezárult és megkezdődik a megszilárditás szakasza.

Amilyen mértékben formálódik át közösségi életünk a szocializmusba való
átmenet rendjébe való elhelyezkedésben, úgy alakul, formálódik az ebben a
társadalmi rendben élő emberek egymáshoz való viszonya. A kiáltó vagyoni
különbségek eltűntével feloldódtak a múltból itt rekedt merev társadalmi for
mák és szokások. Fizikai és szellemi dolgozók között eltűnt a múltbeli szaka
dék, és ez megnyilatkozik munkájuk helyes erkölcsi és anyagi megbecsülé
sében is.

A vallásos hívők a világnézeti különbség ellenére - egyházuk tanításá
hoz híven - az államot a közjón munkálkodó alakulatnak tekintik. A keresz
tény hívőnek, ami magatartását illeti, továbbra is irányt mutat az egyház és
az állam megállapodása, mely lerakta az együttélés és jóviszony alapját.En
nek a megállapodásnak 1. pontja így szól: "A püspöki kar elismeri, támogatja
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és kész védeni a Magyar Népköztársaság államrendjét, alkotmányát." Nekünk
katolikusoknak egyházunk tanításai és a pápai megnyilatkozások is lelkiisme
reti kötelességünkké teszik, hogy együtt dolgozzunk az újabb háborúk elhá
rítására, az általános leszerelésre és a béke megőrzésére irányuló nemes fá
radozásokban.

Az Elnöki Tanács 1950. április l-én hivatalosan is a felszabadulás ünnepévé
deklarálta április 4-ét. Azóta minden esztendőben, így az idei tizenhatodik év
fordulón is, országszerte megünnepeljük ezt a napot, mely országunk életében
korfordulót jelent. Az ünnep érzéseiben ott él az a biztos remény is. hogy a
boldogabb jövendő építésében, a mindenki érdekét szolgáló közös életjavak
termelésében és a népek testvéri együttélésének előmozdításában mind telje
sebben egymásra talál hazánk valamennyi fia és leánya. (Ujlaki Andor)

PASSUTH LÁSZLO REGÉNYE BÁTHORY ZSIGMONDROL. A török hó
doltság vízválasztóján innen és túl, két magyar haza alakult ki: nyugaton a
királyi országrész, keleten a fejedelmi Erdély. Azonos helyzet határozza meg
sorsuk alakulását. Egyiknek életét Bécs fenyegette, a másikét Isztambul, és
rnarcangolta mindkettőt az örökös portyaháború.

Szembeállítójuk a két idegen árnyék volt, ami a két hazára ráborult. De
egyfelől a félhold, másfelől a kétfejű sas, ugyanazt a rendi, kisnemesi világot
takarta 'be, mint amely Mátyás halála után rohanvást zuhant az anarchiába.
S e mocsár fölött a két ország rendísége egymásra talált. Amarosszéki armá
lista és a zalai kurtanemes, a vallási ellentéteken túl, jottáig egyetértett a ne
mesi szabadság fenntartásának kérdésében. A rendi felfogás szerint: az or
szág abban a mértékben volt független, amennyire a nemesség kitartott a ren
di szabadságjogok werbőcziánus rendszere mellett. A hozzá való konok hű

ség volt a rendi-nemzeti öntudat mércéje. Ha a Szentírás magyarázatában szét
is választódtak a korabeli lelkek, a Tripartitum értelmezésében - soha.

•
Két impérium szorításában sokszor, ha látszatszerű volt is ez a függet

lenség, a nemesi közjog százados rituáléja pótolta a látszatot: kardos, csákányos
uraírnék ,,libere eligálták" országgyűléseiken mindenkori szuverénjeiket. En
nek a "szabad választásnak" viszont csak addig volt súlya, míg valóságosan
biztosíthatta "Werbőczy népének" rendi különállását, egyrészt a már abszolu
tísztikusan kormányzott osztrák tartományoktól. másrészt a szultáni tíranníz
mustól. A nyugati diéták nemesei az idegen királytól féltükben egyre csak la
zították a nyugati fejlődéssel való együttmozgásunk ütemét. Keleten viszont a
rendek azért húzódnak a nagyfeudális, de abszolutista fejedelmeik oltalma alá,
hogya Princeps hatalma Erdélyt megtartsa a "keresztény respublika" egységé
ben, sőt: "contra Turcos", a magasabb szintű európai életformában is.

A nyugati magyarokra ezért míndig nagy vonzóerőt gyakorolt Erdély sza
badsága. Patinás városainak bástyáiról a vesztett dicsőség édenkertjének késő

sugarai villannak feléjük. Valójában azonban a legkíáltóbb ellentétek konglo
meráturna a "kis haza". Hegyei között a legtöményebb középkoriság vegyült
modern nemzetállami törekvésekkel, lengyel nemesi republikánizmus abszolu
tista fejedelmi pretenziókkal, 1514-es dühöket merevítő népelnyomás vallási
toleranciával és törökösség németbarátsággal. Erdélyben restituálja magát a
mohácsi nemzet országvesztő nemessége, ugyanakkor ez a föld lesz a korabeli
kultura végvidéke, honnan a fejedelem "bursáján tartott" ifjak csapatostul
látogatják Európa egyeterneit. Fejedelmi önjelöltjeik mézes-rnázos alázkodás
sal udvarolják körül a padisahot, hogy fejedelmi kaftánt és gyöngyös süveget
vásároljanak, de kardjuk - a törökös hüvelyben is az egész országé,

Innen és túl, szűntelenül az egészre gondolnak, de a szükségdiktálta ál
lamrezón a különállást javasolja. Ezért áldoznak vért és idegerőt: Erdélyért,
amely az elveszett egész hazáért állott helyt, és él-ette kellett, hogy "flóreál
jon" az erdélyi fejedelem.

•
Ennek az "alig-országnak" sajátos miuője, emberi titkai és problémái a

magyar történelmi regény felneveléséhez sokrétű életanyaggal járultak hozzá.
Az erdélyi emlékiratirók hagyatékkincse a múltnak olyan tárnáiba vezet,

234



amelyekben Jósikától Móricz Zsigmondig. szépprózánk valamennyi jelentős al
kotója ihletést és ízeket talált. A fejedelmi Erdély: újkori sorskérdéseink kí
gyóverme, melyben a bolond Báthoryak tündérszerencséje is tragédiasoro
zattá másul, - mai íróink számára is vet ki magából meghökkentő mondaní
valót.

Passuth László új történelmi regénye (SárkánYfog, Szépirodalmi Könyv
kiadó, 1960. 2 köt.) is ebből a hagyatékkincsből merít, de nem ismeretlen előtte

az erdélyi tematikával jelentkező későbbi f'eldolgozások rengetege sem. At kel
lett törnie ezen a rengetegen is, hogy megtalálja a maga útját, saját kérdés
feltevései számára.

Kérdésfeltevése ez: vajon Báthory Zsigmond, korának ünneplésre méltó
keresztény hőse volt-e, vagy szánalmas emberi mivoltát takargató histrió
csupán? Ebben a kérdésben a fejedelem emberi és történeti problémája szün
telen egymásrahatásban fejeződik ki. Erdély a török torkában fékezhetetlen
viharok földje, vak indulatok káosza, amiből sohasem jegecesedik ki az élet
új formája. Megmarad embert és földet emésztő tűzvészek vulkánjának. Mélyé
ben a széthúzó erők működése sohasem pihen.

Báthory Zsigmond patológikus jelenség. Bíborban született, szép gyermek
ifjú. Teste, lelke diszharmóniáit a külső ellentmondások szörnyetegszerűekké

torzítják. Tétova lelkét a beteg emberben is jelentkező egészségvágy Itália felé
vonzaná. Ennek az elvágyódásnak a jelképe: a gitár, ami egyetlen kincseként
maradt meg a prágai száműzetésben is, haláláig. Húrjainak. olaszos harmó
niáival védekezik ösztönösen, önmaga és környező világa ellen. Báthory István
lengyel király végakarata őt ülteti a György barát által rnegszerkesztett "hin
tára" az erdélyi vulkánok fölé. S hogy az elvágyódás ki ne lenditse ésszerű

pályáiáról a hí ntát, vigyáznak rá a kirendelt "testamentumos urak".
A beteges széplélok egyelőre renaissance kulisszák mögé rejtezik az erdélyi

sors fel-felrezzenő rémei elől. A gyulafehérvári udvar a felbomló renaissance
selejtjével kérkedi nyugatot ebben a középkorias országszegletben. Szerencse
lovagok, ripacsok hemzsegnek mindenfelé. Hazugságaikkal józan fiatalembert
is elundorítanának attól, amiért egy fejedelmi szerepre készülőnek- élnie és
halnia kellene. Velük tivornyázik a princeps, hogy másnap aztán sírva térde
peljen jezsuita gyóntatójának zsámolyára. Egy napon kikél pólyajából a sár
kányfogú szörny és hóhér kezén vesznek a testamentumos urak, utánuk még
mások is az erdélyi "rend" hűséges őrzői kőzül, Meglódul a veszélyes hinta
Prága és Sztambul között ... Passuth nem lép ki a XVI. századból s nem idézi
a jelenkor kritikai itélőszéke elé az akkori Erdély embereit. Vajon a törökös
vagy a németes kombinációban rejlik-e az igazság s a maradék magyarság
menedéke - akkoriban ki tudta volna ezt a kérdést mai érvénnyel eldönteni?
Az abszolut fejedelmi hatalom vasszigorú oltalmazója lehetne Erdély külön
állásának, de tétova kézben vesztére szolgál. Az "absolutus princeps" felelős
ségét csak az erős rendiség egyensúlyozhatná és tarthatná meg a készületlen
országot a török frigyesség pártján. A másik oldalon viszont azt hiszik, hogya
rendi Erdélyt éppen a fejedelmi hatalom s mögötte Bécs titkos garanciája óvja
évtizedek óta az alázuhanástól. A mohácsi csatavesztés következményeit már
több, mínt hatvan éve viseli az ország, s Bécs még mindig halogatja a döntő
segélynyújtást ...

*
Bocskay gondol először arra, hogy Bécs titkos garanciáját Erdély javára

realizálja s ha kell, kiugrassa. A fejedelemséget s a maradék magyarság sorsát
folyamatos erőkifejtésre kész nyugati tényezőkre akarja hárítani. Csak ez sta
bilizálhatja Zsigmond ingatag trónját. Más úton bár, de ebben szorgoskodik
Carillo atya, a fejedelem új gyóntatója is. A jezsuita diplomata, aki a világ
egyház méreteiben gondolkodva kissé elvontan ítéli meg az erdélyi problé
mákat, és a protestáns Bocskay. akinek éles szeme felismeri az ozmán erő

megingásának és az erőviszonyok eltolódásának jeleit, egyet akarnak abban,
hogy Erdélyt minden eddiginél szorosabb kötelékkel kapcsolják a habsburgi
szf'érához. Azért tehát, hogya Habsburgok a visszatáncolás lehetősége nélkül,
döntő erőbevetéssel jelenjenek meg a csatatéren Erdély és a magyarság ol
dalán, Bocskay házasságot hoz létre II. Rudolf császár gráci unokahuga és
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Báthory Zsigmond között. Bocskay választja ki a menyasszonyt a szép Kriszti
erna személyében, ő helyettesíti urát a gráci esküvőn, ő fogadja a határra ér
kező ifjú Dominát, aki párizsi divatú piros kalappal szőke fején, boldogan
vonul be Kolozsvárra. Úgy tudja: Európa legdaliásabb múvészlelkű fejedel
mének lesz irigyelt hitvese.

Bocskay nagy győzelme ez a házasság. Vele nem kevesebbet akar talán,
mínt hogy a halogató Habsburg-politikát harcos fordulatra kényszerítse a ma
gyarság érdekében. Nemcsak Erdély sorsát ágyazza bele így a korabeli világ
politika erőrendszerébe. hanem a fejedelem ingatag lényét is átmenti abba.
'Talán az idegen erők megmenthetnék a fejedelmet saját végzetétől. De nem
mentették meg - sőt vele együtt pusztul Erdély is.

*
Rudolf császárt korántsem lelkiismereti aggályok .hátráltatják a nyílt kö

telezettség-vállalásban. Carillo a nyugat minden aranyát hasztalan öntené ki a
bécsi Bellicum asztalára: a törökelleni fellépés megtételére akkor sem kész
tethetné a császárt. Beteges önzése és mérhetetlen közörnbössége az, ami meg
láttatja vele a kibúvót: a segélynyujtás érvényét a házasság konszummálásá
tól teszi függővé. Az őrült császár ösztöne vagy csak véletlen [ólértesültsége
vetette fel a formálisnak tetsző feltételt: ki tudná megmondani? A világra
szóló nászt, amitől világpolitikai fordulatot vártak Európa fővárosaiban. nem
követi örömhír ... A gyulafehérvári "ágytragédiának" inkább baljóslatú, mint
frivol mozzanatai villámgyorsan elterjednek. S a források, köztük Ci ro Spon
toní Iovagé, kinek közléseit először és egyedül Passuth használja fel, feltárják
a Báthory-ház korhadt törzséhez láncolt Erdély példátlan szerencsétlenségének
egyéni okait.

A szerző - nagyon helyesen - tartózkodik e "skandalum" kiaknázásától.
Nem a fejedelem kudarcával magyarázza mindazt, ami ezután bekövetkezett.
Erdélynek Mohács után kialakult talányos helyzetén - ezen az alapadottságú
tényen -, az sem igen vá1toztathatott volna, ha áldás kíséri a két dinasztia
racionálisan kifundált frigyét. A véletlenek tragikus belejátszasát a történé
sekbe sokféleképpen magyarázhatjuk. de lehetetlen nem vennünk tudomásul.

*
Báthory fényes dunai győzelmei hírére ismét Te Deumos harangszó zeng

végig Európán. A hadjárat mégis elvész. Sőt ellenünkre fordul, nemcsak azért,
mert a külső segítség elmarad, de főképpen azért, mert a lelkes székely nép
felkelést jutalmazó igéreteit a fejedelem hitszegőcn visszavonja. Egyetértésben
a jobbágytartó nemességgel, a szabad székelyeket újra a földesúri-hatalom alá
kényszeriti vissza. Ezzel a rendi árulással a nagy török háború sikeres folytatá
sának egyetlen komoly tömegbázisa szétbomlik és megsemmisül miatta a fe
jedelmi hatalom is, Erdély pedig tűzbe és vérbe borul. A babérját vesztett
hadvezér, az erkölcstelen politikus összeomlását tetézi a férfi-kudarc égető

szégyene is. A Báthory-ház ifjú reménysége kihull minden emberi kapcsolat
ból. Emberi értéke utolsó attributumának hiányát nem bocsáthatja meg az a
politika, amely Zsigmond esetében éppen erre az attributumra építette min
den elképzelését. A tragikus kör bezárul, csaknem további száz évre prolon
gálódik a mohácsi csatavesztés minden következménye.

Nem kevésbé tragikus Báthory Zsigmond végzete sem: átok, gúny és kő

zőny taszítja koldúsi sorsba mesés kincsek egykori urát. S ha emberi érzés
nyúl is feléje, ez az érzés is azé az egyetlen asszonyé, aki a gráci 'kolostor
örök visszavonultságában emlékezik még a kolozsvári bevonulás pompájára
és imádkozik a soha el nem ért férfi megváltásáért. .

Passuth mesteri készültséggel varázsol életre kort és emberi világot. Kú
szált és szinte értelmetlen életanyagban támaszt csillogó rendet: biztos metszé
sű finom intarziákból építi a jellemalkatok egész sorát. Regénye a XVI. szá
zad végének nagyszabású képeskönyve. Olyan századvéget mutat meg, amely
t<;lítve van ~obbanó erővel, az emberiségre váró új csodák fiatalos borzongá
saval. Francis Bacon kora ez, a korlátlan emberi bizalomé a tudás minden
akadályon diadalmaskodó erejében. Expanziv korszak ez, melynek kitágulá-
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sát a török végvári korhadt erődrendszer éppúgy nem gátolhatja már, mint a
kiváltságok korlátai. Az életrajzi, históriai regény európai alkotói sorában
Passuth nemcsak azzal tett jelentős szolgálatot, hogy egy kuriózumként kezelt
magyar témának európai vonatkozásait rajzolja meg, hanem szerencsés. ku
tatómunkájával a Báthory-titok érvényes tisztázását is elősegítette. (Kézai Béla)'

A FIZIKA MEGMARADÁSI TÉTELEI ÉS A TEREMTÉS. A katolikus val
lás alapvető hitigazságai közül egyik legtöbbet emlegetett és "abszurdnak" mon
dott hitigazság az, amely szerint az egész világmindenséget Isten teremtette.
Az ilyen természetű érveléseknél a fizikának ún. megmaradási tételeire szok
tak hivatkozni. Nézzünk szembe tehát a kérdéssel: ütközik-e hitünk termé
szettudományos igazságokkal, amikor valljuk, hogy "hiszek egy Istenben,
mennynek és földnek (értsd: az egész világmindenségnek) teremtőjében"? Ah
hoz, hogy e problémát megértsük s a felmerült nehézség valódi vagy csupán
látszólagos jellegéről dönthessünk, szükséges, hogy bizonyos fogalmak világo
san álljanak előttünk. Elöszőr is tudnunk kell, hogy mit nevezünk megmara
dási törvénynek.

A fizika is, mint minden természettudomány, a változó anyaggal, annak
meghatározott jelenségeivel foglalkozik. A jelenségeket olymódon törekszik
megismerni, hogy megfigyelés és kísérlet útján feltárja a jelenség lefolyását
meghatározó tényezőket s azoknak pontos szerepét. E tényezőket fejezik ki a
fizikai fogalmak, amelyek a jelenségek, folyamatok, általánosságban a fizi
kai objektumok mérhető, mennyiségi viszonylataira vonatkoznak. Mi nden fi
zikai változás kapcsolatos tehát különböző mennyiségekkel, amelyek közül
egyeseknek értéke - adott anyagi rendszeren belül - nem változik, állandó
marad. Ezt a tapasztalati tényt fejezik ki a fizikusok a megmaradási törvé
nyekben. Szemléltessük az elmondottakat a következővel. A világűrből a Föld
felé repül egy nagyenergiájú proton. A légkört elérve nekiütközik egy atom
magnak. A köztük lejátszódó kölcsönhatás eredményeként az eredeti egy pro
ton helyett elemi részek sokasága száguld tovább. Ezek újabb ütközések, köl
csönhatások következtében számban és sokféleségben egyre gyarapodva érik
el Földünket. (Ez a jelenség játszódik le a kozmikus sugárzás ún. légtzáporá
ban.) A leírt és más hasonló jelenségekben a fizikusok azt találták, hogy egyes
mennyiségeknek, mínt például az energiának és impulzusnak (= tömeg és se
besség szorzata) értéke az egész folyamaton keresztül változatlan maradt. Ez
úgy értendő, hogya példánkban szereplő kezdeti proton impulzusa, illetve
energiája ugyanakkora, mint a Földre érő részecskék impulzusának, illetve
energiájának összege. Az impulzusmomentum (= a forgó mozgás "impulzusa":
tehetetlenségi nyomaték és szögsebesség szorzata) megmaradásán kívül meg
említhetjük még a töltésmegmaradási törvényeket (baryontöltés, elektromos
töltés, fermiontöltés megmaradása). Ez utóbbiaknak azonban témánk szem
pontjából nincs jelentősége.

A problémát ezek után így lehet megfogalmazni: Ha a megmaradási téte
lek az anyagi világ minden folyamatára érvényes törvényszerűséget fejeznek
ki, akkor ebből talán arra is lehetne következtetni, hogy az anyag összener
giája és irnpulzusa sem jöhetett létre, nem keletkezhetett, mivel ezek a meny
nyiségek mindig változatlanok, konstansok. A keletkezés ugyanis éppen azt
jelentené, hogy valamikor ezeknek a mennyiségeknek az értéke zérus volt,
most pedig zérustól különböző nagyság, ami ellenemond a megmaradási törvé
nyeknek. Úgy látszik tehát, hogya megmaradási törvények kizárják a te
remtést.

Ha helyesen akarunk eljárni a probléma megoldásában, az utóbbi állítás
alaptogalmait: a "törvényt" és a "teremtést" is tisztáznunk kell. A törvény
fizikai értelemben a változó anyag állandó jellegű, sajátos viselkedési médját
jelenti (pl. az anyag úgy változik, hogy változásai közben energiájának értéke
állandó marad). Nagyon találóan definiálja a törvényt Walter Hollitscher: "A
,törvények' nem egyebek, mint egy képzodmény specifikus viselkedési sajá
tosságai, az a sajátos viselkedési és mozgásí mód, amely az alakulatnak a belső

telépítéséből a változó környezeti feltételek mellett adódik" (Világosság, 1961/1.
20. old.). Ami a másik fogalmat illeti, a "teremtés" szónak van egy köznapi,
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mondhatnánk tág értelme, és van egy szorosabb, teológiai értelme. A két ér
telem egészen különböző tartalmú fogalmakat jelez, amelyeknek felcserélése
helytelen következtetésekre vezet.

A "teremtést" köznapi értelemben általában alkotó emberi tevékenységek
jelzésére használjuk. Beszélünk például teremtő művészről, teremtő zseniről,

stb. Ezeknek teremtő tevékenysége azonban valamilyen formában mindig fel
tételez anyagot, s a teremtés az anyagon, vagy az anyagból hoz létre egy olyan
új valamit (művészi alkotás, tudományos elmélet, stb.), ami eddig nem volt. A
"teremtés" teológiai fogalma is alkotást, létesítést jelent, de ez. a létesítés
totális: nemcsak új formát hoz elő, hanem létrehozza magát az anyagot is. Ez
az utóbbi mozzanat különbözteti meg lényegesen a teremtés kétféle fogalmát,
amelyek közül az egyiket emberi tevékenységekre, a másikat pedig kizárólag
az isteni tevékenységre vonatkoztatjuk. Itt kell megjegyeznünk, hogya sok
szor kifogásolt és abszurdumnak minősített "semmiből való teremtés" kifeje
zésben a teológusok a "semmiből" szócskával csupán a teremtő aktus totális
jelleget akarják kidomborítani. "A teremtés dogmája - írja Schütz Antal 
nem azt mondja, hogya világ semmiből lett; mintha a semmi volna az az
ősanyag, melyből a világ formálódott, vagy mintha létének egyáltalán nem
volna oka. Hisz ellenkezőleg, a teremtés tana a teljes tartalmú és abszolut
hatalmú ok tevékenységére vezeti vissza a világot; annyira nem semmiből lett
a világ, hogya legteljesebb létből ered" (Dogmatika, 3. kiad., L k. 453. old.).

Miután tisztáztuk azokat a fogalmakat, amelyek a szóban forgó állításban
szerepelnek, ellenőrizhetjük annak az állításnak helyességet, hogy lehetetlen
anyagot teremteni, mert ez a megmaradási törvényekkel ellenkezik. Nyilván
való, hogy ezt az állítást csak akkor fogadhatjuk el igaznak, ha a következő

két feltétel közül legalább az egyik szintén igaz.
Először is fel kellene tételezni, hogya megmaradási törvények fennálltak

már az anyag keletkezése előtt is, hiszen csak így lehetnének ellentétben a
teremtéssel, ami fogalma szerint megelőzte az anyag létezését. Ezt a feltevést
azonban kizárja a törvénynek az előzőkben definiált fogalma. A törvényt nem
lehet elszakítani az anyagtól. Törvény tehát csak azóta van, amióta anyag van,
s a megmaradási tételek is csak azóta érvényesek, amióta létezik az, aminek
megmaradását kimondják (energia, impulzus, stb.). A törvény nem az anyag
felett lebegő abszolut érvényesség, valamiféle testtelen szubsztancía. Ez ellen
nemcsak mi, hanem a már idézett W. Hollitscher is tiltakozik: " ... a természeti
törvényeket sem szabad ,szubsztantivizálni'. Az állandó változás forgatagában a
,változatlan' törvényszerűségek - mint a földön légüres térben elejtett tár
gyak szabadesési törvényei; az elektromágneses jelenségek Maxwell-féle egyen
letei - számtalan más egyenlettel együtt a modern természettudományban
csak azt jelzik, ami a konkrét jelenségekben - s nem azok mögött, vagy azok
felett - minden és állandó változásnál megmarad" (Világosság, 1960/2. 25. old.).
Ha pedig ezt az első feltételt el kell ejtenürik, - mivelhogy a megmaradási
törvények elválaszthatatlanok az anyag létezésétől -, akkor másodszor azt kell
feltételeznünk, hogy az anyag öröktől fogva létezik. Ebben az esetben ugyanis
a megmaradási tételek érvénye is örök tartalmú s így "bármikor" történt vol
na a teremtés, ez csak a természeti törvények ellenére, azok hatálytalanításá
val lett volna lehetséges. Ámde éppen az anyagnak öröktől fogva létezése az,
amit a megmaradási tételekből bizonyítani kellett volna. Igy azonban csak a
bizonyítandóval való bizonyítás logikai hibájába keveredünk.

Megfontolásaink azt mutatják tehát, hogy az anyag teremtését nem zárják
ki a fizika megmaradási törvényei, hiszen e törvények a természettel együtt
keletkeztek, s a természet előtt nem létezett semmiféle törvény, amit a Te
remtőnek .Jiatálytalanítanta'' kellett volna. Bízvást levonhatjuk a követleezte
tést: hitünk és a természettudomány ütközése a megvizsgált problémában
csupán látszólagos. (Lugosfalvi Viktor)

AZ OLVASO NAPLOJA. Hans Sedlmayr Európa-szerte ismert műtörté

nész; új könyve, Die Revolution der modernen Kunst "a szerző hozzájárulásá
val rövidített kiadásban" A modern művészet bálványai címmel jelent meg
magyarul, ami egy kicsit bíráló-elitélő irányba tolja el az eredeti cím inkább
csak tény-megállapító értelmét. Mindenesetre a modern művészetben végbe-
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ment "forradalomról" van szó, és sokan, sokféle fogalmazásban hangoztatták
már, hogya forradalom túlzásainak főoka leginkább e művészet - többé-ke
vésbé embertelen, vagy ember-ellenes - "bálványaiban" keresendő; abban
tudniillik, hogya művészet, úgy látszik, szakított az ember szolgálatával és
.írnádandó faragott képül önmagát állította maga elé. Mikor kezdődött mind
ez? Valamikor a romantikában és a romantikával, Illftólag; Hans Sedlmayr
is úgy látja, hogy akkor és azzal; a romantikától fogva észlelhető a művésze

tekben az a folyamat, amelyet ugyanő elemzett egy korábbi, rendkívül érde
kes művében (Verlust der Mitte, 1948). A művészet eszerint a romantika lelki
földrengéseiben veszítette el a középutat, ami lényegében bizonyos kollektív
·emberi igényekhez való igazodást jelentett: a művész általában. a közös em
berin belül igyekezett maradni és bizonyos "közérthetőségre" pályázott. De
aztán jött a romantika különféle idealista filozófiáival, melyek megrendítet
ték a hitet a látható világ realitásában, s helyébe, egyetlen megbízható reali
tásul, az Ént, a szubjektumot emelték. A művészi "igazság" így kisiklott a kö
zösség addigi ellenőrzése alól; nem az lett az igaz - és a művészí kifejezés
célja - amit mindenki annak lát, hanem az, amit, bár senki sem látja, vagy
nagyon kevesek látják annak, a művész a maga lelkének mélyéből kibányá
szík, vagy akár mesterségesen szított látomásaiból elénk vetít, sőt talán. elénk
sem vetít, csak éppen sejtet. Következik a művészet határainak elmosódása:
zene és költészet, zene és festészet egybekeveredése. egyik művészetnek a má
sik területére való átcsapása, az érzékek rimbaud-i vagy verlaine-i vagy poe-i
"déreglement"-ja, a "poésie pure" eszménye, az "abszolút művészet" követel
ménye és a modern művészet "dehumanizációja" és atomizálódása - mindaz,
amit az utolsó száz-százötven év művészetének úgyszólván minden kutatója
megállapít valamilyen formában. így például az a Wladimir Weidlé, akire
SedImayr gyakran és rendkívül nagy elismeréssel hivatkozik, elsősorban iro
dalmi vonatkozású fejezeteiben; Weidlé volt, ha nem is az első, aki az úgyne
vezett "modern művészet" veszedelmeire rámutatott, de az elsők egyike, aki e
modern művészet betegségének tüneteit nagyon világosan és hozzáértően re
gísztrálta, már meglehetősen korán, 1936-ban, "az irodalom és művészet mai
helyzetéről" írt, Les abeilles d' Aristée című okos, alapos és áttekinthető esszé
jében, mely azután lényeges bővítéssel, testes könyvve gyarapodva 1954-ben
újra megjelent. Hozzászólt a kérdéshez, jórészt hasenló értelemben, Jacques
és Raissa Maritain is (Situation de la Poésie, 1938); hozzászólt úgyszólván
mindenki, aki a harmincas-negyvenes években komolyan foglalkozott műkri

tikával és a költészet kérdéseivel; a problémának ma már beláthatatlan iro
dalma van. Sedlmayr szemlátomást rendszerezni akarja a dolgot, gócpont
jain megragadni a modern művészet forradalmát, alapvető vonásaiban és tö
rekvéseiben jellemezni, s ezek alapján meghatározni azt a láthatóan [elenlévő,

de kúsza, meglehetősen alaktalan, bonyolult és szétágazó jelenséget, amit
sommásan "modern művészetnek" nevezünk.

Négy olyan "meghatározást" lát, melynek közös nevezőjére a dolgot ösz
szehozhatni véli. Ezek:

1. Törekvés a "tisztaságra": minden művészet arra törekszik, hogy "ide
gen" elemeit kivesse magából, s ugyanakkor "abszolút" önmaga legyen; tiszta
festészet, tiszta plasztika, tiszta építészet, abszolút zene, "poésie pure".

2. A művészetek a geometria és a technikai konstrukció bűvkörébe ke-
rülnek.

3. Az elrugaszkodás, mint a szabadság menedéke: a szürrealizmus.
4. A rnűvészet az őseredetit keresi: az expresszionizmus.
E négyarcúan-egy modern művészetnek, ahogyan Sedlmayr látja, négyféle

.,bálványa" van, a négy arcnak megfelelően: az esztéticizmus, azaz a művé

szetnek mint legfőbb értéknek a kultusza, a művészet önimádata; a szcientíz
mus: a geometria imádata, a művészet alárendelődése a geometria szellemé
nek (például a kubizmus vagy az "abszolút" építészet); a technicizmus, vagyis
a művészet teljes meghódolása a technika szelleme előtt; a "szándékos téboly",
a szürrealizrnus "totális anarchiája",

Ez, kicsit sematikus ábrázolásban (és még sematikusabb ismertetésben) a
modern művészet forradalma. "Igazi természete abban áll,' - mondja Sedlmayr
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-, hogya rnűvészet vagy művészeten kívüli hatalmak felé orientálódott, vagy
pedig autonómmá tette magát, s ennek az autonómiának végső következménye
gyanánt feloldódott a nem-múvésziben." Ezzel a megállapítással, kellő fenn
tartások mellett, egyet lehet érteni: kétségtelen, hogy voltak modern művészi

irányok, melyek a művészet sajátos területén kívülre sodródtak, sőt prog
ramszerűen nem is akartak művészet lenni; és voltak irányok, melyek autonó
miájukban, abszolút törekvéseikben megsemmisítették önmagukat; azt példáz
ták, hogya művészet ilyesfajta négyzetreemelésének zérus az eredménye; vi
szont megint voltak irányok, vagy legalábbis egyes törekvések, melyeknek ép
pen ez a zérus volt a céljuk: az a csend, ami a művészeten túl van. Sedlrnayr'
elmélete mindenesetre elgondolkoztató, sőt tetszetős; és nagyon üdvös és na
gyon józan ellensúlyozása is a modern művészet egyes művészetellenes kép
telenségeinek - bár azt kell kérdeznünk, függetlenül attól, múvészet-e az
ilyesmi, vagy nem: vajon ez a "modernség" valóban modern-e, s nemcsak
handabandázó vagy kétségbeesett fölújítása-e, sajnos, "középiskolás fokon", ko
rábbi, hasonló, de akkor, a maguk idején és környezetében mégiscsak primér
törekvéseknek? Mert az a fél-igazság, hogy semmi új nincs a nap alatt, talán
semmire nem volt még olyan igaz, mint éppen a modern, illetve ál-modern kí
sérletek bizony nagyon is vieux jeux-ire.

S eszünkben sincs, hogy Sedlmayrral szemben a vádlottak padjára ülte
tett "modern művészet" nagyképű igazolására vállalkozzunk, egyrészt mert
ennek nincs értelme, másrészt mert nem is volna olyan nehéz dolog, legalábbis
ezzel a könyvvel kapcsolatban. Nem mintha Sedlmayrnak nem volna, aligha
nem vitathatatlanul, igaza abban, hogy bizonyos művészi irányok menthetetle
nül belefutottak a semmibe, abba a "katasztrófába", amelynek legmegrendi
tőbb hőse és példája nem is Rimbaud, akinek elhallgatását végtére mindenki
úgy magyarázza, ahogy neki, illetve elméletének tetszik, h~em Mallarmé: az
"abszolút szép" légüres terében megfulladó költő. De a jelenségek korántsem
olyan egyértelműek, mint amilyennek az elmélet rendszerezése tünteti föl
őket. Ha a romantikával kezdjük a dolgot: a romantikától fogva minden je
lenség "viszonylik" más jclcnségekhez, és viszonylik már maga a roman
tika is; és maga a romantika sem egyértelmű, és nem egyértelműen viszony
lik ahhoz, ami előtte volt s amit folytat is, meg amire reakció is. De hagyjuk
a romantikát s lépjünk közelebb amodernebben modernhez. Hogya tizenki
lencedik század végén a szintén rendkívül bonyolult szimbolizmus (és festé
szeti impresszionizmus) olyerőteljesen érvényesül, annak márcsak a művésze

tek területén belül is megvan a maga jól érthető oka az éppen ellentett elő

jelű naturalizmusban. És, hogy aztán megint keményebb komponálási elvek
jutnak érvényre, annak részben szintén az előzmény; éppen a dolgokat föloldó.
a valóság kontúrjait elmosó, s magát az embert is valahogyan el lagyító, kissé
amorf'Iá tevő szimbolizmus, illetve poszt-szimbolizmus (és naturalizmus) a ma
gyarázata. Mert a kubizmus nemcsak az absztrakció egy formája, nemcsak a
geometria szellem betörése a festészetbe; a kubizmus ugyanakkor erő-teljesít

mény is, az embernek önmaga, a maga széteső lágysága fölé kerekedesc. új
rend teremtése a - mondjuk sommásan: szimbolista - elomlás után; és az
értelem jogainak érvényesítése a szimbolizmus omlatag érzelem-kultusza után;
egyszerre mondhatom dekompoziciónak, ha például a hagyományos naturalista
festészethez víszonyítom, és rekompoziciónak, ha a szélsőséges impresszioniz
mushoz-szimbolizmushoz mérem. A dolgok sosem olyan egyrétűek és egyér
telműek, mint egy herbárium tanulmányi célokra kipreparált növényei.

Mindehhez természetesen példák kellenek. Az iménti ekre a bőségben idéz
hetők közül csak kettőt említsünk: Kassákot és Apollinaire-t. Azt illusztrálják,
hogy az absztrakció, főként bizonyos formáiban, nem mindig negatív irányú;
sokszor éppen fordítva van a dolog, mint ahogy a valóságos életben sok min
den van fordítva: éppen ellenkezőképpen, mint ahogy az elmélet formális 10
gikájából következnék. Apollinaire maga az élő átmenet a szimbolizmusból a
szimultanizmusba és kubizmusba; s maga az az egy pályakép sem símán egy
értelmű. Apollinaire versein nyomon lehet követni, hogyan érik olyan - mu
zikálisan és impresszionisztikusan - telítetté a szimbolizmus, illetve az ő

szimbolizmusa, hogy már kezd szétesni, szinte túlérettségében szirmaira born
laní ; hogyan kezdenek aztán ezek a szétesett szirmok valamiféle új, már nem
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hangulatt-szí rnbolista, hanem másfajta, szímultanísta-kubísta rendbe rendezöd
ni. Majd hogyan telítődik ez az új, ez a formátlanbál-keletkezett új forma sa
[átos, új tartalommal, illetőleg hogyan válik adekvát kifejezésévé egy új él
ménynek: a háborúnak. (Hasonló a "tartalma" Kassák dinamizmusának-ex
presszionizmusának is.) Hogy ez az előbbihez képest látszólag "absztrakt" for
ma az adott körűlmények közt mennyire reális, mennyire időszerű, és meny
nyire igazán "modern", azt Apollinaire érezte és tudta is (lásd többek között
Dombok círnű nagy versét); mint ahogy Kassák is tudta és érezte - és meg
is írta - a maga és iránya korszerű újságának vallomását. Analógiák bőven

hozhatók a művészet egyéb területeiről is. Különös tekintettel éppen a szür
realizmusra és expresszionizmusra, melyeket legalábbis alapos teoretikus cson
kítás pusztán csak úgy tekinteni, mint egyfelől elrugaszkodást, másfelől reg
ressziót az őseredetibe.

Az "absztrakt" elmélet persze tetszés szerint rendezi és értelmezi a dol
gokat, úgy, ahogyan céljának és tételeinek megfelelnek. De ez aztán mindig
absztrakt elmélet is marad. A jelenségeket nemcsak egymás közöttí, hanem
társadalmi-történelmi összefüggéseikből sem lehet kiragadni. Egy helyütt azt
mondja Sedlmayr: a művész szörnyű magánya, elszigeteltsége "nem csupán a
társadalmi viszonyokból fakad, hanem oka saját magában, az önmagának
elégséges művészet eszményében is rejlik". Mondjuk, hogy így van (bár nincs
egészen így, csak így is van); de ezzel megoldottuk a kérdést? Egyáltalán nem,
legföljebb csak egy fokkal eltoltuk. Mert ha a művész elszigeteltsége "nem
csupán a társadalmi viszonyokból fakad" (ami igaz: nem csupán abból fakad),
hanem művészetfelfogásából, e fölfogás magány-kultuszából : hát vajon ez a
művészetfelfogás miből ered? ennek mi a magyarázata? egy adott történelmi
társadalmi helyzetben miért érzik elszigeteltnek magukat tömegesen a művé

szek? A tény "nem csupán a társadalmi viszonyokból fakad", azaz nem lehet
olyasforma vulgáris egyszerűsítéssel szemlélni, amely szimplán egyenlőségí

jelet tesz a társadalom- és gazdaságtörténeti tények, meg a művészet közé;
viszont a társadalmi viszonyokból kiemelve a dolog egyszeruen érthetetlen
lesz, s azzal, hogy mindez az idealista filozófia hatása, legföljebb csak egy
szólam helyett egy másikat mondtunk, és egy ismeretlen helyett most már
kettövel nézünk szembe; mert most már azt is meg kell magyaráznunk, amit a
megmagyarázatlan jelenség okául tettünk föl hipotézisünkben: hogy miért ép
pen most és miért éppen így hat az a bizonyos idealista filozófia, mely meg
rendíti a művész hitét a való világ realitásában?

Sedlmayr elmélete mögül, minden tetszetőssége, minden részigazsága mel
lett, hiányzik a kellő távlat. S nemcsak a fönti értelemben: hogy túlságosan
társadalmi realitásukból kiemelve szemléli és értelmezi a dolgokat. A szel
lemtörténész mintha éppen a "korszellem" iránt nem volna elég fogékony,
talúri mert túlságosan szellemi perspektívákban szemléli. Kétségtelen, hogy
igen rokonszenvesen - emberi művészetet kíván. De van-e örökérvényű em
beri művészet; nem változik-e maga az ember is, akinek a művészet szól, vagy
akihez legalábbis szólnia kell? Nyilván, hogy változik. Változik, izlésében is,
mert változnak viszonyai és körülményei. A modern építészetnek például azt,
hogy bizonyos értelemben "gyárszerű", úgy gondolom, éppenséggel nem lehet
a terhére róni; épp oly természetes ez ma, mint ahogy- az ókorban vagy a
középkorban az volt a természetes, hogya magánépítkezések is, bizonyos ér
telemben, "templomszerűek"voltak. Az, hogy a modern építészet elveti az or
namentikát, még aligha minösíthető eretnekségnek; legföljebb arra vall, hogy
a modern ember a hagyományos formájú ornamentikát nem igényli. Mert
akármilyen nyárilakot építenek is egy multimilliomosnak itt vagy ott a világ
ban, s ezzel kapcsolatban az építészek akárhogyan szabadjára engedik is ter
vező képzeleWket: az építészet egyetemes irányát mégse a multimilliomosok
dollárjai és vakmerő építészek kísérleti fantazmagórfai szabják meg, hanem
a modern élet általános igényei. Kuriózumokból még nem lesz egyetemes épí
tészet és általános építészeti stílus. S ami máris stílus lett: valaminő új tárgyi
asság. de rnerósz fantáziával és a vasbeton-adta mozgási lehetőségekkel pá
rosítva, azért lehetett stílussá, mert megfelel a kor s a korban élő emberek és
emberi közösségek igényeinek és szükségleteinek. Sedlmayr többször is említi
könyvében az oszlop szímbolum-értelmét: a lábára álló, fölegyenesedő ember
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jelk;épét látja benne. De miért nem látja meg, ha már így gondolkodunk, a
nem kevésbé jelentős, vagy jelentősnek fölfogható szimbolum-értéket abban,
hogy egyes modern konstrukciójú épületek mintegy lebegve eloldódnak a bá
zistól, melyen az idők kezdetétől fogva szélesen nyugodtak? Nem ugyanígy
jelképe egy-egy szinte szárnyaló lendületű, síma és "gyárszerűen" célszerű mo-

• dern épület a szárnyrakelő embernek? A gondolat szinte vulgártsan kézen
fekvő; de alapjában véve talán nem is olyan olcsó. És bármit mond Sedlrnayr,
meg azok, akiket idéz: "a lebegés, a talajtól való elszakadásra törekvés" meg
az irracionalitás egyáltalán nem egy és ugyanaz. Nemcsak az racionális, ami
földhöz tapadt és vaskos; és bármily paradoxnak hangozzék: a kiszámított
egyensúly játszian ható lebegése többnyire sokkal "racionálisabb", mint a ma
már viszonylag fantáziátlanabb, vagy csak dekoratív fentázíájú helybenállás.

Hogy <;lZ építész konstruktőrré változott s "utópista életreformáló lett be
lőle"; ez talán áll a tizennyolcadik század végének valóban irrealitásokban
mozgó építészeti utópistaira gömbforma mezőőri kunyhóíkkal ; ám ami a mo
dern építészetet általában illeti: alighanem épp fordítva áll a dolog, amennyi
ben nem az építész reformálja meg az életet, hanem az élet az építészt és az
építészetet. Hogy az ajtók s ablakok egy házon "gépi szerkezettel nyílnak-csu
kódnak", éppenséggel nem baj még esztétikailag sem, és nem szeszély, hanem
adott lehetőségek okos fölhasználása az ember - az ember kényelme, hígí
éniája - érdekében; funkciójuk többek között az is, hogy könnyebben szellőz

tethessünk. Vagy hogy egy háznak a falai, még a külsők is, széttolhatók, szin
tén nem bohókás építészeti ötlet, hanem a modern embernek azt a szükségletét
elégíti ki, hogy minél több napot, levegőt, fényt kapjon. Azzal, hogy az építé
szet egészségesebb épületeket Igyekszik létrehozni, még korántsem tévedt he
reztsbe, de nem tévedt úgynevezett öncélú modernizmusba sem. Csak nem a
fejlődés ellenében, hanem a fejlődés menetében kell szemlélni a dolgokat.

Sedlmayr elismeri, mily roppant fontos az építészet történetében az új
anyagok megjelenése; ugytanakkor óva int attól, hogy "a művészet jelensé
geit nyersanyagokkal determináljuk". Talán igaz, hogy "egyedül az építőanya

gok forradalmi megváltozásából még nem lehet levezetni a modern technikai
építés lényeget"; de talán a kelleténél kevésbé veszi figyelembe a modern épí
tészetnek éppen a vasbeton lehetőségeiből következő, tehát reálisan új for
máit. Bizonyára szánalmas építészet volna, amely a roppant lehetőségeket kí
náló új anyagból régimódi szecessziós és pszeudo-stílusú épületeket emelne, s
nem igyekeznék az épületeket is a modern ember izléséhez és szépség-eszrné
nyéhez formálni s aszerint alakítani. S talán az sem áll olyan föltétlen érvény
"nyel, hogy a modern építészet heretikus módon a geometria bűvöletébe esett;
hanem az igazság talán az, vagy az is, hogya modern ember vonja be - nem
véletlenül, hanem éppen életkörülményeibőlkifolyólag - a szépség körébe és
élményébe az eddig onnét kissé kirekesztett, "tudományos" geometriai formákat.

S folytathatnánk a vitát, végig a festészeten, szobrászaton, irodalmon és
zenén át,' s kivált a két utóbbi területén mennyi ellentmondással! A részle
tekben mindenütt nagyon sok az igazság; csakhogy a részletek erősen prepará
tum-jellegűek. Van Sedlmayr szemléletében valami statikusság és távlattalan
ság; helyenkint valami elzárkózás is, amit talán éppen a modern művészet

egyes mai torztünetei váltanak ki belőle. Pedig ezek a torz törekvések min
den hangosságuk ellenére is alighanem "üresen futnak" már, s talán nem is
helyes, hogy sommásan ezeket nevezzük "modern művészetnek", holott a va
lóban, "konstruktívan" modernhez képest - (és jó okkal tettem idézőjelbe a
szót) - "voltaképpen egyáltalán nem az, hanem bizony néha-néha egyenesen
szárialmasan régi; eleve sem nagyon emészthető, de akkor legalább őszinte

szándékkal készített levesek nagyhangú fölmelegítése. Az igazán modern más:
abban a művész újra alkot, és újraalkot, egy ma már többé-kevésbé kitapint
ható esztétika és izlés szerves és reális következetességével, s a szociális hu
mánum szellemében. Úgy látszik, ezt Sedlmayr is érzi, legalábbis ez derül ki
könyve végső soraiból. ..Az ember nem tud megszabadulni attól a benyomás
tól - írja -, hogy mindez tipikus volt egy új világkorszak első fázisára,
amelyben az ember nem tudott megbirkózni a saját maga által felszabadított
hatalmakkal."

242



Ezen az első fázison azonban a jelek szerint túl vagyunk. Az úgynevezett
."modernizmus" valószínűleg csak lármás utórezgése a lényegében már lezaj
lott nagy művészi forradalomnak. Ezzel a forradalommal új korszak nyilt a
rnűvészet történetében, és az idők távolában nyilván nem kérészéletű felszíni
ál-izmusai fogják jellerpezni.

Igen, az ember "megfékezi" a fölidézett hatalmakat, azaz, 'a művészet te
rületén, formába, művé rendezi őket. De ahhoz, hogy új művészi rendet-formát
teremtsen, először "rombolnia" keltett; csak így kísérletezhette ki s alkothatta
meg ,,,az új vílágkorszak" művészetét. Sedlmayr talán mindezt kissé megértőb

ben szernlélte volna, legalábbis ebben a könyvében, ha túl a speciálisan mű

vészí kérdéseken, "az új vílágkorszak" embere, és emberének élete iránt is
kissé több érdeklődest tanúsított volna. (*)

SZ1NHAzI ORJARAT EGYETEMES ÉS MAGYAR TAJAKON. A világsi
ker hullámtarajain és hullámvölgyein jártában Molnár Ferenc egyszer azt nyi
latkozta hazai szinházi lapunkban, hogy irna ő már egyszer egy valóban ma
gyar problematikájú darabot is, dehát a szennyesünket otthon· illik mosnunk
vagy mosatnunk és neki régi vágya, hogy egyszer már olyan áldozatot is hoz
hasson: csak ennek a népnek, országocskának adni eligazitást. Az áldozat az
lett volna, hogy ezt a darabját csak nálunk engedte volna játszani. S szerin
tem ebben tévedett, mert csak világproblémák vannak és a remekmű, ha egy
szerre szól egy néphez és a világhoz, előbb-utóbb úgyis elismerésre talál, bár
mily kis nemzet fia mossa népe és a világ népe szennyesét. Molnár Ferenc iga
zán egyetemes csak a pest-városszéli Liliomban és a Pál utcai fiúkban tudott
lenni és élete művéből ez marad meg leginkább. Tehát periferikus jelentőségű.

Mindez arról jut eszünkbe, hogy éppen két magyar színműről kell véle
ményt formálnunk. A magyar határok közben szellemileg kitárultak, mert
akár katolikus, akár szocialisztikus szemmel nézzük, világot átölelő kereteink
között a pesti probléma ma prágai vagy szófiai probléma is, a meg nem neve
zett magyar [alué pedig lehetne szibériai, argentinai, vagy kinai kérdésfölte
vés is.

Mesterházi Lajos "Tizenegyedik parancsolat"-áról és Sós György: "A pék"
cimű szinművéről irunk beszámolót. Mindkét szinpadi szerzőnk kérdésfölte
vése világprobléma és színpadi műveik a világ minden táján kommentár nél
kül, "kapásból" megértésre találhatnak. Beletágultunk tehát a világírodalomba,
mint mikor a középkoron át latinul írtak íróink s ha magvasat írtak, a világ
füle megnyílt: hallásukra. Korántsem akarjuk ezzel azt állítani, akár Mester
házi, akár S6s György színműve világirodalmi remekmű. De tisztességes szán
dékú problémavetésük bent van a világsors áramában, tehát hibáikban is va
júdó korunk jobbat és szebbet szülni akaró jellegzetességeit ismerjük föl ben
nük annál is inkább, mert útkeresésük nyomán föl-fölvillan az az emberarc,
amelynek kialakitásán mi is dolgozni szeretnénk. A jobb és a tisztább, a mai
közösségi sorsban egymásnak elviselhetőbb ember prototipusát keresik, drámai
módon, tehát az ellentétek párhuzamain át.

Mesterházi problémája a házasság és a válás, a gyermek sorsa és a válás
folytán széthulló családi légkör újrateremtése körül bogozódik. Adva van egy
író, korunk pesti rádiókrónikása, éppen házassága huszadik évfordulóján. Két,
a szinpadon nem látható gyermek atyja, pénzét haza is adja és legtöbbször fe
leségének diktálja cikkeit, elmélkedéseit. Látszólag nyugodt családi otthont
látunk magunk előtt, amely fölé - mint a darab minden jelenete fölé - két
hatalmas kőtábla súlyosodik a tízparancsolat számokba sűrített betűivel. S
ez alatt a statikusan jelképezett égbolt vagy mennyezet alatt aztán megindul
mai életünk dinamikus sodrású kavalkádja. A házassági évfordulóját ünneplő

íróhoz előbb felesége lánykori udvarlója toppan be, aki a feleség fülehalla
tára leplezi le a férj szerinte üres konformizmusát s mefisztói szerelmi vallo
mással próbál éket verni a házastársak közé, figyelmeztetvén egykori szerelmét,
hogy férje csak érdekből vette el, most pedig ime rabszolgasorsban tartja őt.

Az ír6 egyik rádióriportjából is baj kerekedik: egy fiatal jegyespár boldogsága
kerül válságba a felületes író rúdióüzenete folytán. Az író ugyanís azt üzem..
hogy özönvíz előtti állat az a mai fiatalember, aki nem akar tovább tanulni,
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viszont a tényállás megvizsgálásakor az iró meggyőződik, hogy a fiú igenis
akarna tanulni, de anyja huszonötévi házasság után otthagyta otthonukat, a
fölborult családi élet apját iszákosságba kergette és most neki kell öccse el
tartásáról is gondoskodnia, tehát nem tanulhat tovább. Mostmár tehát két há
zasság és egy jegyesség forog veszélyben. Az iró nyomozóútra indul a vidéki
munkásházaspár válásának ügyében, miközben egy ma(}netofonszalagról visz
szapergetett párbeszédböl úgy értesül, hogy az ő házassága ugyancsak a válság
küszöbére érkezett. Mi az igazság, mit parancsol a mai erkölcs, a válást vagy
az együttmaradást kelletlenül, boldogtalanul is: ez Mesterházi darabjának
a problémája.

.A. nagy leleménnyel s mindvégig érdekfeszitően bonyolított események
során maga az iró is meghentereg a sárban, mert egy duhajos vidéki mulatság
utáni félönkivületi állapotában egy rosszhirű nönél éjszakázik és erkölcsi undort
érez önmaga iránt. Ezért már-már hajlamóssá válnék, hogy mégis a kőtáblák

nak adjon igazat, hisz vidéki útján arról is meggyőződik, hogy Kadács, a fe
leség nélkül maradt munkás csak azóta süllyedt az iszákosságba, mióta a fe
lesége elhagyta. Rá akarja tehát beszélni a Pestre költözött Kadácsnét, hogy
férje és gyermekei érdekében állítsa helyre a házasságot és az asszony már
már enged is rábeszélésének, mikor a gyermekeit fenyegető veszélyt idézik
elébe. Az asszony új élettársa azonban elárulja, hogy Kadács azelőtt is izgága
volt, verte a feleségét és az asszonynak nem volt mellette egy nyugodt, boldog
pillanata sem. Az iró erre kijelenti, hogy akkor követne el bűnt, ha nem a
hozzája méltó fépfit választaná élettérsul és a gyerekei sorsát önmaga föláldo
zásával akarná biztositani.

Miután ilyenformán a munkásházaspár históriájának pontot tett a végére,
saját házassága rendbejön: nem belső erkölcsi erők fölidézése árán, hanem
azért, mert a mefisztói udvarló amúgysem mutat túl nagy kedvet ahhoz, hogy
barátja feleségét elvegye. Az asszony újra leül az irógéphez rabszolgamunkáját
végezni, az iró pedig diktálni kezdi neki új rádiócikkét, amely szerint szét kell
törniink a régtől fogva ránksúlyosodó kőtáblákat és meg kell alkotni az új
érkölcs XI. parancsolatát ... S itt gyors függöny következik. Vége a darab
nak: s ha nem lenne vége, talán be sem t1udná fejezni a szerző ezt amondatot.
Hiszen darabjának legfőbb értéke éppen abban rejlik, hogy annak majdnem
minden ténye, kijelentése, sőt bemondása is - mert ilyesmikben sem szűköl

ködik a darab - a kőtáblák igazát hirdeti. Az iró boldog, amikor házassága
felől elvonulnak a vészfelhők, viszont Mesterházi semmiféle garanciát sem tud
nyújtani afelől, hogy Kadácsné új házassága tisztább, erkölcsösebb és maibb
igényű lesz, mint az elmúlt volt. Igaz, hogy új választottja derekabb ember,
fejlődött intelligenf:iájú, öntudatos munkás, mig az első csak egy falusi duhaj
volt. Az asszony is fejlődött közben, hogy gyári munkás lett és a magához
való férfi mellett kibonthatta intelligenciáját. Csak éppen ebből a kibontako
zásból szeretnénk többet látni, csak egynéhány olyan leheletnyi szóban kife
jezve, mint az iró feleségénél látjuk, aki kimondja, hogy ha szeret valakit az
ember, semmiféle munka sem meqalázo a számára.

, Mesterházi legfőbb irói gyengéje abban nyilvánul, hogy túl sok alakot fog
meg, de keveset markol ki emberi mivoltuk lényegéből. A főalakjai közül iga
zán csak aZ',iró feleségét és némiképpen a mefisztói csábitót tudta belülről is
ábrázolni. Kadács, azüllésnek indult munkás remek karakterjiqura, de csak
külsőségeiben és az alakitó szinész remek megformálásában látjuk. Elenged
nők a szerzűnek: egynémely, humoros pocsétában pacskoló, vidámságot ger
jesztő jele,netét is - bár nagyon szórakoztunk rajta -, ha főalakjai drámai gra
fikonját süllyedésében és emelkedésében többrétűen tudná ábrázolni, A vidéki
muri ábrázolásáért viszont mégis nagyon hálásak vagyunk, mert olyan gene
tikus bajokra mutat rá finom irói reflektorával, amelyekből a magyar vidék
még csak álcázottan muuitia a gyógyulást. A keretek változtak és nívósodtak
ugyan látása szerint, sok világvárosi elem tört be falvainkba, de a háromna
pos vidéki muri, awit azelőtt úri murinak neveztek, még nem szorult a szé
gyenletes dolgok so-rába, S talán ezért is menekül el Kadácsné, a jobbra vágyó
asszony Pestre magasabb kultúrigényt jelentő választottjával.
, Mesterházi színműve tagadhatatlanul az évad legnagyobb és legszínvona-
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lasabb magyar színpadí sikere. Az író sokszor helyzeteivel gondolkoztat el job
ban, mint kijelentéseivel, de végesvégig a saját létünk ütőerén tartja orvosian
vízsgáló kezét s közben az egész maí emberiségét igyekszik kitapogatni. Műve

apró, néha már-már zseniálisan esetlen naivitásai mellett is ezért tölti meg
jojtó izgalommal a nézőtér szívét. Bátor író, okos író, kereső ember. Humanista.
Meri kételyeit is hangoztatni s miután tud drámában gondolkozni, minket is
problémái lemérésére ingerel. Betölti tehát a mai színpad elsőrendű erkölcs
formáló hivatását is.

A Vígszínház szereplőgárdája,rendezőí és műszaki garníturája gondoskodik
azután a mű előkelő tálalásáról is. Páqer Antal, mintha egy árkolt színészarc
mélyedéseit kellene sminkanyaggal kitöltenie, egységes alakot formál a néha
bizony nem eléggé markáns körvonalú, hézagos jölépítésű írói alakból. Finom,
tartózkodó, elegáns vonások mögé rejti az alak belső bizonytalanságát s néha
ínkább egy-egy gesztussal pótolja, amit az írói hév még míndig túlzott retori
kával akarna kifejezní. Bulla Elma cseppet fanyar pesti írófelesége viszont ép
pen végtelen egyszerűségében lesz monumentális és egyfábólfaragott. "Ha az
ember valakít szeret ..." mondja szinte monológszerű csúcsra emelve egyszerű

szavait a házasságról s ebben a néhány mondatban egyszerre benne van mind
az, amí az emberi életben szép tud lenni. Varsányí Irén mondott hajdanában
ilyen emberi valónkból föltörő, igaz szavakat ezen a színpadon, olyanokat,
amelyekről tudtuk, hogy évtizedek múltán is a szívünkben fognak zenélní,
mert lekottáztuk őket legjobbik valónk érzékeny magnoszalagára. Kadácsné
ban viszont megmutatja a többre, jobbra törekvő asszonyt - mert a munkás
asszonyt ís ő játssza - aki egyetlen figyelmeztető szóra visszatérne a mártiri
umba gyermekei kedvéért. Ha híbáztatták ís sokan ezt az alak-kettóeséqet, mi
többet tudunk mellette fölhozni, mint ellene. A férjében csalódott, de gyerme
keihez ragaszkodó anyát két arccal mutatní meg nem mindennapí színéizi
jöladat s örültünk, hogy sikerének tanúi lehettünk.

A mellékalakok sorából Pándy vidéki mokányberciszerű figurája kínál
kozik az élre. Harsány színekkel festett, parlagian kedves zsánerfígura s hogy
sokan ráismertek szanaszét lappangó hasonmásaíra, azt a számtalan nyiltszíni
taps bizonyította. Prókai István részeges Kadácsa, Szakács Miklós mefisztói
csábitója és Szatmári István gebines pincére mind élesen fogalmazott karak
tertiaura. Bílicsi öreg plébánosa szinte sugározza azt a békét, amelyre, aká'/'
társadalmi, akár krisztusi célból nézzük, egyaránt akkora szükségünk v(tn. A
fiatalok közül Tordy Géza és Mészőly Julia jegyespárja és Sütő Irén harsá
nyan közönséges Karolája méltó részese a darab általános művészi és előadás

beli sikerének.

Lehet, hogy Sós György színműve, "A pék" nem arat olyan köztetszést,
mint ez a válás i problémát boncoló XI. parancsolat, Mesterházinak mégis vol
na némi tanulnü1alója tőle. Amíg ez utóbbi gyermekes örömmel a legföltű

nőbb virágot szakítja le a rétről, az előbbi szinte kamaramuzsíkára hangsze
relt tehetségével a látszólag egészen kicsiben mutatja meg a nagyot,

Hogyan is juthatott volna különben eszébe, hogy egy látszólag leaese
ménytelenebb embersorsba, egy falusi pék életébe, annak kicsinyke műhelyébe

ássa be magát három fölvonásra. Hogy megmutasson egy picinyke embert
minden hétköznapi gondjával-bajával, vergődésével és jóra való botlásával
együtt, amit ennek az embernek a másokért való aggódó szeretete okoz. Lehet,
hogy ez az öreg pék csak a mesében létezhetett, de mekkora öröm nekünk, ha
valakí mesélni tud nekünk és éppen mai életünkben találja meg azt, ami 'a
legszebb. Az emberi jóságot, az önmagát is föláldozni tudó emberi szolidaritást
és a szép halált, ami az igazak jutalma.

Az öreg Forró talán azért gyerektelen ember, hogy minden ember gyere
két egyformán szeresse. Valami világvégén létező falucskában él, egyszál se
gédje is van s az éppen nősül. Az egész falu, az egész téesz ott nyüzsög a la
kodalmon, csak az öreg pék folytatja munkáját, hogy reggelre friss kenyér
illat szálljon a falubaJL Hűrorn és fél téesz pár üli ezt az esküvőt s éppen a
péklegény a negyedik kitev.ője a csoportos násznak és így meglepetésül ő is
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kap egy beutalást a kéthetes nászútra. Az öreg pék sanyarúbb időket látott
házasodása idején, s bár a hirtelen jött beutalás miatt nem gondoskodhattak a
fiatal munkaerő helyettesítéséről, elengedi a boldog fiatalokat a gondtalan
boldogság tündértavára. Majdcsak ellátja egymaga ís a munkát, amíg megjön
a helyettes, cipeli a nehéz zsákokat, ha ki is fullad belé, dagaszt a fiatal he
lyett is, fűt, szitál, szakajt és bevet. Hadd éljenek a fiatalok olyan csodát is,
amit ő csak álmodott"amikor a bőrét vitte a munkásmozgalomba.

Aztán telnek a napok. Helyettes nem jön, de jön helyette kétszázötven
tagú tanulócsoport a téeszbe s azoknak legalább még egy mázsányi kenyér
kell napjában. Hát vállalja ezt is. Aztán hazakerül az ifjú férj, de nem azért,
hogy roskadozó mestere válláról leemelje a liszteszsákokat, hanem, hogy be
jelentse: anyjának van Pesten szép lakása, de beteg, öreg, s ő bizony, hogy
mellette lehessen, Pestre szegődött. Az öreg pék megtagadhatná az elbocsájtást,
de megint nem tud parancsolni a szívének. Elengedi a péklegényt s ezt a köz
pontban olybá veszik, hogy nincs is nagy szüksége segéderőre. Mit 'tudják ott a
számoszlopok között, hogy mi a helyzet Karakóbürgözdön. A pék már szám
talanszor elesett terhéve l a sáros udvaron, sok liszt is kárba ment és kidolgozni
sem bírja már úgy a tésztát, hogy magasra szökjön sütés közben. A szalonnás
kenyérért bevádolják, az elszórt lisztért fegyelmivel fenyegetik s ő csak süt
tovább, hogy minden éhes szájnak eleget tegyen. Dolgozik, amig egy szívroham
földre nem teríti. S amíg a felesége a több kilométernyire lakó orvos után te
lefonálgat a tanácstól, ott vergődi el élete hősí fínáléját előttünk egy kemence
száj előtt, amelyből már nem bírja kiszedni a fríssensült aznapi kenyéráldást.
A fölváltás csak ekkor, ebben a végórában érkezik egy vidám, falusi élethez
szokott péklegény személyében s mint a stafétafutásban, a roskadó átadja a
fáklyát az utánakövetkezőnek.

Morbid téma, az bizonyos, hísz szinte három fölvonáson át csak egyetlen
ember kitárulkozó emberséqét látjuk, amíg a halál révébe nem ér. S mégís
milyen fölemelő az az utolsó néhány pillanat, amikor a fiatal átveszi a helyt
állás posztját az öregtől, amint a tragédián is átsüt az élet napja és örök em
beri bizalom költözik a szívünkbe, arra bíztatva mindnyájunkat, hogy ne fél
jünk jónak, jobbnak, emberfölöttien is emberszeretőnek lenní az élet eme sá
ros udvarán.

Én: nem ismerem Sós György "Igaz legenda" című rádiójátékát, de any
nyit hallottam róla világíaktól és egyháziaktól, mindenféle rendű és rangú
hallgatóktól, hogy vízsla igényességgellestem a függöny fölgördülését. Vajon
mit tud ebből a novellányi eseménysorból csínální Sós György? S ami a leg
jobban meglepett, éppen irói ökonómiája, drámai építőképessége volt. Szeret
tem volna ugyan, ha a tanácsházi telefonjeleneL erejéig sem lép ki ebből a
kedves kis műhelyből, ha ennyi törést sem engedélyez magának a hely, idő és
cselekményegység mezején. No persze, az ilyen vértelen tragédia nem játszód
hatik le egy napíg, mint valami kardpárbajos, vagy öngyílkoló drámai végzet
folyamat, de a téma epikus időtartama csak nehezítette az író dolgát s ő jól
vett minden akadályt ebben a gátfutásban. S csak a háttérből villantva föl
szineit, a mai falu képét is odavarázsolta a színfalak mögé. -

Makai Péter rendezése és az egész mű összjátéka is kifogástalan egységű.

Engedtessék meg nekünk, hogy a többi összetevő rovására mégis csak két nevet
említsünk a népes szereplőgárdából, a munka himnuszának két vezéralakjáét.
Kömüves Sándor játssza az öreg pék szerepét. Szinte állandóan a színpadon
van s ezalatt kell megmutatnia egy emberi élet elégését, píslákolását és kilob
banását. Nem szabad elapróznia naturalista módon szerepét, viszont a kícsiny
színház látáskörében finoman kell cizellálnia az elénk állított alak arcvoná
sait. Kömüves Sándor alakítása egy pillanatra sem válik egyhangúvá, de har
sányan harsogóvá sem. Szerepével való tökéletes összeolvadása színészi pályá
jának csúcspontját jelentí s ezzel az alakításával egy világnyelven akár föld
körüli vendégjátékra mehetne. 1!:s a másik, a fiatal Avar István, az utolsó pil
lanatokban érkező péklegény. Neki is az eszköztelensége a legnagyobb érdeme.
A haláltusáját vívó pék műhelyébe behozza a napfényt, az erőt, a fiatal mun
kástestvér emberségét és sikerül neki föloldania a tragédiát, katarzis ba len
dítenie a közönséget. (Possonui László)
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KÉPZŰMŰVÉSZET. Csók István halálára. Néhány évvel születésének cen
tenúriurna előtt elhunyt Csók István (1865-1961), az utóbbi emberöltők egyik
legnagyobb magyar festője. Már fiatal éveiben múlhatatlan értékű mesterrnű

vekkel ajándékozta meg nemzetét: "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre",
"Öcsényi keresztelő", "Arvák". Fejér megyeí iparosemberek gyermeke volt, fa
lusi fiú, s a müncheni és párizsi tartózkodás sem halványította el lelkében a
földművelő emberek életének képét. Róluk festette olyan műveit, mint a
"Krumplitisztogatók", a "Szénagyűjtők", a "Cselédszerzőnél". Később a fran
cia impresszionizmus nyomán alakította ki színekben pompázó művészetét.

Mohács környéki sokác asszonyok, csendéletek, . arcmások, női aktok, strandje
ienetek voltak későbbi munkáinak témái. Művészete itthon is, külföldön is sok
elinmerést aratott, - a firenzei Uffizi-képtár, ahol évszázadok óta gyűjtik

minden nemzet legelső .művészeinek önarcképeit, Csókot is felkérte önport
réja elküldésére. (Ebben a megtiszteltetésben csak Szinyei-Merse és Rippl
Rónai részesült még a magyar festők közül.)

Korábbi munkáit - a századvégi korízlésnek megfelelően - bizonyos
irodalmias-epikai attitüd s nemegyszer keresett démonizmus jellemezte ("Nir
vána", "Vámpkok", "Boszorkányszombat", stb.). E csoportba tartozik a bor
zalmas. pszichopatológikus cselekményű, részleteiben azonban kiváló, óriási
felkészültséggel kivitelezett "Báthori Erzsébet" is. E témaköröktől később vég
legesen elfordult a művesz, mintegy megfogadva Thomas Mann szavait: "Még
távolról sem művész 'az, akinek a végső és legmélyebb rajongása a raffinált
ság, az excentrikusság, a sátáni körül ólálkodik, aki nem ismeri az ártatlan, az
egyszerű, az élő iránti vágyat ..." (Th,' Mann: Tonio Kröger.) További mun
káin már nem a vonal, hanem a tiszta festőiség, a végsőkig fejlesztett szín
kultúra az uralkodó. Lelki alkata hasonló volt Renoir-éhoz, mindkettejük érett
kori munkáin végigvonul az élet szépségeinek ünneplése, a természet gazdag
ságában való optimista, elragadtatott megmarülés. Ez a kicsattanó életmámor
ragyog fürdőruhás Iiatal Teányalakjaín, a kertben reggeliző és pipázgató ke
resztpapa joviális arcvonásain. a kisleányáról festett bájos .,Züzü"-képeken,
a .,Rózsaujjú hajnal" c. balatoni festményen és a balatoni ciklus többi darab
ján. "Tündéri tájképek. boldog művész ! Micsoda lélek, micsoda érzés, micsotla
ifjúság kell ehhez a tekintethez !" - írta Szomory Dezső 1937-ben Csók pik
túrájaról. Már 86 éves volt a mester, amikor 1951-ben megalkotta "Háboru és
héke" c. triptichonját. A mű tiltakozás az élet nevében a rombolás, a halál, az
új háború réme ellen. Azt a gondolatot fejezi ki az agg művész hattyúdala,
amiról Ady Endre eképp beszélt: "Jaj, a Tüzet ne hagyjátok kihalni, - Az
Élet szent okokból élni akar ..."

Csók István mint pedagógus is nagy érdemeket szerzett. 1920-ban a Kép
zőművészeti Főiskola tanára lett, ő indította el útjára Cserepes Istvánt, Kor
niss Dezsőt, Mattioni Esztert, Vöröss Bélát (a későbbi kiváló elefántcsontfara
gót) és még sok más művészünket. Nagyszerű tehetsége, az ifjúság közötti
népszerűsége, szellemének haladó beállítottsága vörös posztó volt a másodlagos
képességűek s a korszerű művészettől irtózók szemében, s ezért 1932-ben
Vaszary Jánossal együtt menesztették a főiskoláról. Mint illusztrátor is igen
jelentős volt. (Balassa Bálint költeményei. Gvadányi Peleskei nótáriusa, a
"Nyugat" köréhez tartozó lírikus, Kemény Simon verseskötete.) Elsősorban

festő volt, a színek mágusa, de graf'ikái között is akadnak kivételes darabok,
így Kernstok Károly ceruzával rajzolt arcképe 1930-ból.

Számos bibliai témájú képet festett (Thámár, Júda gyűrűje, A bűnbánó

Magdolna). Távol áll tőlünk, hogy e műveket vallásos szelleműeknek nevez
zük, hiszen a szentírási történetek nyilván csak ürügyül szelgáltak a mű

vésznek szép női aktok festésére. De az "Ezt cselekedjétek ..." círnű képben
a jóbarát, Réti István joggal látja meg a "vallásos áhítat hangulatát". S ugyan
ezt mondhatjuk er' "Az Úr asztala" és a "Babylon vizeinél" című képekrőL
"És szabadíts meg bennünket a gonosztól" círnű vásznán a keresztrefeszített
Krisztus alakját is ábrázolta, e müve kevés sikert aratott, s a művész később

elkedvetlenedésében feldaraboltá.
csók oly nagy művész volt, hogy úgy érezzük; még a róla írott nekrológ

ban is őszinték lehetünk. A művészeti életben is egykor meglévő kapitalista
szabadversennyel magyarázható, hogy az ünnepelt s termékeny mester mű-

247



tennéből kikerültek olyan alkotások, amelyek ,,8 közönség szájaizéhez kel
lemezett édességek" (Fülep Lajos szavai) voltak. De festményeinek nagy há
nyada mindig becsben fog állani a római, firenzei, budapesti múzeumok szép
ségre szomjas látogatói előtt, s hirdetni fogja a magyar művészet magas esz
tétikai rangját. A munkás, tevékeny életet élő, közszeretetben álló művész

olyan volt, "mint 8 termő' fa, mely az ő gyümölcsét magadja. melynek levele
meg nem hervad ..." (L zsoltár 3. verse.)

Bajor Gizi és a képzőművészet. Néhány héttel ezelőtt emlékezett meg a
magyar színházi élet és a sajtó a felejthetetlen színésznő, Bajor Gizi tragikus
halálának tizedik évfordulójáról.

Bajor Gizi nemcsak művésznek volt nagy: embernek is. Akik ismerték őt,

'egybehangzóan azt vallják, tele volt jóakarattal, segíteniakarással, megértő,

rnelegszívű kollegialitással. Az, amit a következőkben felelevenítünk, ugyan
'Csak ezt a véleményt erősíti meg.

Köztudomású, hogya 30-as években számos kiváló magyar képzőművész

küszködött exisztenciális problémákkal. Bajor Gizi elhatározta, hogy támoga
tásukra művészetí propaganda-akciót szervez. Meghívókat nyomatott s ezeket
százával küldte szét a művészetbarátoknak; a meghívók egy-egy műterernösz

szejöveteire szóltak. A Film, Színház, Irodalom c. képeslap 1942. január 23
29-i száma így számol be egy ilyen Bajor-féle összejövetelről: "Kmetty János.
a kiváló festőművész műtermében vagyunk, a Deák-téren, Százan szerongunk
az aránylag kis lakásban. Műteremvizit van, úgynevezett Bajor Gizi-akció,
ami azt jelenti, hogya meghívott vendégek tízpengős belépődíjat fizetnek, és
ezért egy sorsjegyet kapnak a jóféle harapnivalón kívül. Traccsolás, csevegés
és büfé után kalapba teszik a neveket, és minden 14-ik nyer egy képet. A
főnyeremény - egy pompás Kmetty-kép nyertese - még külön 80 pengót
tartozik fizetni a műtárgyért." Természetesen - már csak a közkedvelt mű

vésznő kedvéért is - mindig "telt ház" volt az ilyen műteremlátogatásokon.

A 8 Orai Újság 1939. november 20-i száma arról számolt be, hogy egy esztendő
folyamán 8130 pengót juttatott Bajor fáradhatatlan ügybuzgósága művészeink

színe-javának, Szőnyi Istvánnak, Egry Józsefnek, Szobotka Imrének, Freytag
Zoltánnak és másoknak. Szőnyi István - akivel Bajor Gizi igen jó barátság
ban volt - gyakran töltötte be a "kikiáltó" szerepét. A rendszeres résztvevők

között volt Petrovics Elek, a finomtollú művészeti író, a Szépművészeti Mú
zeum főigazgatója, Hoffmann Edith művészettörténész, Heltai Jenő író, Mikus
Sándor szobrász, Nizsinszky Tamára és mások. A művészek s az egykori lá
togatók ma is meghatottan beszélik el, milyen boldog és elégedett volt Bajor
egy-egy különösen jólsikerült összejövetel után. (Dévényi Iván)

*
K i á II í t á s o k: Kerti Károly grafikus. A rnonotypiának, ennek az újab

ban egyre nagyobb tért hódító művészi technikának szakavatott művelője.

Tatán rajztanár, tevékeny részt vesz a Komárom megyeí művészek munka
csoportjának szervező munkájában, a helybeli szakkört is vezeti és csak rá
érő idejét szentelheti a művészetnek. Engedve hajlamának, életkörülményei is
arra késztették, hogy a grafikában érlelje meg tehetségének teljesértékű ki
bontakozását. Kiváló rajzkészségével már főiskolás korában feltűnt, amikor
egyik rajzát a Szépművészeti lVIúzeum rnegvásárolta. Kiállított képeit, néhány
korábbi rézkarcán kívül, a legutóbbi évek anyagából válogatta ki. Otthonos a
grafika minden ágában. Rajzol hidegtűvel, tollal, tussal, pi ttkrótával, készít
linoleum- és fametszetet, használ vegyestechnikát is, ha szükségesnck érzi.
Munkásságának zöme azonban a színes monotypia. Évekkel ezelőtt látott egy
Pícasso-rajzot, fekete alapon hófehér alakokkal. Ilyen kontrasztot csupán mono
typiával lehet elérni. Kedvet kapott, hogya gyakorlatban maga is kipróbálja
ezt az eljárási módot. Nem kell annyi előkészület hozzá, mint a többi met
szetraitához. Nincs itt szükség negativ mintára, amiről a pozitiv sokszoro
sítható, hiszen csak egyszeri alakban készül. Innen a neve. Kerti különféle
technikát kísérletezett ki s rájött a legegyszerűbb kivitelezési módra, amely
egyúttal a S2Jín- és vonalkombinációk leggazdagabb változatára képesít. A tet
szésszerinti, akármilyen komplikált színösszetételű lapra helyezett átütő anyag-
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ra (amelynek azonos a szerepe. mint az Indigópapírnak) karcolja rá míndjárt
a végleges, pozitiv rajzet. Nyitott szemmel, éber figyelemmel és szociális együtt
érzéssel fogalmazza meg ábrázolásait. Szívvel-lélekkel résztvesz abban az élet
megnytlvánulásban, amit környezetében napról napra maga előtt lát. És ami
kor elkészül egy-egy mű, mint a tatabányai erőmű, az almásfüzitői timföld
gyár, a csilletolók, a leszállás a bányába, a kapás leányok, gyerekek a ho
mokban, anya gyermekével: a művész elégtétele nem az a külső tény, hogy
sikerült a látottakat megrögzíteníe, hanem az a benső öröm, hogy újraéli, te
hát kettősen éli környezetének megnyilvánulásait, .az erőt adó bizonyosság,
hogya szeretet, az összetartozás eltéphetetlen szálai fűzik az embertársaihoz,
főleg a földhöz tapadt, verejtékkel megszentelt dolgozó nép gyermekeihez.
Töprengő, küszködő művész, aki gyürkőzik az anyaggal a szabatosabb és meg
győzőbb kifejezésért. Még korántsem mondható késznek, befejezettnek az,
amit nyújt és ahogyan csinálja. Épp az a szép és megnyugtató munkásságában,
hogy közeledvén az ötvenhez is, még fejlődőképes. nem restell tovább tanulni
és kísérletezni. Különösen sokatigérők csendéletei, melyekben kitágítja e rnű

faj kereteit és a holt tárgyakat összekapcsolva az élő, mozgó háttérrel, mintha
burkoltan annak a benne bujkáló gondolatnak, vagy még inkább érzésnek
akarna sejtelemszerű kifejezést adni, hogy mínden csak átmenet, és a holt,
meg az élő talán csupán pozitiv, illetve negativ előjele annak, ami változha-
tatlan és mindenkor jelenvaló (Fényes Adolf terem). .

Sajó Péter sém .kizárólag a festészetnek és a festészetből él. Mint 17
gyermekes szegény mozdonyvezető fia küzdötte fel magát, kitűnő eredmény
nyel elvégezve a képzőművészeti főiskolát. De családi körülményei nem enged
ték, hogy lerázva magáról minden nyűgöt, pusztán a művészi alkotás örö
mének éljen. A Ganz Darugyár tisztviselője. Ott él a munkások között, velük
éli át minden napnak izgalrnát, a közösen végzett munka sokrétű mozzanatát,
a test mozgásának és az arc játékának változatait. És a kötöttsége, a szünet
nélküli elfoglaltsága egyben az erőforrása is a benne éberen megfigyelő rnű

vésznek. Szereti a társait, szereti a környezetét. szereti a munkát, ami eltép
hetetlen összefonódást hoz létre a dolgozótársak között. És míközben festi őket

és festményein, pasztelljein megelevenedik a táj, a napszak és a munka, mint
természetes és jótékony életmegnyílvánulás: képei megtelnek az élet léhele
tével. 'az emberi test melegével, a rét, az égalj közelségével. természet, em
berek és állatok megbonthatatlan egységének a szuggesztíójával, Van egy ké
pe, .Barátnők" , két csitri leány bimbózó fiatalságának tettenérése, annak a
mozzanatnak áhítatos mcgrőgzítése, amikor a szende szemérem öntudatlan me
részsége ártatlan bájjal egyesül. Gyöngéd együttérzéssel festett lovait szem
lélve, szinte érezzük az istálló kípárolgását és az egyik ló olyan barátságosan
fordítja felénk a Iarát, hogy kedvünk volna megpaskolni, Sajó festői monda
nívalójának intenzitását sajátos techní kájával, magagyártotta, úgynevezett vi-

• zes krétával és a rötli, meg a fekete ceruza kombinációjával is élénkíti (Der
kovits terem).

Németh József bemutatkozó kiállítása meglepetés..Egy robbanó tehetség
szárnypróbálgatása. Még korántsem érett művész. Most van kialakulóban. Alig
három éve került ki a képzőművészeti főiskolából, ahová Hincz Gyula éles
szeme s nemes pártolása juttatta. Annyira szerényen indult az egykori kapos
szerdahelyi parasztgyerek. hogy álmai beteljesülésének vélte, ha a paraszti
sorból kiemelkedve, szobafestővé válhatik. Szerencséjére Szőnyi keze alá ke
rült. Megtanulta nagy mcsterétől a tónusfestés eszmei tartalmat kifejező, han
gulatteremtő hatalmának a [elentőségét. Termő földbe hullott a mag. Rendkí
vül fogékony és érzékeny. Érzékszerveivel lesben áll és előre felkészülve várja
a benyomásokat. Mint minden igazi, hivatott művésznek, a megnevezhetetlen
hatodik érzékszerve a legfőbb segítsége a tájékozódásban, a leülvilággal való
viszonylatában és önmaga rejtélyeinek böngészésében. Képei az avatatlan sze
mében kezdetleges, tapogatódzó kísérletek, primitiv, suta, csiszolatlan műhely

darabok hatását keltik. Nekünk éppen így, félig készülőben, a megvalósítás
első. még esetlen mivoltában, keresetlen, naiv őszínteségükben, szűzi tisztasá
gukban tetszenek. Elvitathatatlan már most is természetes komponáló tehetsé
ge. Amit lát és megragad, azt ki is tudja habozás nélkül fej~zni. A Iegillöb-
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ben, a legtömörebben, a legfélreérthetetlenebbül. Tud bánni a hideg tónus
sal. Okosan tanulmányozhatta Derkovitsot. De elemében akkor van. ha me
leg tónussal érzékeltetheti szíve rajongasát. Mert telve van romlatlan lelke
sedéssel. És mesehangulattal, a nép fiának mesélő kedvével. Milyen kedvesek,
mintha rózsaszínű bárányfelhőkben legelésznének báránykái. Egyéni jellege
mellett is némiképp úgy hatott ránk e festmény, mint kegyeletes tisztelgés Nagy
István emlékének. Legszebb képe freskó. Címe: Menyasszony. Fehér és megkö
zelíthetetlen nőalak. Messzíség és meghittség egysége. Monumentális. Nagy
Balog Jánost idézi, persze a maga egyéni hangvételével. "Ásók" című képe.
A piszkos kék egű szürkületben két görnyedt ásó férfi viaskodik a fekete föld
del. Még erőteljesebb két életképe. Mellbevágó telitalálathangulatával. Az
egyik a "Család". Föld, ég, áldottállapotú anya, mögötte a férfi, hátán a gye
rekkel. Egy villanás, egy kattanás és kész a megörökített pillanat. Felejthe
tetlen. A másik: "Vándorkubikusok". A piros ég alatt, szürkészöld térségben
menetel, talicskát tolva maga előtt, három meztelen felsőtestű kubikos, Tartá
suk komor és magatartásuk rendíthetetlen. Félelmetesen nyugodtak, mint az
elkerülhetetlen sors angyalai, de ugyanakkor erőtsugárzók, békét, kenyeret,
életet hozók. Németh József képeiben a tárgy csupán jelkép. Tartalma azon
ban az eszméltetés. És ezért az Igényessége miatt érezzük, hogy Németh Jó
zsef, ha a megkezdett úton halad, még nagy festő lesz (Műcsarnok Kamara
terme).

A 140 darabból (fametszet, linóleum, vegyes technikájú ábrázolás) gondos
válogatással összegyűjtött és az Ernst-múzeumban kiállított finn grafikus anyag,
az alig százéves grafikájuk fejlődésének egyes állomásáról híven tájékoztat. Fel
tárja tájaik hamisítatlan, mással össze nem téveszthető [ellegét, az ottani em
berek gondolat- és érzésvilágát, mozdulatait, rejtett és szembeszökő tulajdon
ságait, egy északi földnek és népnek harmonikus egyűvétartozását, azt a bizo
nyos légkört, amit az igaz és őszinte művészet, mint a finn grafika, olyan hi
telesen tud felidézni. (Haits Géza)

ZENEI JEGYZETEK. (P é c s i S e b e s t y é n o r g o n a e s t j e.) Pécsi Se
bestyén, a Zeneművészeti Főiskola professzora, az orgonairodalom fejlődésraj

zát vázolta fel előadóestjén, kezdve Adriano Banchiert Díalógusával, végezve
Kadosa Pál újonnan bemutatott darabjaival. Pécsi nem választott közismert al
kotásokat, hálás "sikerdarabokat", mégis kítűnően illusztrálta, hogyan jutott
el az orgonairodalom az első nagy betetőzésig, Johann Sebastian Bach művé

szetében, és hogyan fejlődött innen, egészen napjainkig. És örömmel köny
velhetjük el, hogy Ktuiosa Pál négy orgonadarabja - Sirató, Etiui, Bölcső

dal, Toccatina - éppen napjaink orgonairodalmának jelentős alkotása, sőt. a
poétikus hangvételű Bölcsődal minden izében maradandó mesterműnek igér
kezik.

Pécsi Sebestyén művészi felfogásának alapja a stilushűség és modernség
dialektikája. A művész alázatával közeledik az alkotók szelleméhez, de úgy
ragadja meg mondanivalójukat, hogya ma embere is megértse, élvezze és ér
tékelje. Hitelesen, élményszerűen elevenedett meg Pécsi tolmácsolásában J.
Pachelbell nagyszerűen épitkező fúgaművészete, Zipoli mély lirája, és Buxte
hude érett művészete. Főként Dietrich Buxtetuuie "feltámasztásának" örvend
tünk. Hisz manapság a múlt művészetéből már csak a maradandó, legnagyobb
alkotásokat fogadjuk be, csak azokat dolgozzuk fel, a többi egyre inkább fele
désbe merül. Buxtehude már csupán anekdotikus figuraként él emlékezetünk
ben, akiről Bach és Hiindel életrajzai némi malicíával azt emlitik, hogy lübecki
utódlásának azt szabta feltételéül, hogy csúf lányát feleségül veszi a jövendő

orgonista. Ezért aztán - mondják az életrajzok, Hiiruiel is, Bach is hamarosan
elmenekültek Lübeckből. Valójában mindketten tanulni mentek hozzá és ké
sőbbi alkotásaikban meg is érződik a lübecki "zarándoklás" haszna. Buxtehude
volt az is, aki Szent Márton napja és Karácsony között orgonahangversenyeket
adott a lübecki Marienkirchében, a mai egyházzenei áhitatok egyik alaptipu
sát teremtve meg ezzel. "A legmagasabbrendű és legáhitatosabb muzsika bon
takozott ki a keze alatt" - olvassuk egy helyen és a most elhangzott Cíacona
csak megerősitette ezt a közlést.
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Pécsi Sebestyén játékában küJönösen az a mozzanat ragadott meg ben
nünket, hogy mindegyik műsorszámát kotta nélkül szólaltatta meg. Sokkal in
tenzívebb, átéltebb így a produkcíó és közvetlenebb kapcsolat létesül előadó és
közönség között. Ez a feloldódás persze mit sem ártott Bach feszes ritmikájú
Partitájának, viszont közelebb hozta hozzánk a szovjet Gedike romantiku
sokon nevelődött szellemét és a fiatal cseh zeneszerző, Jan Zimmer virtuóz
Fantáziáját. A ráadásók között különösen Hidas Frigyes Toccataja tetszett,
mellyel Pécsi Sebestyén már külföldi hangversenyein is szép sikereket ara
tott. A ráadások végén csupán azt sajnáltuk, hogy nem volt olyan szeren
csénk, mint a leningrádi zenerajongóknak, akiket Pécsi Sebestyén legutóbbi,
Szovjetunióban tett hangversenykörút ján, 11 ráadással örvendeztetett meg.

Az orgonahangverseny közben Werner M'ária Muszorgszkij Gyermekszoba
c. dalcik~usát szólaltatta meg Varasdy Emmi pompás zongorakiséretével. De
bussy szerint "Muszorgszkij műve, - egy sorozat, amelynek minden darabja
egy-egy, a gyermek életéből vett jelenetet mutat be - mestermű ... Az egész
alkotás egyes hangok sorozC7ta, amelyeket Muszorgszkij titokzatos módon és
látnoki beleérzőkészséggel kapcsolt egymáshoz". Igen, az aránylag szűk hang
terjedelmű párbeszédes mű nem csak az énekest teszi próbára, hanem az éne
kes egyéniségét, lelkiséaét is, hogy hogyan tudja beleélni magát a gyermek
egyszerűségében is sokszorosan bonyolult lelkivilágába, hogyan tud aiiekuüat
lanul gyetmekké válni. Werner Mária dicséretére szolgál, hogy egyszerre volt
kitűnő énekes és érző ember, s így igen jól adta vissza a dalciklus alapszellemét.
(Nem mi vagyunk az elsők, akik azt reméljük, hogy a művésznőt az Opera
szinpadon is viszontlátjuk.)

(H ci n d e l: J u d á s M a k k a b e u s.) William Hogarth egyik metszete
(A Finchley-i menet) fejezi ki talán a legtökéletesebben azt a hangulatot,
melyben a Judás Makkabeus is született. Lobogó zászlókkal körülvett lelkes
katonák és vidámon integető asszonyok váltakoznak a rajzon és szinte várná
az ember, hogy egyszercsak elkezdjék énekelni a Judás Makkabeus legnép
szerűbb tételét, a Nézd a hőst ... kezdetű kórust, aStuartokat legyőző Cum
berland herceg tiszteletére. Hogy az oratórium főhőse a bibliai Judás Makka
beus ? - Ez csak azt mutatja, hogy Hiitulet iL mindennapok eseményeit is át
tudta tenni egy magasabb, biblikus szjérába. Számára a Biblia maga volt az
élet, s a Biblia igazságai a mindennapok igazságai egyben. Az angol polgárság
is ugyanígy gondolkodhatott, mert a bibliai zsidóság győzelmét saját győ

zelmének érezte s az ezt megéneklő (német származású és sokszor
megcsúfolt) Hiindelt elfogadta saját nemzeti zeneszerzőjének. Mi viszont
éppen azt értékeljük az oratóriumban, hogy az aktuális mondanivalón túl örök
érvényű igazságokat: a szabadság és a közösség eszményét hordozza. Mi sem
mutatja ezt frappánsabban, mint az, hogya hatalmasan hömpölygő kórustéte
lek sodrában elhalványodnak az egyéni figurák, Romain Rolland szavával
"feloldódnak" a zenében. Ez a parttalan áradás feledteti velünk a mű egyes
részeinek dekomponáltságát: szövegrészek, frázisok, dallamok ismétlődését.

Thomas Morell lelkész szövege ugyanis - enyhén szólva gyenge. A zene pe
dig itt-ott - éppen a szöveg leggyengébb pontjain - unalmas. Ezért alakult
ki az a gyakorlat, hogya művet megszólaltató karmester többet-kevesebbet
"húz" a partitúrából.

Ferencsik János inkább - többet húzott. Néhol bizony sajnálattal nélkű
löztünk népszerű részeket (a gyászkórust például), viszont az is kétségtelen,
hogy ez a rövid forma is hiánytalanul visszaadta a nagy egész drámai egy
ségét. Maradandó élményt jelentett a Bevezetés ünnepélyes méltósága, vagy
a végső Alleluja mennydörgése. Igaza van Romain Rollandnak, amikor ezt a
részt "napoleoni" zenének nevezi, mi azonban még többet véltünk kihallani
belőle, éppen azt, ami Napoleonból hiányzott, Hiindel lelkében viszont nagyon
is megvolt: az alázatos áhítatot. Ez pedig Ferencsik János érdeme. .

A szólisták mindvégig az előbb emlitett drámai egység gondolatát hang
súlyozták előadásukban. KüZönösen Sándor Judit produkcióját éreztük kiér
leltnek és megoldottnak, bár a többiek ellen sem emelhetünk különösebb ki
fogást. A Hangversenyzenekar kicsit fénytelenebb volt a szokásosnál, a Buda
pesti Kórus viszont (karigazgató: Forrai Miklós), kisebb szövegmondási hibák-
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tól eltekintve, megrázóan hiteles átéléssel énekelt. A gyermekkórus nagyon sok
intonációs hibával, fénytelenül szólt. (Végezetül meg kell jegyeznünk, hogy a
magyar fordítás szerint egy helyen kürtök zengenek, a zenekarban víszont
trombiták szólnak.)

(J a n á c s e k: K a t j a K a b a n o va.) Akik az Öszláv mise megragadó
drámaisága és vonósnégyeseinek bensőséges líraisága alapján különös érdek
lődésseI várták Janácsek operáját, elég vegyes érzelmekkel távoztak bemuta
tójáról. Nem az ezúttal is szép, gazdag, feszülten drámaí z e'n e, hanem az
egészében egy kicsit esetlen o p e r a miatt. A néző (s inkább a néző, mint a
hallgató) néha szinte szereine beleavatkozni a darab menetébe, hogy néhol
meggyorsítsa, néhol kihúzzon belőle álló jellegű epikus részleteket, s cqyálta
,Zán dramaturgiailag egy kicsit nagyobb és következetesebb "rendbe tegye"
Mert a főbaj alighanem itt van: az operának a s z í n p a d o n zajló, s néhol
sajnos majdnem egy helyben álló cselekményével, ami érzésünk szerint álta
lában nem eg,yütt halad a zenekari "cselekménnyel", hanem sokszor úgy hat,
mintha csak utána vánszorogna. Janácsek kiváló zeneszerző, és Osztrovszkij,
akinek Viharjából az opera témáját vette, jelentős, a maga irodalomtörténeti
helyén meg egyáltalán kezdeményezően kimagasló drámaíró; kettejük talál
kozása a Katja Kabanovában mégsem nevezhető szerencsésnek. A muzsikus
'mellől, vagy a muzsikusból, mintha hiányzott volna a megfelelő, biztos kezű és
bátor dramaturg. Nemcsak a színpadon való indokolatlan ide-oda járkálások
ra gondolunk, melyek nem egyszer szerepük, a dolgok jelzése helyett inkább
csak zavarnak. Gondolunk elsősorban arra, hogya szereplők túl keveset cse
lekszenek előttünk és túl sokat mondanak el dolgaikról. Az ilyesmi prózai
darabban esetleg elmegy, zenedrámában, amelynek másként, sommásabban, és
a zenével együttesen kell jellemeznie és ábrázolnia, már sokkal kevésbé. Ar
ról például, hogy a darab szerelmesének, Borisznak a barátja kémikus, volta
képpen csak a harmadik fölvonás elején szerzünk tudomást, egy erősen betét
ként ható részletben: holott az alakot a darab kezdetétől fogva ismerjük. A
harmadik fölvonásban a hősök jelleméhez már nem új mozzanatokat kell hoz
zátenni, hanem a már adott tulajdonságokat és mozzanatokat kell a drámai
cselekmény folyamán kibontani. Ugyanígy csak itt, ebben a vihar-jelenetben
derül ki Gyikoj kereskedőről, hogy nemcsak az a pénzéhes, zsarnoki termé
szetű, vérbő és zsiros idős férfi, akinek eddig ismertük (a második fölvonás
egy önmagában jó, de a darab egészében epizódszerű jelenetéből), hanem ma
radi gondolkodású, múlthoz tapadó ember is. Ez természetesen "adva van" a
tipus jellemében; de már előbb meg kellett volna mutatni, nem pedig a kifej
let előtt váratlanul bedobni.

De az első két fölvonásban a színpadi cselekmény még úgy-ahogy együtt
tud haladni, lépést tud tartani a zenével. A tulajdonképpeni törés a harmadik
jölvonásban következik be, amikor az addig lényegében drámai folyamat meg
akad, epikusan-líraian szétterül és ránehezül a zenére is, mely addig míntegy
sürgetve előre vítte az egész operát. A megzavarodott Katja túl hosszadalmas
búcsújának és tébolyának még a kitűnő Orosz Julio. sem tudott kellő egységet
és drámaiságot adni.

Az ő remek alakítása, és nagyszerű éneklése egyík fő erőssége volt az elő

adásnak. Tetszett Udvardy Tibor a pipogya férj, Faragó András a gazdag ke
reskedő, Tarnay Gyula a kémikus Kudrjas és Delly Rózsi a zsarnok anya sze
repében, valamint a szép megjelenésű és szépen éneklő Déry Gabriella. Bartha
Alfonz ezúttal mintha nem lett volna otthon a szerepében, amí egy ízig-vérig
Mozart-énekesnél teljesen érthető. A zenekart a tőle megszokott alapossággal
és átértésset. a zene minden szépségét kidolgozva és kiemelve Ferencsik János
vezényelte. Kenessey Ferenc mutatósan rendezte a darabot, de kérdés, nem
vált volna-e a hatás előnyére, ha egy kicsit erőteljesebben avatkozík bele al
cselekménube: sűrítve, szorosabbra fogva.

Így operai előadásban két fölvonásnyi nagyon szép, erőteljes, a szó jó ér
telmében modern szimfónikus zenét hallottunk, s egy helyenkint kítűnő, egé
szében nem, elég egységes, néhol vontatott operát láttunk. De mindenképpen
érdekes és jelentős kísérletet a műfaj megújítására, élethez (és élőbeszédhez)

közelebb hozására, mintegy a próza költőivé avatására. Janácsek művének ez
egyik nagy érdeme, és jelentősége. (Rónay László)
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MAGYAR KISPAPOK ZARÁNDOKÚTJA A KÖZÉPKORI ROMABA. Ha
nem volnának kezünkben közvetlen források, azaz egykorú eredeti oklevelek,
akkor alig hinnők el: A középkorban igen sok magyar kispap azért zarándokolt
Rómába, hogy ott vegye fel az áldozópapság szentségét, Egyetlenegy egyház
rnegyéből, egyetlenegy éven belül (1429) kilenc klerikus zarándokolt ecélból
az örökvárosba. Kísérjük el ezek egyikét, például Tamásfia Balázst.

Az örökvárosba érkezve benyujtotta, .kérvényét. Ezt a pápai udvarban az
oklevelek alaki szerkesztésében járatos megbízott (procurator) foglalta írásba.
Közvetlenül az egyház fejéhez intézett kérvényében megjelölte állását: "a csa
nádegyházmegyei temesvári Szent-György plébánia-egyház rectora" (rector
paroehialis ecclesiae S. Georgii de Temeswar, Cenadiensis diocesis); előterjesz

tette kérvényének tárgyát: a szeritrendeket óhajtja felvenni (qui ratione suae
parochialis ecclesiae arta.tus existit ad omnes ordines promoveri); kéri a Szerit
atyát, hogy különös kegyképpen (quatenus sibi specialem gratiam [acietites ..
de gratia speciali) engedje meg az örökvárosban tartózkodó valamelyik püspök
által alszerpappá, szerpappá és áldozópappá szentelését (ut a quocunque antis
tite catholico gratiam et communionem Apostolicae Sedis habente in Romana
curia vel extra eam residente in eadem curia vel extra eam . . . ad omnes sacros
ordines promoveri), mégpedig az előírt időkön kívül, bármely vasárnapon vag:>
ünnepnapokon (singulis dominicis et festivis).

Az így megszerkesztett kérvényt keltezetlenül megbízottja útján vagy sze
mélyesen benyujtotta a kancelláriai hivatalba. ügyét az előadó trejereruiarius)
a pápa elé terjesztette. Kérvényére V. Márton pápa sajátkezűleg ráírta ren
delkezését: Legyen meg! (Fiat l) és hozzátette a keresztneve kezdőbetűjet: O
(Oddone). Ezzel a szíanálással egyidőben a datarius rávezette az elintézés kel
tét a már eírogadott kérvényre.

Ezután az iktatóhivatalban iktatták, majd kézhez vette Tamásfia Balázs
vagy megbízottja. Ezután újra benyújtották a kancelláriába és ott az elinté
zett kérvény (supplicatio) alapján kiállították abullát.

Ezt a papszentelő bullát elbocsátó levélnek (litterae dimissoriales) hivták.
Ez szerkezet tekintetében nem különbözik a többi bulláktól. A kérelmező ne
vére van címezve: "Márton (pápa), stb. kedvelt fiunknak, Tamásfia Balázsnak,
a csanádegyházmegyei temesvári Szent-György plébánia-egyház rektorának."
Ezután következik a kérvény tárgya, úgy ahogyan a kérvény magában foglalta,
majd a felszentelő püspök megbízása, hogyafelszentelendőképességeiről meg-
győződjék. .

Elnézésen alapul tehát az a feltevés, hogy ilyen bullákat a Szentszék a
XV. század első felében már nem állított ki. Tamásfia Balázs is elnyert ilyent.
Abból a körülményből, hogy sem az előző, sem a következő évekből nem ma
radt fenn ilyen papszentelési okmány, nem következik, hogy ilyenért nem fo
lyamodtak. Ez a vatikáni levéltárt ért csapásoknak tudható be. Inkább azt
kell "szerencsés véletlen"-nek tulajdonítanunk, hogy az említett (1429.) évből

a f'elszentelésí bullák másolatai az ún. lateráni buna-sorozatban fennmaradtak,
viszont az ezek alapjául szolgáló kérvények elvesztek.

Mi volt az indítóokuk ezeknek a sajátságos római zarándokutaknak, ame
lyek az áldozópapság szentségének felvételét célozták? A magyarázátot nyil
ván az akkori korviszonyokban kell keresnünk. Akkor a plébániák nagyobb
része kegyurak adományozásához fűződött. Plébániajavadalmat einyer'hettex
tehát olyanok is, akik még nem voltak felszentelve, - mint a most felsoroltak
is. A papnevelőintézeteket tudvalevően csak a trienti egyetemes zsinat állí
totta fel. A középkorban általában a székesegyházi iskola pótolta a szemina
ríumot. A főesperesek (archidiaconusok) kötelessége volt a kerületükben egy
házi pályára jelentkezőket figyelemmel kísérni és ezeket a káptalani iskolába
felvételre ajánlani. Számos helyen azonban a plébános önmaga nevelt magának
utánpótlást, segédlelkészeket, éppen úgy, mint a kézművesmester inasokat és
legényeket, vagy mint a lovag apródokat és fegyverhordozókat. Az ily módon
"végzett" klerikusoknak adományozták a kegyurak a plébániákat.

El is fogadhatták a [avadalmat. A kánonjogi előírások értelmében azonban
ilyeneknek egy éven belül javadalomvesztés terhe alatt fel kellett venniök az
áldozópapság szentségét. Ez nem volt olyan egyszerű dolog! Itt ismét az ak
kori korviszonyokat kell tekintetbe vennünk. Idehaza a püspök csak az év
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bizonyos napjain adhatta fel a nagyobb rendeket. Továbbá a püspökök abban
a korban nemcsak főpapok, hanem államférfiak, törvényhozók, sőt hadvezérek
is voltak és ezért gyakran tartózkodtak távol székhelyüktől. Az egyik ilyen fel
nem szentelt javadalmas, Péterfia György csanádi klerikus Rómában világo
san előadta (1433. VIII. 14), hogy kegyurai világiak és "megyéspüspökétól nem
szenteltetheti fel magát". Méltán aggódhattak tehát a .javadalmasok, hogy el
mulasztják a felszentelési időpontot é.s elesnek javadalmuktól. Ezért inkább a
római zarándokútra szánták el magukat.

Bármennyire érthetővé teszik azonban ezek a körülmények a zarándokuta
kat, valószínű, hogy mégsem voltak egyedüli indítóokok. Hiszen küldönc útján
is kieszközölhették volna az Apostoli Szentszéknél a papszentelési engedélyt
"előírt időn kívül". Ha tehát közrejátszottak is az említett gyakorlati érdekek,
legtöbbjüket valószínűleg még inkább a kegyelet érzelmei és látókörük bőví

tésének vágya sarkalták a különös zarándokútra. Meglátogathatták az apostolok
sírját s Rómában tartózkodásuk alatt megismerkedhettek az ottani szellemi
áramlatokkal. Méltán állapította meg egy világi történész, Lukcsics Pál: "Nem
a zártkörű főúri családok a humanista műveltség igazi ápolói, hanem a kö
zönséges magyar papok, a magyar műveltség e korbeli kizárólagos szolgáí, kik
megjárva Itáliát, magukba szíva az antik világ és az uníverzáló pápaság ál
tal befolyásolt római-olasz szellemet, szerény hazájukban az egyetemes kul
túra továbbművelésénmunkálkodtak." (Juhász Kálmán)

A FEJLODÉSBEN ELMARADT ORSZAGOK minél gyorsabb és hatható
sabb megsegítésének ügye a nemzetközi politika előterébe került. Mint már
folyóiratunkban is többször utalás történt rá, az általános leszerelés mellett ez
talán a legfontosabb kérdés, amelynek megoldásában az iparilag haladott álla
moknak - társadalmi rendszerünktől függetlenül - együtt lehetne működní

ök, s kellene is, hogyegyüttműködjenek.

Igy csak megelégedéssel értesülhettünk az Unesco havi közlönyének, a hat
nyelven megjelenő Courier-nek februári számából arról, hogy az Unesco, az
Egyesült Nemzetek Szervezetének ez a kulturálís alakulata is belekapcsolódott
a nagy feladatba. Világosan kitűnik ez az Unesco 1961-62. évre szóló program
jából, amelyet a múlt év végén az etehíópiaí küldött elnökletével tartott kong
resszuson állapítottak meg.

Abból kiindulva, hogy az elmaradt országok gazdasági felfejlesztésének
alapfeltétele a tudatlanság felszámolása és a közműveltség emelése, az Unesco
a maga legfőbb teendőjéneka nevelés-oktatás előmozdítását nyilvánította. Ép
pen ezért a rendelkezésére álló 55 millió dollárt elsősorban erre a célra kíván
jafordítani. Mint a kongresszus határozata mondja, mindenütt az illető ország
sajátosságainak legjobban megfelelő nemzeti jellegű oktatási formát kell ki
dolgozni, felhasználva a legkorszerűbb oktatási módszereket és szemleltető esz
közöket. Az Unesco kétszáz nemzetközi oktatási szakembert von be, akik az
óvodától az egyetemig tanáccsal, szervezési útmutatással szelgálnak az illető

kormányoknak. Azsiában és Afrikában egyelőre főleg alsófokú általános is
kolákra van szükség, Az Unesco itt segítséget kíván nyújtani az iskolaépítke
zéseknél, a tananyag összeállításánál és a tanítóképzésnél. Utóbbinak érdekében
1700 ösztöndíjat alapít. Külön kiemeli a határozat, hogy az oktatás terén sem
nem, sem szín szempontjából nem szabad megkülönböztetést tenni.

A program egy tízéves nemzetközi természettudományos tervről is beszél,
mely elsősorban az elmaradt népek fejlődését hivatott elősegíteni. Ezek közé
tartozik az óceánok, különösen az Indiai Óceán tanulmányozása, mert ennek
partján igen sűrű a lakosság. Erre a célra az Unesco egy oceanografiaí bizott
ságot alakít, mely húsz laboratóriumhajóval végzi majd a kutatásokat. Másik
tanulmányi téma a száraz és nedves trópusi zónák feltárása, továbbá talaj
vizsgálatok mezőgazdaságl és bányászati rendeltetéssel. A gyakori földrengé
sek helyein: Kőzépkelet, Északafrika és a délamerikai Andok területén ki kell
alakítani a legellenállóbb építkezési módokat. A természettudományos prog
ram mellett az újonnan alakult államokat nemzetközi kutatások és tájékez
tatások útján az iparosodásban is segíteni óhajtja az Unesco. Ugyanúgy a ter
mészeti kincsek feltárásában és hasznosításában is kezükre akar játszani.

Az irodadom és művészet terjesztését, könyvtárak és múzeumok létesíté-
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sét, az emberiség kulturális örökségének védelmét is tervezi az Unesco. (Itt
rniridjárt egy konkrét teendő is szerepel: az asszuáni gát építése során meg
semmisüléssel fenyegetett Abu Szimbel templom kolosszusainak megmentésé
re az Unesco nemzetközi bizottságót alakított s a szűkséges, igen nagy költség
fedezéséről is goridoskodott.) Délkelet-Ázsiában az Unesco nyomdakat állít fel,
mert bár ott az analfabetizmus Ieküzdésére már bevezették a felnőttek írni
olvasni tanítását, az anyanyelven készült könyvek ritkasága és magas ára
miatt - gyakorlat hiányában - ki van téve a lakosság annak, hogy visszaesik
az analfabetizmusba.

A társadalomtudományok, melyek nagyban hozzájárulnak az emberek és
kulturák megértéséhez. szintén helyet kapnak az Unesco programjában. Rio
de Janeiroban a társadalomtudományi, Delhiben a közgazdaságtani kutatások .
előmozdítására szerveznek központot. Strassburgban és Quitóban nemzetközi
újságíró főiskolát állítanak fel.

.,Az ember nemcsak kenyérrel él - fejezte be Vittorino Veronese a kong
resszuson tartott beszédét. - Nem nyugodihatunk bele, hogy a föld bármely
zugában tudatlanság uralkodjék. Az ilyen állapotnak az egész emberiség ér
dekében végét kell vetnünk." (E. Huszár Irén)

SYLVESTER JÁNOS VALLASA. Folyóiratunk több olvasója megütkö
zött a januári számunkban megjelent Sylvester Jánosról szóló cikk néhány ki
tételén. Legfőképp azon a megjegyzésen, hogy Sylvester János "hozzánJ,c azért
is közel áll, mert a reformációnak azokban a zavaros évtizedeiben - akárcsak
Tinódi - hűséges maradt a katolikus egyházhoz". A levél több régebbi egy
háztörténeti munkára hivatkozva azt állítja, hogy Sylvester is, pártfogója, Ná
dasdy Tamás is protestánsok lettek, sőt a hitújítás lelkes terjesztől voltak.

Ez a felfogás Horváth János kitűnő könyvének (A reformáció jegyében,
Bp. 1953.) megjelenése óta elavult. A nagynevű szerző behatóan elemzi a fel
vetett kérdés szempontjából a rendelkezésre álló adatokat. Az ő páratlan te
kintélye és feltétlen tudományos megbízhatósága feljogosít arra, hogy minden
cáfolás helyett egyszerűen őt idézzük. (Arra is érdemes utalnunk, hogy a mű

vet Révész Imre, a protestáns egyháztörténész lektorálta.) Horváth János sze
rint Sylvester "a katolikus egyháztól bizonyára nem szakadt el soha; néhány
tekintetben közeledhetett a .protestáns értelemhez', de uiszövetségfordításáról
protestáns teológus mondta ki a közelmúltban, hogy nem a reformáció gyü
mölcse, hanem inkább a humanizmusé, s nem sokkal a nevezetes fordítás meg
jelenése után Sylvester az akkori pápáról, III. Pálról, mint ,szent atyánk'-ról
szólt egy levelében. Némely kijelentéseit lehet, s meg is kísérelték protestáns
színezetűnek bizonygatni, teljességgel hiányzik azonban műveiből minden jele
a különszakadottság, a szembenállás magatartásának, mi e korszak határozot
tan protestáns íróit nyomban felismerhetőkké teszi. O nem érvel, nem cáfol,
nem támad, nem vitatkozik, nem térit, nem csúfol, nem .rutol' másokat; nem
Antikrisztusnak, hanem sanctissimus paternek mondja a pápát' (L m. 141-
142. 1.).

Nádasdy Tamást, a :sárvár-ujszigetí nyomda alapítóját, a későbbi nádort
így jellemzi Horváth János: "Nádasdy bizonyára a katolikus egyházba tarto
zónak érezte és tudta magát, s ha birtokán szállást adott Dévainak (a refor
mátornak), ha talán protestáns prédikátort is tartott otthoni környezetében,
azt azért tette, mert ,az egyházszakadást ő sem tekintette véglegesnek, az ágos
tai hitvallás és Róma álláspontja között még nem látott kibékíthetetlen ellen
tétet, s remélte az újraegyesülést (ami egészen a trienti zsinat bezártáig 
1563-ig - nem is tartozott egészen a légvárak közé)'." (L m. 141. 1. Az utóbbi
akat maga Horváth János is Révész Imre Református Egyháztörténetébőlidézi.)

Egyik levélíró a következőket is kifogásolja az illető cikk-ben: ,;Csak a 19.
század elejének romantikus-nacionalista irányzata igyekezett \ Sylvester nevét
..Erdősi"-re visszamagyarosítani. Hogy azonban ez volt-e eredeti neve, nem
tudjuk." A levélíró szerint nem kellett visszamagyarosítani, mert ez lehetett
eredeti neve. A névlatinosítás humanista szokás, és ezért lehet, hogy neve Er
dősi, vagy akar Erdődi volt. Lehet, de egyáltalán nem biztos. O ugyanis soha
másnak nem írta magát, mint Sylvesternek. Ezért - mondja ismét Horváth
-János - "nekünk nincs jogunk a Sylvester néven kívül vagy ahelyett más név-
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vel nevezni őt" (I. m. 142. 1.). Sőt az sincs kizárva, hogy apja keresztnevét
(Szilveszter) használta vezetéknevéül. Uj szövetsége egyik jegyzetében a híres
német humanista, Oecolampadius János nevét "Házvilágosító"-ra magyarítja;
talán a saját magyar nevét sem hallgatta volna el magyar szövegben, ha az
más lett volna, mint Sylvester János. (Fekete Antal)

JEGYZETLAPOK. (Költök vizsgája.) Egy korunk költészetét bemutató ki
tűnő német antológíában száz költő szerepel, egy-két hiánytól eltekintve alig
hanem a száz legjelentősebb modern költő; ezek közül, mint az előszóban ol
vashatjuk, összesen kettő volt, aki a fasizmus ídeológrájával többé vagy ke
'vésbé megalkudott. Az előszó a két nevet nem jelöli meg; valószínűleg Ezra
Poundra és Gottfried Bennre céloz. Vegyük hozzájuk harmadiknak az antoló
giában nem szereplő, de jelentős költő Josef Weinhebert: három fasizmussal
kacérkodó költő. Ezzel szemben áll az üldözöttek, száműzöttek és megöltek
népes sora, Albertitől és Brechttől kezdve Lorcáig, Híkmetig, Max .Iacobig.

Ugy látszik, a költők általában jól vizsgáztak a történelem színe előtt.

(Az ember nyomorúsága.) "Szerveink zsarnoksága alatt vagyunk, a legsilá
nyabb rabszolgaságban; egy buta vérkeringési zavar képes rá, hogy legázolja
szellemünket. Igy is főlfoghatorn, hogya lélek kész, de a test erőtlen. A rok
kant testben szárnyszegett a lélek. Mily szűkek határaink, és mégis milyen
nagyra vagyunk magunkkal !" (Ismeretlen szerző.)

(Az ember nagysága.) De hány és hány szellem volt, aki legyőzte teste
gyöngeségét : Példák kellenek ? Ott van Pascal és ott van Charles du Bos, töb
bek között, A test gyöngesége nagyon erős a lélek ellenében; ennél csak a lé
lek ereje tud nagyobb lenni a test gyöngesége ellenében.

(A társaság örömei.) Körülbelül húszan vagyunk; a zongoramüvésznö okos
figyelemmel hallgat.

- Ennek a művésznőnek a játéka mindig nagyon sokat jelentett nekem 
fordul hozzám A. - Meg kellene mondanom neki. Lehetetlen dolog: élünk
egymás mellett, egy városban, és talán sosem tudjuk meg, mennyit jelentünk
egymásnak. Nem kegyetlenség ez ?

. - Legyen kegyes és mondja meg neki - ajánlom.
A művésznő mellé ül és higgadtan, tárgyilagosan megmondja neki.
- Nos, hogy érezte magát? - kérdezem A.-t, mikor elmegyünk.
- Remekül! - mondja lelkesen. - Nagyon rég nem szórakoztam ilyen

kitűnően.

És példázatként elmondja Örley Pista esetét Kosztolányival.
Orley Pista, a Budapest ostroma alatt tragikusan elpusztult kitűnő fiatal

kritikus, úgy tudom még mint hadapród, éppen Pesten volt valami szabadsá
gon, mikor Kosztolányi Hajnali részegsége megjelent a Pesti Naplóban. Pista
egészen megmámorosodott tőle.

- Gyönyörű! Gyönyörű! És hogy én ezt nem mondhatom meg neki l Írta
ezt a gyönyörű verset, és talán nem is tudja, mennyire tetszik. Hogy milyen
boldoggá tett vele engem!

Neki is azt ajánlották.
- Hát mondd meg neki.
Orley akkor még nem ismerte Kosztolányit. Hosszú tusakodás után bement

egy telefonfülkébe és fölhívta. Elállt a szívverése, mikor a vonal túlsó végén
meghallotta a költő hangját. Nagyot lélegzett s elhadarta a vallomást.

- Itt Örley István. Közölni akarom önnel, hogy olvastam a Hajnali ré
szegséget. Nagyon-nagyon tetszett. Boldoggá .tett vele. Köszönöm önnek.

És kimerülten letette a kagylót.
Ugy képzelem, a költő még egy fél percig tartotta a vonalat. Figyelte a

halk búgást, Talán várta, hogy még egy szót hall. Még egy üzenetet a világ
egyetembőL (r. gy.)

•
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