
sebben, mint ahogyeltúlozzák -, akik
kel sem az Iskola, sem a szülői ház
nem bír. De itt is vigyázzunk arra,
hogy a kétségbeesett jelenetek, szidá
sok, önmagunk akaratának a fiatalok-o
ra való rákényszerítése nem sok jóra
vezet. A lehető legfontosabb elv le
gyen: el nem veszíteni a gyermek bí
zalmát. Ne kényszerítsük korán ha
zugságra és később szinte kóros hazu
dozásra azzal, hogy ha időnként őszín

tén bevallja valamilyen hibáját, akkor
nem tudunk azonnal megbocsátani;
egy-egy rosszul aikerült felelet napok-
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ra komorrá teszi az otthont. A legszo
morúbb az a gyermeki sors, amikor
nem mer hazamenni. Majdnem min
den csavargás és züllés így kezdődik.

Örök példaképünk legyen a tékozló
fiú atyja, és ha már esetleg súlyos .er
kölcsí botlást megakadályozni nem
tudtunk és hiába volt minden jóaka
rat, legalább azt tudja a "tékozló fiú",
hogy az otthon míndég megértő szere
tettel fogadja és ha bűneiért szenved
nie is kell, van hová hazamenni és
van lehetősége mindent újrakezdeni.

(Eglis István)

ÖT ÉVE HALOTT CZAPIK GYULA EGRI ÉRSEK. Katolikus embereknek
cselekedeteit és azoknak értékét vizsgálva, elsősorban az örök változhatatlan
normákhoz kell azokat rnérní. Úgyis mondihatnánk, hogy cselekedeteink érté
két az szabja meg, hogy hogyan értékeli azokat az Isten. Azoknál az emberek
nél azonban, akiket az isteni Gondviselés arra hívott, hogy emberek előtt jár
janak, embereknek lés közösségnek utat mutassanak, eligazítást adjanak, cse
lekedeteiket elbírálják és értékelik azok is, akik irányításUIk és eligazításuk
áldásos, vagy káros következményeit élvezik, vagy szenvedík,

Ebből la szempontból értékel és bírál a történelem. Történelmi távlatból
sok míndent higgadtabban lehet nézni. A történelem sok minden sallangtól.
ráragadt portól tisztítja meg az embert és cselekedeteit. De a tárgyilagos tör
ténelemszemlélet, adott esetben, kérlelhetetlen kegyetlenséggel mond elmarasz
taló itéletet ernberekről és cselekedetekről. Különösen teszi ezt akkor, ha bi
zonyos embereknek adottságai és lehetőségel voltak ahhoz, hogy akiknek irányt
és eligazítást kellett adnia, azokat szerenesés partok felé vezesse és révbe jut
tassa, de ő ezt elmulasztotta.

Öt évvel ezelőtt őszinte gyászt és mély fájdalmat váltott ki a magyar ka
tolicizmusban, amikor köztudomású lett, hogy meghalt Czapik Gyula egri ér
sek. Akik személyesen ismerték, de azok is, akik csak megnyilatkozásait lát
ták, biztosan megállapíthatták róla, hogy nem mindennapi adottságokkal ren
delkező, nagy történelmi korforduló részére küldött az isteni Gondviselés ál
tal. Külsőleg szinte jelentéktelen, de belsejében annál inkább nagy értékeket
hordozó ember volt. Kitűnő teológus, tudományosan tájékozott, hatalmas is
meretanyaggal rendelkező főpap volt. Rendkívül színes, érdekes, lebilincselő

és amellett gyakonlatias egyházi író. Olyan ember, aki tudatában volt elhiva
tottságának anélkül, hogy ez az elhívatottság egy pillanatra is megszédítette és
hivalkodóvá tette volna. Elhivatottságát soha nem akarta másra felhasználni,
mint egyházának és 'hazájának szelgálatára.

Czapik Gyula adottságai között első helyen áll nagy vaíóságszemlélete. A
dolgokat rnindig összefüggéseikben tudta szemlélní. A mában, de nemcsak a má
nak élt. Forgatva a magyar egyháztörténelem lapjait, hányszor kell megállapí
tani, hogy egy-egy egyházi vezetőszemélynek talán legnagyobb hiányossága
volt az, hogy képtelennek mutatkozott a kérdések átfogó szemléletére. Ennek
következtében bizonyos eseményeket túlzottan felbecsült, másokat viszont ká
rosan leértékelt. Czapik érsek minden személyt és minden jelenséget, egyszó
val mindazt, amivel főpapi tiszténél fogva találkoznia és foglalkoznia kellett,
az egész kép szempontjából tudta vizsgálni, értékelni és a maga helyére
helyezni.

Valóságszemléletéból következett, hogy gondolkozásmódja soha nem volt
periferiális. Minden érdekelte őt. Mindent mélyen, soha nem felületesen fogott
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meg. Világosan látta, hogya magyar katolikus egy1házat vezetni, lelkipásztorok
nak és híveknek eligazítást adni, míndenben megtalálni a helyes rnértéket,
csakis akkor lehet, ha ő maga a nagy sorskérdésekben a lehető legjobban tá
jékozott. Ezért, bár főegyházmegyéjét nagyon szerette és gondoskodásának ja
vát hatalmas főegyházmegyéjénekkormányzása merítette ki, mégis talált időt

és lehetőséget arra, ihQgy gyakran megforduljon az ország szívében, a főváros

ban, és itt tájékozódjék fontos és talán egyesek szemében sokszor fontosnak
nem tűnő kérdésekben is.

Czapik érsekben fel lehetett mérní a természetes okosság mellett a ke
gyelemből és kegyelemben élő ember természetfeletti okosságát is. Tájékozódá
sában soha nem tartotta önmaga szempontjából lekicsínyitőnek, ha bizonyos
kérdésekben azokat konzultálta, akik az érintett kérdésekben szaktudásról.
vagy Iebkészűltségről tettek tanúbizonyságot. Nem becsült le senkit és semmit.
Nem siránkozott, nem voltak ködös és veszedelmes vágyálmai. Biztosan tudta
azt, hogy a magyar katolikus egyháznak itt és az adott körülményele között kell
életlehetőséget találni. Az ugyancsak elhunyt" Bánáss László veszprémi püspök- .
kel együtt, ő volt az, aki világosan látta, hogy a magyar katolíkus egyház ré
szére a legsúlyosabb tragédia lenne történelmi irrealitások felé tájékozódni,
és azt, ami elsüllyedt a történelem nagy süllyesztőjében. bármilyen formában
vísszavární, vagy visszasírni. Czapik Gyula pontosan felmérte, hogy az egri
Iöegyházmegye elsősorban nem javadalom, hanem papok és hívek.

Czapik Gyula egyházpolitikus volt. Egyiházpolitikus a szó legnemesebb és
Iegklasszíkusabb értelmében. Akinek vállalnia kell ezt az elhivatottságot, az
egy pillanatra sem tévesztheti szem elől, hogy ő rnindenekelőtt pap. A római
katol íkus Anyaszentegyház főpapja. Ebből következik, hogy megingás nélkül
és töretlenül kell állnia a hitletétemény alapján. Válogatás nélkül kell hirdet
nie az erkölcsi normákat. Örködniekell felelősségének teljes súlyával az Anya
szentegyház törvényei felett. De tudnia ken azt is, hogy arnikor ezt teszi, ugyan
akkor hűségesnek kell maradnia hazájához. hazájának népéhez és törvényei
hez. Hazájának és népének érdekeit soha, semmilyen körűlmények között nem
engedhet! felhasználni semmiféle idegen érdek szolgálatában. Ugyancsak soha
nem engedheti meg, hogy a hitet, az erkölcsi elveket, az Anyaszentegyház fe
gyelmi rendjét ne arra használják, amire az Istentől rendelve vannak. Ehhez
az egyházpolltikához kellett mind az az érték, amely Czapik érsekben meg
volt. Ezekből az elvekből kiindulva találhatta meg azokat az érinékező pon
tokat. ahol a magyar katolicizmus és a magyar nép érdekei teljesen azonosak.

Az elhunyt egri érsek átélte a két világháborút. Látta a mérhetetlen anyagi
és erkölcsi pusztulást. Tudatában volt annak, mert hiszen világosan látta, hogy
egy esetleges harmadik világháború elszabadult démonai messzemenően na
gyobb tragédiát jelentenének az egész emberiségnek és benne a magyar nép
nek, mint az első két világégés. Ezért vállalta. hogy magas őrhelyéről szolgálja
az emberiség nagy ügyét, a világbékét. Nem tett, de nem is tehetett mást ezen
a téren, mint amit az isteni pereries jelölt ki számára. Mint katolikus főpap,

csakis a béke embere lehetett. Ezt a meggyőződését ingadozás nélkül, sokszor
félreértések és meg nem értések közepette is, hirdette és megvádlotta ország és
világ fórumain egyaránt.

öt év nem történelmi távlat. De egy állásfoglalás és magatartás eredmé
nyei öt év elmúltával bizonyos mértékíg már felmérhetők. A magyar katollkus
egyház jelenlegi helyzete, az a tény, hogy működését hazánkban zavartalanul
kifejtheti, hogyelláthatja a hívek lelki igényeit, hogy bőven oszthatja szét az
egyház kegyelmi kincseit, hogy templomokat építhet, a régieket mcgújíthatja,
hogy sajtóban és könyvekben hallathatja szavát, hogy tárgyaló félként ülhet
le az állam felelős vezetőivel a közös kérdések megtárgyalásához és megoldá
sához, hogy a régi nívón és számban képezheti az egyházmegyés papi után
pótlást, hogy katolikus kőzépiskolákban nevelődhet a katolikus ifjúság egy
része, nem kis mértékben az elhunyt nagy magyar főpap magatartásának, egy
házpolitikai tisZ1tánlátásának érdeme.

Az elmúlt öt év alatt mirid többször lehetett hallani egyháziaktól és vi
lágiaktól egyaránt, hogy azt a munkát, amelyet Czapik Gyula a magyar kato
likus egyház, a haza és a magyar nép javára kifejtett, mindíg helyesebben,
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mindig tisztábbanés mindig nagyobbra értékelik. És ebben már adva is van
munkásságának és magatartásának első felmérése és bírálata. A múló idő nem
halványítja el, nem porosítja be személyét, munkáját és eredményeit. Ebből

az is következik, hogya magyar katolikus egyház jövője és érdeke azt kívánja,
hogya Czapik Gyula által kimunkált és irányt mutató úton kell és lehet csak
tovább haladni. Ezen az úton kell keresni azokat a közös területeket. ahol el
veinek legcsekélyebb feladása nélkül, Egyház és Állarn tovább építheti őszinte

jó kapcsolatait az egész magyar nép háborítatlan boldog jövője érdekében.
(Várkonyi Imre)

A SZENTíRAsI BIZOTTSAGROL. Az utolsó három-négy évtizedben na
gyot haladt a szentírástudornány: számtalan, évszázadokon keresztül megold
hatatlannak látszó probléma ma már biztos megfejtést nyert; igen sok súlyos
kérdést most egész új megvtlágításban látunk; a Szeritírás egyes helyeinek ma
gyarázata és megértése szempontjából felmerülő, elháríthatatlannak látszó ne
hézségek tűntek el a modern kutatások eredményeként. A "Divino afflante
Spiritu", XII. Pius pápa 1!l43-ban kiadott apostoli levele, éppen ezeknek az új
eredményeknek alapján állapítja meg hivatalosan: "joggal remélhető, hogy ko
runk is hozzájárulhat valamivel a Szentírás alaposabb és pontosabb kifejtésé
hez. Az előző korok magyarázói ugyanis sok kérdést - leülönösen a történelem
terén - alig, vagy elégtelenül tárgyaltak. Hiszen jóformán minden olyan is
meretük hiányzott, amely az ilyen kérdések be~atóbb megvilágítására szüksé
ges. Mdlyen nehezen elérhetők és rnondhatní hozzáférhetetlenek voltak egyes
pontok és adatok maguknak a szentatyákrrak, mutatják - hogy mást mellőz

zünk - ismételt törekvéseik a Genezis első fejezeteinek kenő megvilágftására" ...
De ezek az új eredmények, modern megállapítások és magyarázatok nem

csak a hitetlenek előtt keltik azt a látszatot, hogy az egyház a szentírásmagya
rázatban - kénytelen-kelletlen - alkalmazkodni igyekszik a "modern kor
követelményeihczv.as ha szükséges. "megváltoztat,ia 'ősi dogmái t", hanem a hí
vők lelkében is nem egyszer kételyt támasztanak: vajon ezek a megváltozott
értelmezések nem változtatják-e meg ősi hltünk tanítását, nem rombolják-e le
a krísztusí evangélium alapjait ? Nem a relativitás elméletét viszi-e be a mo
dern biblikus tudománya Szentírásba is, hogy 1:1. a Biblia kijelentésednek
csak "relativ" értéke van, melyet a mindenkori tudományos felfogáshoz kellene
alkalmazni ? . " Mint ahogy legutóbb írta egy előkelő külíöldí tudományos
folyóiratban A. Romeo (Divinitas, 1960, 387-456. old.): a modern katolikus
szentírástudósok s köztük elsősorban a római Pápai Szentírástudományi Inté
zet olyan társaság, "mely fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy minél nagyobb
repedéseket nyisson a katolikus hit természetfőlőttí épületen" ; rnelv kétségbe
vonja a Szentírás sugalmazottsagát és tévedhetetlenségét, ,;szervezetten dolgo
zik azon, ihogy tönkretegye a 19 százados kereszténységet" ...

A valóság ezzel szemben az, hogy a mai katol.ikus szentírástudósok minden
eddiginél erőteljesebben hangsúlyozzák a Biblia örök és változihatatlan igazsá
gát s az új magyarázatok és megoldások is éppen ennek a szolgálatáuan álla
nak. Az új magyarázatok alapja és lényege nem a "modern korhoz való alkal
mazkodásban" van, hanem éppen a szentíró korához 'Daló visszatérés ben, annak
a keresésében, mit akart a Szcntírás megfelelő helyén a szentszerző mondani,
mit akart szavaival kifejezni. Mert csak az lehet a Szentírás értelme, tévedhe
tetlen isteni szava, nem pedig az, amit változó korok változó "modern" elgon
dolásai alapján egyesek beleolvastak vagy belemagyarázni próbálnak a Bib
Iíába. Erre vonatkozólag írja a "Divino afflante Spiritu": "Pusztán nyelvtant
szabályokkal, vagy egyedül az összefüggésből nem lehet meghatározni azt,
amit a régi keletiek szavaikkal ki akartak fejezni. Ezért a magyarázónak
mondhatni lélekben vissza kell térnie ezekhez a távoli évszázadokhoz. és a
történelem. régiségtan, néprajz és más tudományok segítségével pontosan meg
kell határoznia, 'hogy e Dégi kor írói milyen írodalrni műfajokat alkalmaztak
és használtak. A .régí keletiek ugyanis gondolataik közlésére sokszor nemcsak
más szóalakzatokat és műfajokat használtak, mint mi, hanem... olyanokat,
amelyek saját korukban". szokásosak voltak. A magyarázó előzetesen nem
tudja rögtön megállapítani, rnelyek ezek az irodalmi rnűf'ajok. hanem csak a
régi keleti irók szorgalmas tanulmányozásának segítségével .. .".
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A mai 'kor szentírástudománya nem rombolja, hanem épfti és erősíti a hit
alapjait s arnrkor például a hatnapos teremtéstörténetet. az első emberpár te
rerntését, a bűnbeesés történetét stb. magyarázza - kétségkívül egészen más
módon, rnint ezelőtt 50 évvel tették! -, akkor igenis állítja és védi a dogmát,
a teremtésnek, az ember Istentől való származásának. a bűnbeesésnek, Jézus
Krisztus megváltásának dogmáját, de tagadja azt, hogy Mózes első könyvének
vonatkozó fejezetei (l-3) a világ keletkezésének és teremtésének módját akar
nák leírni; hogy az ember származásának természettudományos kífejtését adnák
meg, s hogy egyáltalában kozmogóniai, geológiai, anthropológiai vagy más ter
mészettudományi kifejtés volna a céljuk. Ezt különben már 1893-ban megálla
pította XIII. Leó pápa a "Providentissimus Deus" kezdetű encilklíkájában, ép
pen az a pápa, aki a szentírástudomány előmozdítására, s a Szentűrás tekin
télyének megvédésére 1902-ben "Vigiliantia" kezdetű apostoli levelével megala
pította az ún. "Commissia de Re Biblica"-t, a Szentírási Bizottságat.

A Szentírási Bizottság tagjai az egész világról kiinevezettkiváló szeritírás
tudósok, akiknek a feladat<r az alapító levél szavai szerint "hogy minden ere
jükkel odahassanak. ,hogy az Isten szavát oly kiváló módon tanulmányozzák,
amint azt a mai idők megkívánják. Úgy, hogy a Bibl:ia nemcsak a tévedés
minden árnyalatától legyen rnentes, hanem minden merész vetélkedés ís távol
tartassék tőle". Ez 'a bizottság közel 60 esztendős fennállása óta több !dön
tést hozott vitatott szentírási kérdésekkel kapcsolatban, s ezeket, valamint az
egyház ilyen vonatkozású régi és ujabb döntéseit hivatalosan kiadták 1955-ben
Enchirídíon Biblicum címmel (XVI+280 old.).

P. Athanasius Miller OSB, a Szentírásí Bizottság titkára, a Benediktinische
Monatschrijt (1955) 31-32. oldalán; és P. Arduinus Kleinhaus OFM, a Szerit
írási Bizottság .másodtitkára, az Antonianum (1955) 63. kk. oldalán ezzel az új
kiadással kapcsolatban nagyfontosságú megállapításokat tesznek és az egyes
döntésekkel foglalkozva döntő jelentőségű irányelveket- adnak, melyek ugyan
nem "hivatalosak", de amelyek - tekintve a szerzők szomélyét és azt a tényt,
hogy Miller ts, Kleinhaus is ugyanazt mondják majdnem szóról-szóra - lega
lább "féIMvatalosnak" tekintendők.

Kleinhaus ezeket írja: "Az egyház a Szeritírást mindenkor úgy tekintette,
mint a hit- és erkölcsbeli igazságoknak és azok fejlődésének forrását és alap
ját. Bemutatja azonban egyszersmind azt a küzdelrnet, melyet az egyháznak
úgyszólván minden korban meg kellett vívnia. Ebből a szempontból a Szent
írási Bizottság döntései nagyjelentőségűek. Ha ezekben ugyanis olyan határoza
tok vannak, melyek sem közvetlenül, sem közvetve nincsenek összefüggésben a
hít- vagyerkölcsbeli uiazsáqokkal; akkor a szentírásmagyarázó teljes szabadság
gal végezheti tudományos kutatásaít és adhatja elő azok eredményeit. (Termé
szetesen alávetve magát az egyház esetleges rtéletének I)" A. Miller ugyanezt
írja: "ilyen esetekben a kutató természetesen teljes szabadsággal folytathatja
l'izsgálataít és használhatja föl azok eredményeit". Míndkettö meg is magya
rázza az ilyen döntések (s ezek nagy számban varmak I) történelmi hátteret.
A. Kleinhaus ezt írja: "Ma már alig képzelhető. el, milyen körülményck között
kellett dolgozniok a katolikus magyarázóknak kb. 50 esztendővel ezelőtt, s
milyen veszélynek volt kitéve az egyháznak a Szentírásról és annak sugalma
zottságáról szóló tanítása, amikor a liberális és racionalista kritika a hagyo
mány minden tanítását össze akarta törni. Ma azonban, amikor ezek a kiizdel
inek lecsillapodtak, nem egy vita békésen lezáródott s ígen sok kérdés új meg
világításban áll előttünk, könnyű dolog az akkori idők ,szűk látóköréről' felü
letes itéletet mondani." A. Miller ezzel kapcsolatban ugyanazt írja: "Ma a harc
lényegileg befejeződött, sok ellentét megoldódott és több probléma egészen új
megvilágitásban szerepel ..."

P. Vogt, a Pápai Szentírástudornányí Intézet rektora, ezekhez hozzáfűzi,

. hogy ezek a döntések legnagyobbrészt ki.mondottan a biblikus tudomány akkori
helyzetét és eredményeit veszik alapul és arra a helyzetre vonatkoznak, tehát
kimondottan temporális jelentőségűek. Ezek között főleg azok, amelyek egyes
könyvek authenticitását, sugalmazott szerzőjét illetik (Biblica, 1955, 565. old.).

Abban az időben a racionalista kritika a Szeritírás történeti hitelességét
azzal próbálta megdönteni, hogy egyrészt elvitatta egyes könyvek szerzőségét
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azoktól, akiknek a hagyomány tulajdonította, s jóval későbbi korból, szamos
önkényesen felvett állítólagos forrásból száomaztatta, Másrészt a Biblia elbe
széléseit különböző keletei mithoszokból átvett meséknek nyilvánította. E ket
tős állításnak alátámasztására legtöbbször komoly tudományos érvet sem tud
tak felhozni, hanem csupán abból az előfeltevésből indultak ki, hogy a Bibliá
nak igaza nem lehet, s így mánden látszatérv jó, ha aZ7..a1 a szeritkönyvek hi
telességet és megbízhatóságát kétségbe lehet vonni ... Ezekkel az állításokkal
szemben a Szentírási Bizottság számos döntést hozott, mely a tudomány akkori
eredményeire támaszkodott és a legihatározottabban visszautasította a Biblia
hitelessége elleni támadásokat. Egy ilyen döntést hozott a Bizottság 1906. jú
nius 27-én arra vonatkozólag, hogya Pentateuchus szerzője lényegileg Mózes,
s a Wellhausen-féle evolúciós elmélet Iorráskrttikája tarthatatlan. Ma már a
Wellhausen-féle e1méletet maguk a racíonalísták tagadták meg a tények súlya
alatt, másrészt tudjuk, hogy a Biblia történelmi hitelessége nem azon fordul
meg, hogy a Pentateuchus szerzője Mózes-e, hanem hogy azok a források meg
bízhatók-e, melyeknek alapján készült. Erre viszont például a világlhírű krí
tikus és régész, Anton Jirku igenlő feleletet ad. Legujabb alapvető munkájá
ban a következőket írja: "Mózes első könyvének az tizraelita őstőnténelemmel

foglalkozó részeit nagyon sokáig későbbi korok legendájának tartották, melyet
azért .írtak le, hogy egy népnek a múltját dicsőítsék. Az ókori Keletnek feltá
rása és főleg a Palesztina-Szírtára vonatkozó új források, leletek, rákénysze
ritettek bennünket álláspontunk megváltoztatására. Mózes első könyvének el
beszéléseit irásba foglalhatták jóval későbbi korban, mínt amelyről beszá
molnak De azok az emberek, akik leírták, ezeknek az ősrégi koroknak kétség
kívül helyes ismeretét őrizték meg. Ezekben a történetekben nagyon sok olyan
dolgot találunk, melyet egy későbbi kor nem találhatott ki. És nem egy o(yan
eseményt őrökítenek meg, amelyet későbbí nemzedékek egyáltalában nem írtak
volna le, ha nem tartották volna kötelességüknek a múltat úgy ábrázolní, ahogy
ők a hagyományból tudták!" (Die Welt der Bibel. 1957, 62. old.)

A hatnapos teremtéstörténettel és az 1Móz. 1-3. fejezetekben található
egyéb eseményekkel kapcsolatban is hozott a Szentírúsi Bizottság döntést 1909.
június 30-á'n. Ez a döntés azok ellen írányult, akrk a világnak és az embernek
teremtésével kapcsolatos bibliai elbeszélést pogány mitosznak 'mondották. vagy
az egészet allegorikusan magyarázták. E döntésben a Bizottság védi a fejezetek
lényegí történetiségét, de nem foglal állást a történetiség mikéntjére, az egyes
leírásokban található részletek és kifejezések értelmezésérc vonatkozólag. Ez
kiderül ugyanennek a Bizottságnak 1948. január 16-án Suharti, akkori párizsi
bíboros érsekhez intézett leveléből. melyben kijelenti, hogy az 1Móz. 1-11.
fejezeteiben a Biblia olyan irodalmi müfajokat használ, s olyan ősi irodalmi
forrnákban írja Je az emberiség őstörtónelmét, "melyek a mi klasszikus kate
góriáink €P,yikének sem felelnek rneg, s a görög-latin vagy a modern irodalmi
müfajok világosságánál sem lehet azokat megítélni ..." Sürgeti a levél az e
részben használt ősi műfajok megállapítását, állítja azt, hogy nem lehet rájuk
kényszeríteni a rnodern oknyomozó történelem sérnáit, mégkevésbé a mai
természettudományos ismcreteket ; de mégis történetet, valóságot írnak le és
"egy kevéssé fejlett emberiség htelméhez alkalmazva. egyszerű és képletes
nyelven az üdvrend által föltételezett alapigazságokat mondják el ... "

Ugyanígy hozott a Bizottság döntéseket az első három evangélium szerző

jére, keletkezési idejére, Máté evangéliumának eredeti alakjára vonatkozólag
is. Ezek a döntések is az akkori tudományos és - mondhatnám - harci hely
zetet rögzítik. Mert az evangéliumok történeti hitelessége nem azon fordul
meg. hogy azokat Máté, Márk vagy Lukács írtak-e, s hogy Kr. U. 70 előtt

keletkeztek-e, hanem azon, hogy az evangéliumokban írásba foglalt anyag for
rása az a hagyomány, mely kezdettől fogva, az Úr Jézus földi műkődóse szem
és fültanúi nak korában ,hirdette élőszóval Krisztus életét, csodáit,' föltámadá
sát és tanítását; mégpedig egy ellenséges világban, amikor hamisítani, legendá
kat és meséket gyártaní nem lehetett (vö. Vígilia, 1960, 577-581. old.). Ezenkí
vül pedig a szerzőség kérdése független a hittől; sugalmazott lehetett például
Lukács éppenúgy, mint mondjuk Szerit Pál egy másik tanítványa ... (Amivel
persze nem állít juk azt, hogy a harmadik evangélíumot nem Szent Lukács írta
volna.)
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Nagyon fontos dolog tehát az, hogya fent kifejtett elveket míndannyían
tudomásul vegyük, s ne á1il.ítsunk hittétel, vagy bibliai igazság, vagy hagyo
mány címén olyan dolgokat, melyeknek a hi,thez semmi köze sincs. Ne féljünk
a modern .katoljkus szentírástudománytól és tudósoktól. XII. Pius pápa írja a
"Divino afflante Spiritu"-ban: "E derélk tudósok munkáját ... nemcsak helyes
léssel és ígazságossággal, hanem szeretettel is kell megitélnünk. E kötelességre
gondoljon az egyiház többi fia is, és mindenekelőtt tartsa magát távol attól a
kevésbé okos törekvéstől, mely azt mondja, minden újat, már azért is, mert
új, támadni kell vagy kétségbe kell vonni." (Szörényi Andor)

JÖVEDELMEK'A MUNKABÉREN FELűL. Az életszínvonal problémája
'mögött az élet-fenntartó titáni erők és egy szebb, kellemesebb élet felé irányuló
vágyak dolgoznak. Szinte minden ember úgy érzi, hogy hivatva van ehhez a
kérdéshez hozzászólní - nem mindig tárgyilagossággal, egész ritkán kicsiszolt
tudományos fogalmak felhasználásával, de igen gyakran izzó szenvedéllyel. Az
életszínvonal - a polgári közgazdászok zömének szemlélete szerint - anyagi
és kulturális szükségleteink kíelégítettségének a mértéke. Mivel a szükségletek
mindenkiben külörrböző számban, mértékben és egymásutánban jelentkeznek,
s mivel a szükségletek függnek a társadalmi rendtől, a kulturálís igényektől,

a szociálts biztonságra való törekvés fokátó'l, a szokásoktól, sőt a dívatszeszé
lyektől is, könnyen érthető, hogy ezek kielégítését is míndenkí másképpen ér
tékeli. A marxista közgazdászok viszont az életszínvonalat a társadalmi tagok
tényleges ellátottsága, az anyagi és nem anyagi tényezők objektíven meghatá
rozható kihatásai szerint bírálják el.

Az életszínvonalat rnegszabó tényezők csak részben mérhetők számsze
rűen. Természetesen további nehézségek jelentkeznek, ha a kutató az életszín
vonal nemzetközi összehasonlítására vállalkozik vagy annak alakulását kor
szakokon keresztül kívánja nyomon 'követni. A nehézségek legnagyobbika a
valutak nemzetközi összehasonlításának a nehézsége. Sok kezdeményezés, sok
részleteredmény van már ezen a téren, de lezárt és széles körben elfogadott
megoldások még nincsenek.

Az életszínvonal egyik legfontosabb számszerűen mérhető mutatója a reál
bér...A reálbér a munkás létfenntartási eszközökben kifejezett munkabóre ...
Marx arra a következtetésre jutott, hogya tőkés termelés általános tenden
ciája a bérek átlagos szrnvonalának nem emelésére, hanem süllyesztésére irá
nyul ... A szocialista gazdasági rendben viszont a szociallzmus gazdasági alap
törvényének megfelelően állandóan emelkedik a reálbér. A reálbér emelkedésé
nek legfontosabb gazdasági alapja a szocíalísta ' termelésnek a legfejlettebb
technikán alapuló szakadatlan növekedése és a munka termelékenységének
emelkedése." (Politikai gazdaságtan. IV. kiadás. Budapest, 1959. 125. és 624.
oldal.)

A reálbérert kívül az életszínvonal alakulásának másik fontos pillére a
munkabéren felüli jövedelmek népes csoportja. E jövedelmek széles körével
rendszeresen és elmélyedve foglalkozik Jávorka Edit és Berényi József Jöve
delmek a munkabéren felül (Budapest, 1960. 317. oldal) c. műve. Ennek az út
törő jellegű könyvnek megírását a M. T. A. Közgazdaságtudományi Intézetében
végzett többéves kutató munka előzte meg.

Az egyén részesedését vizsgálva a társadalmi termelés eredményeiből, a
szerzők arra a megállapításra jutnak, hogya szeelalista társadalomban a teljes
termékbőség és ennek alapján a szüksóglet szerintí elosztás egyelőre még nem
valósítható meg. Az alapvető elosztási mód tehát a végzett munka mennyísége
és minősége szerinti elosztás. Ámbár bizonyos területeken máris érvényesül a
szükséglet szerinti elosztás, mindaddig, amíg a munka nem vált még az egyé
nek emberi szükségletévé, széles körben kell alkalmazni a dolgozók ösztönzése
okából az anyagi érdekeltség elvét,

Ami a munkabéren felüli közvetett !uttatásokat illeti, a szerzők egy ter
jedelmes felsorolásban nem kevesebb, mint 220-féLét neveznek meg hazánkban.
Ezek a juttatások különbőző szempontok szerint csoportosíthatók, de a legát
tekinthetőbbnek látszik, ha három részre különítjük őket: társadalmi gondos
kodás, bérjellegű juttatások és a munkával kapcsolatos juttatások. Az első
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csoportba tartoznak a családi pótlékok, bölcsődék és óvodák fenntartási költ
ségei, az oktatásügyi és az egészségvédelmi kiadások, nyugdíjak és népműve

lési kiadások. A bérjellegű juttatások csoportjának legfontosabb tétele a fi
zetett szabadság idejére és a fizetett ebédidőre járó bér. A harmadik csoportban
a munkaruhával, üzemi étkeztetéssel, munkásszállásokkal, munkásszáll í.tással,
üdültetéssel, nyereségrészesedéssel kapcsolatos kiadások szerepelnek. Ezeknek
a közvetett juttatásoknak összege 1958-ban meghaladta a 24.2 mllliárd forintot,
amiből egy dolgozóra átlagosan 11.530 forint esett.

Amire tehát kevesen szoktak gondolni, a helyzet már 1958-ban az volt ná
lunk, hogy a dolgozók összes jövedelmének csupán 54.5 százalékát tette a kész
pénzben kifizetett munkabér, míg további 45.5 százalék közvetett juttatások
formájában került birtokába. A társadalmi-gondoskodás jellegű juttatások 21.3,
a bérjellegű juttatások 9.8, a rnunkával kapcsolatos juttatások 13.9 százalékot
képviseltek. Vagyis nálunk a dolgozók közel kétszeresét kapják annak a társa
dalmi javakból és szolgáltatásokból, rnint amit hivatalos munkabérükből sze
rezhetnének. Jellemző részlete ennek a kérdésnek, hogy hazánkban a szociális
kulturálís kiadások a .költségvetés 42 százalékát veszik igénybe. Ez a hányad
a Szovjetuníóban 67, Angliában 35, Kínában 26, az Egyesült Államokban 22,
Svájcban 9 százalék.

A 'könyv utolsó fejezete az életszínvonal és a közvetett juttatások jövőbeni

alakulását tárgyalja. A második ötéves terv mind a teljesített munkáért járó
béreket, mind a közvetett juttatásokat emelni fogja. Az előirányzat szérint a
fogyasztási alap 1965-ben míntegy 40-45 százalékkal lesz nagyobb, mint
1958-ban.

Az élelmiszerfogyasztással kapcsolatban érdekes tudnunk, hogy Magyar
ország az egy főre eső kalória-fogyasztásban 1958-ban már elérte, sőt túlszár
nyalta a fejlett tökésországokat, így például Ausztriát, Franciaországot, Hollan
diát, Olaszországot és Svédországot. A második ötéves terv azonban nem elég
szik meg ennek a színvonalnak a rögzttésével, hanem további emelkedést vesz
tervbe és pedig úgy, hogy elsősorban a [obbminőségű, vitamindúsabb élelmisze
rek fogyasztása emelkedjék. A második ötéves tervben különösen nagy ütem
ben fog nőni a ruházati cikikek fogyasztása. Ez indokolt is, mert e téren több
a pótolnivaló, mint az élelmiszerfogyasztásban.

Kívánatosnak tartanók, ha a szerzők lendületes és értékes munkájához
szociográfíaí Ikutatások is kapcsolódnának, hogy az életszínvonal és annak al
kotó elemei többoldalú megvilágítást nyerjenek. (Guothfalvy Dorner Zoltón)

AZ OLVASÓ NAPLÓJA. Hogyan kell fordítani a zsoltárokat? Versben-e,
vagy prózában? S ha versben - mert természetes, hogy abban: költeményt
költeménynek -, vajon rnílyen versben? Átvett dallamokra. kész nyugateuró
pai strófákban ? Vagy olyan magunk-költötte csilingelő rímekkel és szökdécse
lő ri tmusokban, mint hajdanában Kálmán Károly, aki ma már a dilettantiz
mus egy fajtájának, a túlságosan csinosra piperézésnek valóságos iskolapéldája
a szernünkben ? Kérdések, melyekkel a fiatal Sík Sándornak szembe kellett
néznie, amikor először fogott neki a zsoltárok fordításának "Legyen vers. de
ne legyen nagyon is vers: legyen benne dallam, de túl ne csengje a zsoltár
lelkét, az értelimet. Legyen ritmusa, de ez a ritmus ne legyen önkényes, hanem
szabadon simuljon a zsoltár gondolatritmusához. Legyenek rímei.,. de ne csi
lingeljenek ... Ezért választottam a modern magyar jambust, amely a maga
belső zenéjével és nagy szabadságával egyedül látszott alkalmasnak célomra ...
Ezért keresem a csengő rím helyett a tompább asszonáncot és az egyre ismét
lődő párhuzamos gondolatritmushoz olyan jól símuló rag-rírnet ..." Ezek vol
tak "a fordító megjegyzései", amikor tizenegy esztendei munka gyümölcse ,ént
1922-blill megjelent a Zsoltárok: Könyve. Akkor bizonyára Dávid lantjának
magyar megszólaltatója maga sem gondolta még, hogy a tizenegy esztendei
munkából egy élet huzamos munkája .lesz.

Más munka, és több munka, mint a folytonos csiszolgatás, emendálás, egy
egy jó megoldásnak még jobbal való helyettesítése; s más rnunka, mint ami
lyen például Szabó Lőrincé volt, aki férfikora delén régi fordításait hozzá
ígazrtotta kiérett, puritánabb műfordítói elveihez. Itt az a sajátos. szinte pár-
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ját ritkító dolog történt, hogy a fordító és a fordítás alól egyszer csak elmozdult
az alapszöveg a Pápai Biblia Intézet új latin zsoltárszöveget adott kÖZTe;
amely nemcsak szővegezésében más, mínt a régi, hanem több helyütt az ér
telmezésben is. FölmerüIt tehát a szüksége egy új fordításnak, illetve a régi
alapos átdolgozásának.

Bizonyára erős túlzás volna azt mondaní, hogy ez az új fordítás, illetve
átdolgozás a költészet-ellenesség jegyében készült, De kétségkívül a költő-for

dító olyan gúzsbakötésével történt, hogy annak végül csak a költészet adhatta
meg, s a költészetnek meg is kellett adnia az árát. Ott volt a szöveghűség kö
vetelménye, ami ugyan lényeges kívánalom minden fordításnál ; másutt azon
ban megvannak azok a szabadságai. amelyekkel itt a fordűtó, föladata sajátos
természeténél fogva, csak alig-alig élhetett. Ott volt ráadásul a liturgikus hasz
nálatú zsoltárok esetében a gregorián dallamhoz való igazítás követelménye,
ami a szöveget alárendelte a dallam igényeinek, s jól tudjuk, milyen zsarnoki
igényeket tud támasztani a szöveggel szemben a dallam. Nem csoda, ha ez az
új, 1955-ben megjelent Zsoliárok: Könyve, ha a költészet szempontjából ele
mezzük, s ha egybevetjük egyrészt elődiével, másrészt rnost megjelent utódjá
val: mintha a fordító megfélemlítésének jegyeit viselné magán. Bizonyos vál
tozásai az 1922-es szöveghez V'iszonyítva egyszerűen abból adódtak, hogy vál
tozott az alapszöveg. a latin zsoltár s annak egyik-másik szöveg-értelmezése.
De nem egyedül csak ilyen változások vannak benne; általában mintha olyan
törekvés vonulna végig az átdolgozáson, hogy az új magyar zsoltárok lehe
tőleg rninél jobban eltávolodjanak a szabad szárnyalású lköltészettől, s mínél
közelebb kerüljenek a prózai fogalmazáshoz. (Nem az én dolgom, hogy vitas
sam; éppen csak fölvetem a kérdést: vajon nem áll-e ugyanez magukra az új
latin zsoltárokra is?) Persze egy végtére irnakönyvül is, liturgikus könyvül is
szolgáló psaltériurnnak nem az a fő-, sőt talán egyáltalában nem az a célja,
hogy költészet legyen. Viszont a fordítás versben készült, s a zsoltárok versek,
tehát az volt eredetileg a céljuk, s az kell legyen fordításuké is, hogy szépek is
legyenek, költészet is legyenek. Az 1955-00 fordítás majdnem Lehetetlent k>Í
vánt a fordűtótól: azt, hogy minél kevésbé legyen költő; azt, hogy saját maga
nyírbália meg szárnyait; azt, hogy saját kezével tépdesse ki java virágait. Ez
érzik a fordításokon ; ez az, amit az imént a fordító megfélernedettségének
neveztem.

Kétségkívül lehet dicsémi ennek az 1955-Ö8 fordításnak a hűségét, pontos
ságát, gúzsbakötöttségében is sok kiváló megoldását, szép leleményét; az össze
vetésnél azonban az esetek többségében az tűnik ki, hogy legjobb értékei lé
nyegében az 1922-es fordítás értékeinek átmentéseí. Kétségtelen, hogy az utóbbi
merészebb volt és eredetijével szuverénabb szabadsággal járt el; bizonyára ez
az, aminek a költészet hívei osak örülhetnek. ami viszont fejcsóválásra kész
tethette a más követelményekkel föllépő biblikusokat és Iiturgikusokat. Vajon
lehet-e a két igény, két követelmény közt az 1922-es fordításnál "hívebb", az
1955-ösnél "költőil~b" egyezséget kötni? Lehetséges-e, hogy a költő ismét visz
szakövetelje és a lehetőség határai között érvényesítse is jogait, melyeket ko
rábban némileg mintha megnyirbáltak volna? Ügy látszik, igen.

Sík Sándor az új kiadás számára még egyszer átdolgozta a Zsoltárok Köny
vét. S a fordítások előtt ott olvashatjuk a biblikus cenzor véleményét munká
járól: "A fordító remekül kihozhatja az eredeti szöveg értelmét anélkül, hogy
szolgailag ragaszkodnék az egyes szavakhoz, vagy egyenesen a szórendhez. Az
első kiadással - (az 1955-oosel) - szemben itt sok változtatás van, és egyet
sem kifogásolok, mert a mai fordítóra is áll Szent Jeromos szabálya: Reddere
sensum, non verba! Mindezek alapján megállapíthatom, hogy ez az új fordí
tás értelmileg kiváló és költői erőben is fölülmúlja az első kiadást."

Íme, egy-két próba, találomra. A 41-42. zsoltár kezdete az 1922-es for
dításban:

Mint szarvasgim a források vizére,
Ugy sóvárog utánad én Istenem a lelkem,
Szomjazik lelkem az Isten után,
Az élő Isten, az erős után.
Mikor lehet már ,elejébe mennem
És arca előtt megjelennem !
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Ugyanez az 1955-ös Zsoltárok Könyvében:

Mint patakvizre szarvasgim kívánkozík,
Úgy.kívánkozik, Isten, teutánad a lelkem.

Istent; az élő Istent szomjúhozza a lelkem:
mikor lehet már mennem és Isten arca előtt megjelennem !

Végül a mostaní, 1961-es szöveg szerint:

Mint szarvasgím .a patakok vizére,
úgy óhajtozik lelkem Istenére.

Az élő Istent szomjúhozza lelkem:
mikor lehet elébe mennem
és Isten arca előtt megjelennem !

Egy másik példa: a 70. zsoltár. Az első változatban így kezdődik:

Tebenned Uram, reménységem,
Mindörökké ne engedj szégyent érnem!
Igazvoltodban légy a menedékem.
Hajlítsd füled :kiáltásomra,
Jőjj Uram, siess oltalmamra,
Kősziklám légy megbújni 1Ikkem,
Mert segitséget rendeltél nékem,
Mert1Járam vagy és erősségem.

A második változatban (1955):

Uram, tehozzád menekülök,
soha már meg ne szégyenüljek!

Igazvoltodban légy a szabadítóm, 'légy menedékem,
hajlítsd füledet hozzám, légy az én segítségem.

Kősziklám légy megbújni nékem, erős váram oltalmamul,
mert sziklám vagy és erősségem.

A legújabb Zsoltárok Könyvében:

Tenálad, Uram, menedékem,
soha ne engedj szégyent érnem;

Igazvoltodért ments meg, szabadíts meg,
hajlítsd füledet énhozzám, segíts meg.

Kősziklám légy megbújni nékem,
erős váram oltalmamul,
mert .sziklám vagy és erősségem.

Folytathatnánk; mutatóba ennyi is elég annak ábrázolására, hogy az 1961
es változat fordítója rnintegy visszatér az 1922-es változat merészebb költői

fogalmazásához ; metaforáíban bátrabb, kifejezéseiben sűritettebb; amit az 1955
ös változat olykor mintegy kdfejtve magyarázott, azt Ismét elíptíkus íveléssel
összefogja - egyáltalán: költőíbb, "vers" ákar lenni elsősorban (úgy látszik), s
ahol a közbülső változat a vers rovására volt a maga módján és kényszerű kö
rülményei közt "közérthetőbb", ott ez az 1961-es változat a prózaíbb jellegű

érthetőséggel szemben a vers, a költészet közvetlenebb, metaforikus "érthető

ségét" érvényesíti.
Persze még mindíg akad egy-két hely, ahol szivünkhöz közelebb áll az 1922

es "szabad" változat, mint az 1961-es kétségkívül szöveghűbb megoldása. Pél
dául a híres 136. zsoltár kezdete minden változtatás ellenére mégis csak mindig
az 1922-es megoldás költői soraival fog a fülünkben csengeni; így:

Babylonnak vizei mellett ültünk
Es siralommal Siont emleqettiik;
Hegedűinketama földön
Fűzfákra függesztettük;
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s ennek szép, kifejező zenéiéért, valóban síró alliterációjáért aligha kárpótol a
következő két szöveg azonos - és szószenint hű - két kezdő som:

Babilonnak folyóvizei mellett ültünk és sírtunk,
és Siont emlegettük ...

Vagy a 83. zsoltárban amellett a régi (1922) megoldás mellett:

Madárnak háza van, fecskének fészkevan,
Fiókáinak hol helyet találjon -

mintha körülményesebbnek. bátortalanabbnak éreznénk az újabbat:
Hisz a veréb is házat lel magána/c,

fészket a fecske is, fiókáinak hol ,helyet találjon.

S az erdőket "fölégető" tűz is nyilván hívebb, de kevésbé erőteljes és megkapó,
mint a "tűz, amely erdőt kaszál" (82. zsoltár); a "hájasságtál szemük kidagad"
erősebb, mert képben mondja, amit a "hájas szavükből gonoszság fakad" mint
egy "racioná1isabba1n" közöl (72. zsoltár);' s az 1922-es szöveg "csontjaim meg
avultakv-ját bizonyára sokan nem adnák oda az új változat "csontjaim sorva
doztak"-jáért. Altalában: ahol a régi fordítás merészebben él a költői lehetősé

gekkel, metafórákkal és kifejezésbeli szabadságokkal. ott egyik-másik megol
dását még .mindíg szívesen látnánk, akár a szöveghűség ellenére is, egy leges
legvégső és végérvényesen végleges szövegben. Olyanban, amelyben a költőnek

már semmi egyébre sem kellene tekintettel lennie, mint arra, hogy tolmácso
lása mínél inkább a saját szíve szerínt szóljon, Mert végtére valóban "reddere
sensum, ,non verba" a lényeg; és a sensus vísszaadására, s arra, hogy ezt az ér
telmet, lelket hogyan adja vissza, mílyen hív hűtlenségekkel. milyen metaf'o
rikus áttételekkel, a rnás nyelv és képzetvilág mílyen más megoldásaival: 
ennek megitélésére mégiscsak a költő a hivatott; valószínűleg egyedül ő a hi
vatott rá.

S ehhez a legeslegvéglegesebb Zsoltárok Könyvéhez a szakszerű tudnivalók
mellett, amiket a rnostaní kiadás bevezetéseként igen világosan, érdekesen.
zsoltárokat meg'kedveltetően és megértetően mond el Szőrényi Andor, szerét
nénik olvasni magának a fordítónak a "bevezetését" is a maga rnűhelyébe és
élményébe: vaiNomását arról, rnít jelentettek neki a zsoltárok, mit a fordítá
suk - egyáltalán, szerétnénk minderről már a fordító és a kőltő szavát is hal
lani, bővebben és részletesebben, rnint azok a nagyon szerény és nagyon kurta,
fegyelmezetten szakszerű "megjegyzések", amelyekkel az 1922-es magyar Zsol
tárok Könyvét kísérte Sík Sándor.

Sok szempontot kellett figyelembe vennie, sok igényt kellett kielégítenie;
bizonyos, hogy ebben a legújabb Zsoltárok Könyvében az adott feltételek mel
lett a Iehető legtöbbet és legjobbat adta. "Minden fordítás egy bízonyos kornak
szól" - írta a fordító már említett "megjegyzéseiben"; de Sík Sándor nemcsak
megtalálta "a magyar zsoltárnak ma egyedül lehetséges versformáját", hamern
ebben a formában úgy szólaltatta meg a zsoltárokat, hogy az ő magyar psal
musaí bizonyára nem csupán egyetlen kornak szélnak. S ha életművét vesszük
szemügyre. annak pillérei közt míndig a legfontosabbak közt kell számon tar
tanunk egyrészt a Himnuszak Könyvét, másrészt a Zsoltárok Könyvét; mind
kettő jelentős, időtálló értéke modern műfordítás-irodalrnunknakis. S ahogy az
előbbiben a középkori vers sajátos. szavakkal-rlmekkel játszó muzikalításának
pompás eltalálását, úgy kell az utóbbiban külön méltányolnunk a nyelvi tel
jesítményt: azt, ahogyan megteremti a különleges magyar költői zsoltár-nyel
vet és stílust, rendkívül tapintatos, hagyomány-sugallta archarzálással, s még
inkább egy-egy szórendí, szókötési fordulatot, az ódonság zamatát adva versé
nek anélkül, hogy egyben régies is lenne. S ha az imént azt mondtuk, szívesen
látnánk viszont az 1922-es változat egy-egy "erőteljességét"az újban: egyben rá
kell mutatnunk az új, 1955~ös, s még inkább 1961-es változat fokozott nyelvi
érettségére, ama régihez képest nagyobb súlyára, zamatára, szánta aranyjá
nosibb ízességére; amannak - bármfly groteszkül hat itt ez a szó - kissé
"nyelvújításibb" (vagy stilromantakusabb) jellegével szemben emennek dús
kLasszicitá:sára; más szóval: az Úszi fecske költőjének kezenyomára.

•
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Két szép kötet, Az Úr vadászata (1943) és a Búvár (1947) után Rába Oyőrgy

hosszú időre elhallgatott; ha új kötetében, a Nyilttengerben a versek keltezé
sét nézzük: új és régrbb költeményei közt a csönd nyolc esztendős szakadeka
húzódik. Valóban néma volt? Vagy csak eldobta, .kedvetlenségében vagy fo
kozott igényességében, amit olykor-olykor írt? Vagy "magános, száraz éveimen
át - zuhantarn, mint az eső, olyan árván", ahogy egy 'régi, még 1947 előtti ver
sében írta? Mindegy; a hallgatás évei nem lehettek terméketlen évek; a költő,

aki nyolc év múltán rnegszólal, néhány szívszorítóan nagy verssel győz meg
arról, hogya régi, párás-bolyhos, sajátos anyágú Iíra költőjének ez a nyolc esz
tendő a benső meditációnak valami olyasféle pusztasága lehetett, ahonnét a
hivatottak megszikárodott inakkal, de megtelt lélekkel és megerősödött hang
gal szoktak visszatérni. Ami előtte van, abban néhol még mintha merevebben,
vagy rekedtebben, vagy bonyolultabban s éppen ezért problematikusabban
közölné a mondandóját; ami utána következík, 1957-től, abban nemcsak föl
tétlenül meggyőző, hanem néhány kiemelkedő versében a megrendülés ritka
élményével is megajándékoz (Egy 'katona története, Prágai hétköznapok, A
vak szobrai, üzenet a gyermekkorba). Az olvasó száimára, ha elmélyül ezekben
a valóban elmélyedést kívánó versekben, külön öröm és élvezet rátalálni a
fiatal Rába György kissé még fátylas elfogódottsággal remegő, de már oldottan
szálló dal-hangjának férfi-változatára (például az Utazásban vagy a három
kurta stróf'ája során nagy távlatokat fölvillantó Tihany leányában); vagy nyo
mon követni puritán dallamának kígyózását, ahol minden legparányibb modu
lácíónak, minden ritmusváltásnak nagy kifejező szerepe van, és funkcionális
jelentősége ebben a takarékos, Lényegre szorítkozó versszerkesztésben (például
az egyébként is kiváló Női képmás első szakaszában).

Négy évre huszonnégy vers: Rába György nem tartozik a spontán, köny
nyen reagáló és könnyen író költők közé. De ebben a ritka termésben (rnelyhez
hajdani Ikét kötetének válogatott anyaga és bő csokornyí, igen jó műfordítás

csatlakozík) ott találjuk legujabb líránk néhány maradandóan szép alkotását.

•
Kalász Mártonnak második kötete az ünnep előtt. A Hajnali szekerek fi

gyelmet keltő igérete után egy időre mintha megtorpant volna; úgy látszott,
az a sűmán zengő, költőileg harmonikus világ, melyben élt, talán új, nyersebb
élményekre, vagy talán azért, mert ő maga is ráunt túlságos símaságára, már
már problémátlan könnyedségére. hirtelen összetört; s ft költő egy JcicsH tájé
kozatlanul s egy kicsit riadtain kezdte keresni új eszközeit, a kifejezés új lehe
tőségeit. Bizonyára nem egyszerre találta meg őket; s annyira mrülte azt, ami
túl átlátszó, <hogy olykor az ellenkező végletbe esett: a túlzsúfoltságba, Az is
előfordul, hogy egy-egy sorát, sorpárját már-már erőltetettnek érezzük, a ké
pet, illetve kifejezését pedig keresettnek (például a Karácsonyi ének elején:
"Nyüg feszült az ádveIllti szelekre, - torsok hegyén búkdosnak tovább"); másutt
a képben túl sok van aihJhoz, hogy rrrímtegy "evidensen" hasson; az ábrázolás
nem emeli ki eléggé a megvilágftó lényeget; így aatán a színek egybefolymak,
s az egész egy kicsit kidolgozatlannak. kimunlkálatlannak hat (például a Csönd).
Talán ezek az "átmenet" versei; nem tudjuk, mert a költemények nincsenek
keltezve, legföljebb csak gyaníthatjuk abból, hogy a ~őltő "ec.set1rezelése" fo
kozatosan egyre folttalanabb lesz, de anélkül, hogy eredeti modorát elhagyná,
Különösen szép példa erre a Végül, malyben a kép teljes tartalmában tolmá
csolja a mondandót, de a maga képi mívoltában, s így is nő meg, válik mintegy
önmagánáll [elentősebbé, de mínden belebeszélés és magyarázás nélkül, éppen
képi teljességében és gazdagságában (olyasféleképpen, mint sokszor Rilkénél),
Még előfordul, 'hogy nem rnínden sort érzünk szükségszerűnek, ám ezek az
esetlegességek (például az Ablakban első szakaszának negyedik sora) egyre rit
kábbak; és kárpótolnak értük az olyan tömör, sűrűszövésű versek, rnint a
Délután, a szinte grünewaldí Stáció, vagy (valami parányi kis szabólőrinces

ízzel) a Gyilkosság.
Szép Ikötet az ünnep előtt; örömmel halljuk Kalász Márton kiérő férfi

hangját s örömmel tartjuk számon a legiÚjabb nemzedék java értékei közt igé
nyes líráját, melyet "a tisztaság elégít ki csupán".

*
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Első kötettől aligha várhatunk teljesen kiforrott .kőltészetet, és Gyurkovics
Tibornak első kötete a Grafit; az sem míndennapí dolog viszont, hogy egy eísö
kötetnek annyira meglegyen a saját színe-hemgja, mint ennek, Gyurkovics Tibor
tud és mer a saját szemével látni, sajátos. kissé ferde fénytörésben, parányi
groteszk torzírtással, melyben a játákos elrajzoltság sokszor csak valami "kis
matematikai" szornorúságot leplez (Táj, nővel). Ez az elrajzoltság nem szándé
kolt, s éppen ezért érezni hitelesnek. Ars poeticájábalIl mondja: "Nem akarok
érdekes lenni, - csaJk egyszerű, - a tárgyak éleihez - és szegleteihez hű. 
Bízonyosat akarok mondani, - mint a matematika, - bemérni magam az éj 
hadlatadba." S ez jellemző is rá: a tárgyak, dolgok "éleit és szegleteít" látja:
nem azt, ami síma és legömbölyített, hanem am, ami szögletes, fényre-árnyira
szétszabdalt, s ami éppen ebben a fölszeleteltségében, vagy furcsa megnyuj
tottságában árul el mivolta lényegéből valami sajátosat. kerek, harmondkus
látszaton túlit. AligJha véletlen, hogya kötet egyik legszebb és legjobb verse
Csontváryt "ábrázolja", s egy másik (bár kissé túlírva a végén) Utril1ót.

Talán ezzel a ,,groteszk" hajlammal magyarázhatní, hogy olyikor a kelle
ténél jobban kedveli a nyelvi és ritmikai ötleteket. Az Ilyen pillanatnyi tegye
Iem-ernyedések miatt van, hogy egy-egy verse meglazul. Alighanem ez az az
alkatából eredő kísértés, melyre legéberebben !rell ügyelnie. Ahol ezt elkerüli,
sajátos "groteszkja" olyan teljesítményekre képes, rnelyek egyéni hangjukkal
jóval túlemelkednek az "első kötetek" gyakran még tapogatódzó színvonalán,
rnínt például a Radnóti Miklós emlékének, a nyilván akartan Tóth Árpád lom
hább lejtésére fogott, s éppen ebben a hangszerelésében szerenesés Pasztell, a
Feleségemnek, az Idegenek, s az alapvetően festői látású és szerkesztésű k~ltő

festő-versei, a Dzsungel, vagy a már említett Csontváry. (Rónay György)

FILMEKROL. A l b a R e g i a. A kép, amely elindítja ezt a nyugtalanítóan
érdekes magyar filmdrámát, egyben szimbólum is: a sötét I1.I.tcán romokban he:'
verő házak, bombatölcsérek között magános f~rfi megy csüggedt, tétovázó lé
pésekkel. A történet az 1944145-ös történelmi esztendővá~tás idején, az emberi
~ég eddig legborzalmasabb háborújának drámai végnapjaiban, a kétségek, bi
zonytalanságok, eszmei és érzelmi zürzavar idején játs-zódik le. Nemzeti és
egyéni sorsoknak, népeknek és családoknak minden írói elképzelését föZüI
múló tragédiái sűrűsödnek egllbe ebben a dermesztő fagy és éhezés szenvedé
seitől a rügyfakasztó tavaszíg tartó félesztendőben. A "drámai ellentét"-et, az
érzések viharos váltakozásait maga az élet játszotta velünk akkor: a napok
rohan6 esetnénysodrása, amely a rettegés és halálfélelem, majd meg a remény
ség és az u;;ongó érzelem változásait zúdította ránk. Ez az apokaliptikus él
mény egy katonakórház és - benne és vele - egy szerelmes pár döbbenetes
jrontélménlleit vetíti föl azokban a hetekben, amikor a nácik kilátástalan har
caik utolsó csatáit vívták és nyomukban megjelentek a győzedelmes szovje.t
katonák. A film jellemábrázolása nem mentes a hibáktól, mert amennyire si
keTÜlt és emberien igaz az orosz katonalány !alaleja '(Tatjana Szamojlova ki
tűnő alakítása), annyira nem érezzük őszintének és indokoltnak az orvos (Gábor
Miklós) határozatlanságát a drámaian döntő percekben. Ha vannak is hibái a
filmszerűség és a jellemábrázolás tekintetében az új magyar játék'filmnek,
összhatásában azonban izgalmasan, erőteljesen és hitelesen érzékelteti az 19441
45-ös évek sorsformáló napjainak jelentőségét.

R i k s a k u l í. Thomas Mann írta egyik ragyogó tanulmányában, hogy II
füm rá mindig olyan hipnotikus hatással van, hogy valósággal gyermek.ká
lesz a nézőtéren; gyerme kké, akire teljes és zavartalan közvetlenséggel hat1lDJc
az érzések. Ennek a gyermekkéválásnak őszinte érzelemhullámai érintik meg a
nézőt a japán filmgyártás jeles alkotásainak, a Riksakulinak pergetésekor. A
japán filmipar produkciói ritkán jutnak el hozzánk, pedig ebben az ország
ban készül évente a legtöbb film - Amerika és India mellett -, ezek azonban
annyira tele vannak helyi utalásokkal, szimbólumokkal, hogy európai npző szá
mára érthetetlenek. Vannak azonban nemzetközi színvonalat elérő filmjeik és
ezek közül kimagaslik nemcsak filmértékeivel, de tanításának erkölcsi nemes
ségével is a Riksakuli, amely az 1958. évi velencei filmfesztiválon 11!ag1/díl;a.t.
kapott. A film hőse egy durva, erőszakos riksakuli, pálinkalebujok és vereke-
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dések hirhedtalakja. A "vad Macu" élete azonban egy napon megváltozik és'
ennek a változásnak, igaz emberré válásának érzékenyen finom megrajzolásá
ban emelkedik föl a film a művészi szép magasságába. A kuli egy sebesült
fiút talál az utcán, akit hazavisz szüleihez. A gyermek apja hamarosan meghal
és a lenézett, megvetett kuli magára vállalja az elárvult család gondozását"
eltitkolva szerelmét, amelyet a fiú anyja iránt érez. Most már a ezeretet és
önfeláldozás parancsa irányit ja életét, amely szebb, igazabb lesz. Ennek az ál
dozatos szeretetnek visszautasítása érleli meg végül élete tragikus befejezését.
A filmnek hernadhatatlan. érdeme, hogy a szentimentális. majdnem banális
mesét a mű társadalmi összefüggéseinek és mondanivalójának oszthatatlan
egységévé tudja összefogni. Nem akarja tanulságát mindenáron megmagyaráz
ni, csupán fe lviHantja a nagy és döntő érzéseket, amelyek életutakat változ
tatnak meg. A szeretet és áldozatosság - amelyből olyan kevés van a földön 
romantikus költőiséggel, a lényegtelenen túlmagasodva emelkedik ragyogó
szimbólummá a filmben és fénye átárad azoknak a lelkébe, akik részesei a
filmelőadás meginditó élményének.

A g y ű l ö l e t á l d o z a t a. A film nem szorul arra, hogy közvetítőt ke
ressen a tömegek felé. Valamennyi művészi megnyilatkozás között első helyen
áll abban a tekintetben, hogy kapcsolatai közvetlenek és elevenek a közönség
gel. Mégis vannak témlik, amelyek a vonzó tálalás ellenére sem tudják fölkel
teni a tömegek érdeklődését. De ennek. éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk olyan
kérdéseknél, amelyeknek mai életünkkel érintkezési feliiletei vannak, amelyek
nek megoldása a ma problémái közé tartozik. Ebben a friss aktualitásban ta
lálkozik a néző fokozott érdeklődésével a jeles angol szines film. A gyűlölet

áldozata, amely a faji megkülönböztetés, a faji gyűlölködés napja.inkban any
nyiszor - és sokszor véres eseményekkel - szereplő problémájával foglalkozik.
A film gyorstempójú eseményei egy fiatal lány meggyilkolása körül peregnek.
A rendezés mellőzi a bűnügyi filmek kinálkozó "izgalmas" jeleneteit, csupán a
fé'nyképszerűség hallatlan objektivitásával és életközelségével döbbent rá a
faji gyűlölködésnek olyan jelentkezéseire, amelyek egészen a legvégsőbb kö
vetkezményig: a gyilkosslÍgig is vezethetnek. (Ujlaki Andor)

KÉPZOMűVÉSZET.Mattioni Eszter a Csók Galériában rendezett gyűjte

ményes kiállításán 28 olajképét, 261temperáját és 8 hímeskövét bocsátotta köz
szemlére. Az egyíkorí Rudnay-tanítvány messzíre elhajlott mestere valóságlátá
sától, de az ő izzó magyarságának éltető szuggesztivitását kitörö'illletetlenill, 'V'i
lágító mécsesként hordozza szívében és képzeletdús színeiben, játékos vona
laiban, dekoratív hatású kompozícióíban félreérthetetlenül jelzi hovátartozari
dóságát, mínt legtermészetesebb életmegnyilvánulását. Érdeik1ődését kezdettől

fogva a muráüs díszítés kötötte le. Az architektonekus szerkesztés, a zárt tér
ben való elrendeződés, a freskófestés és a mozadképítkezés vonzotta képzeletét.
Saját maga jött rá a 'hímeskőábrázolásra, meldyel az ország határain túl is,
megbecsüls nevet szerzett. Hímeskövei érdekességüle melfett igen változatosak,
:qnornak, művésziek és a l~ülönbözőbb igényekhez bámulatos sokoldalúsággal
alkalmazkodók, Szolgálhatnak fényűző díszítésül, vagy szerény szobadísznek.
Készíthetök féldrágakőből, márványzúzalék.ból, majolikatörmelékből, üvegcse
repekből, színezett cementből, dúsított kátrányból. sőt műanyagból is. Mattioni
Eszter ebben az egyéniségére szabott műfajban emelkedik ki és alkot vonzón
szép műveket, amelyek a maguk nemében nőies jellegük finomságaival hason
lóan eredetieik, IffiIiilt Ferenczy Noémi felejthetetlen szőtteseí. Virágcsendélete,
Feketeruhás öregasszonya, Galambjai, Arató leánya, Fiatal paraszt párja: szem
gyönyörködtető színösszhangjuk mellett IkOlffipoziciójuk 'kellemes kiegyensúlyo
zottságával is hatnak. Festményei túlnyomó részbenelőtanu1mányoknaka sze
repét töltilk be Ihímesköveiihez és ha nem, pihentető elkalandozások benyomását
keltik. Szórakoztató látványosságszámba mennek, kifejezetten szebadísz-jelle
gűek és főként azzal hatnak, hogy azonnal, az első szempillantásra megragad
ják a figyelmet, hogylhangulatot teremtve, szerenven eltereljék a néző tekin
tetét másra, akármire, miután megtették feladatukat, hogy hozzájárultak vala
milyen 'kedvező légkör ikiialakításáihoz, szíves társas együttműködésre.
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Andrássy Kurta János szobraí a Műcsarnok kamaratermében egy őstehetsé

gű szobrászművész érett kibontakozására derítenek fényt. A tJz éves korában
elárvult kőművesnapszámosküzdelmes vívódások után safát önerejéből fejlesz
tette ki művészegyéníségét.Hajlítnatetlan, kemény jellem, aik:it a sorscsapások,
mellőzések, megnemértések harcra, ellenállásra edzettek és arra szorftottak,
hogy bátran és elfogulatlanul szembenézzen önmagával, leszámoljon a hiúság
és az önámítás mértéseivel és csak egy urat szolgáljon, hitének, lelkiismereté
nek, belső sugallatainak parancsait követve. Távol a tülekedés zajától, elvonult
magányában dolgozik rendületlenül, megszállottan. A körplaszttkában nincsen
ma neki e hazában pm-ja ! Egész alakot olyan magától értetődő természetesség
gel életrehívni, megjeleníteni, állva, ülve, fekve, guggolva, vagy meggémberedett
tagokikal magébamerülve, vagy alvásból fokozatosan ébredezve és kínyújtóz
kodva: magyar szebrásznak még rajta kívül alig sikerülhetett. Mailolra kell
gondolnunk, és a nagy francia szobrászokra, amikor tökéletes élethűséggell meg
mintázott szobraíban gyönyörködünk. Szobortestjei szinte lélegzenek és annyi
ra a helyén van rnindenegyes porcikájuk, hogy bármely oldalról szemléljük
őket, mindenütt rnegbontatlan, teljes az összhang, és ha gondolatban, pusztán
ötletből egy-egy vonalat, görbületet elhagynánk. módosítanánk, vagy máshová
igazítanánk, a test valószínűleg feljajdulna fájdalmában, ha megszólalhatna,
Medgyessy szebrain kívül még nem éreztük magyar szobroknál ezt a [átszi
könnyedséget és azt a pajzán szuggesztíót, hogy hirtelen, ha kedve tartja, meg
mozdul a szobor és lelép az állványról. És rnínél tovább, minél elmerültebben
nézzük e szobrokat, annál 'inkább megbarátkozunk velük, annál többet valla
nak alkotójU!król, a népével azonosuló aggódó szeretetéről, szellemének magasba
szökő áhítatáról és mélységes alázatáról. végsőfokon törihetetlen istenhitéral.
Van egy lantot pengető leányalakja (Zene), imádkozó apácának is gondolhat
nók: művészet és vallás összeolvadása. Monurrnentális hatású az Alföldi szfinx,
egy mozdulatlaságba merült ü~ő nőalakja, bamba, aluszékony, de ugyanakkor
ravasz ésa Iegkísebb neszre is felserkenó nézéasel. Mintha az elhanyagolt, ma
gára, s veszníhagyott, butításnak 'kiszolgálitatott népet jelképezné vádolón és
számonkérőn, de egyben kírobbanö erőtől feszült mcedulatlaságban félelmetes,
kihasználatlan és roppant lehetőségeket sejtetve. Ebben a szoborremeklésben a
diadalmas magyar jövő szímbólumát látom. - Az utánozhatatlanul egyszerű

nek, természetesnek ható és mégis szerfölött bonyolult ülő eLlhelye7Jkedésben
ábrázolt másik nőalakjában. melynek a Gond címet adja, ugyancsak szírnbo
líkusan mutatja ibe 'az igazi igát húzó félnek, az asszonynak a sorsát, akit a gond
szaggat, kedélye azoniban töretlenül derűs, szinte enyelegve huncutkodó, míalatt
roskadozik a vállalt felelősségtőlés megterheléstől. Gyönyörű kiifejeres. Együtt
érzése a nőkkel megnyilvánul például abban js, hogya Munka cimet viselő,

verejtékező testtartású fígurájában nem férfit, hanem nőt ábrázol. Úgy hat ez
a kis szobor, mint figyelmeztetés, legyünk kíméletesebbelk, résztvevőbbek a
gyengéd nemmel szemben. - Van érzéke a humor, a jóízű megnevettetés iránt
is. Zsuzsánna című szobra például, hajtancseit kétfelé húzgáló bájos nőábrá

ján: a hozzá képzelt 'bibliai véneket csúfolja ld ellenállhatatlan kedvesség
gel. Falubolond-ja a falu légkörét árasztja hamisítatlan hitelességgel, ebben az
élő figurában, melyet kíméletlen őszinteséggel, de részvéttel jellemez, érzékel
tetve a viháncoló, összesereglett gyermekhadat és a házak előtti padkalcon ko
moly szótlansággal ülő véneket is. Bájos és szuggesztív a Nausika is, jelezve,
hogy múltbaszálló, megjelenítő képzelete js élénk és fogékony. Mindközt azon
ban legjobbarn a Nő gyöngysorral emelkedik kí. Egész nőalak ülő helyzetben.
Á mésikőbe álmodott jelenség rnozdulatlan súlyosságában annyira könnyed
nek, szinte Iepkeszárnyúnak hat, hogy egészséges, jólfejlett ízomzata, karcsú
nak se rnondható, jó húsban levő testi mívolta ellenére is, libbenni, a földtől

elszakadni látszik, hegy hirtelen tovatűnjék. mínt egy szép látomás. Aki ilyen
szuggesztióra képes, az őstehetségű, vérbeli szebrász és mert célkétűzéseí mély
ből, az anyaföldből, népének szeretetéből erednek, nagy szobrász is.

A "Május l"-mozi előcsarnokábankétsoros üvegszekrényekben. eléggé nem
dicsérhető pedagógiai ösztönnel, reklámcédulák és plakátok helyett képzőmű

vészeti alkotások vonják magukra a várakozó, vagy a szünetben fel-alájárkáló
közönség figyehmét, Akarva-nemakarva, még a céltalanul bámészkodó szem is
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olykor-olykor rá-rápislog egy-egy képre, kedvet kaphat, hogy ihol>szabban né
zelődjék, még csak ki sem fáradihat a 25-30 képből álló tárlat megtekintésé
ben. Esetleg egyesekben az ilyen kiállítás 'komolyabb érdeklődest is kiválthat
a képzőművészet nagy mcstereinek megismerése iránt. Sinkó Károly nagy
marosi képeit állította ki. Felerészüket a franciák által meghonosított és Szőnyi

által is kedvvel alkalmazott guache-technikával késattette. a helyszínéri örö
kítve meg nyári s őszi tájhangulatadt, felerészülket pedig a Iombjavesztett téli
tájról jegyezte fel lazított tussal. Sinkó kitűnő rajzkészségével már főiskolás

korában, ösztöndíjakkal jutalmazottan kitűnt és a grafika különböző területein
sikeresen dolgozott. Hazai és leülföldi kiállításokon vesz részt és keresettek.
megbecsültek a plakátjai, könyvillusztrációi, akva.relljei,guaC'he- és tempera
munkáí. Nagymarosi képein II legszembetűnőbbés egyben a legvonzóbb vonása,
hogy hitelesen, jótsmerösként ábrázolja ennek a sajátos helyi jelleggel, más
tájjal alig összetéveszthető arculattal bíró Dunakanyarnak háztömbjeít, fa
csopontjatt, a visegrádi hegyekre nyíló kdlátását, színte a légkörét, az egevel és
a földjével együtt. Vannak visszatérő témái, mínt a Cigánysoron. Ugyanaz a
környezet, ugyanaz a feljáró, kíszögelléseível, sarkaival és sokat tanulmányozott
hangulatával és mégis, míndíg talál az újabb megoldásban váratlan, meglepő

részleteket, új színeket, más nézőpontot és izgalmas fejlődési lehetőséget éret
tebb, mélyebb, teljesebb megfogalmazásra. A visszatérő témák után arrnál fris
sebbnek hatnak az egészen új benyomások, az ismeretlen, még ki nem tapasz
talt részletekkel és csak az újonnan Izlelgetett tájhangulati elemelkkel. Nem
mondhatunk nagyobb dicséretet Sinkó képeíről: első látásra is, és hosszabb
szemlélet után is tetszenek. Nem hivalkodó, őszinte, meghitt vallomások az el
fogulatlan természetszeretetéről(Haits Géza)

•
Vidovszky Béla kiállítása. Az 1883-ban Gyomán született Vídovszky Béla

újabb festményeit mutatta be a Váci-utcai Csók-galéria. A művész, akinek
egyik mestere Ferenczy Károly volt, sOlkáig dolgozott a művészettörténebíleg

oly jelentős szolnokí telepen, s tagja volt a Szinyei Társaságnak is, amely a két
háború kÖ7JÖtt művészeínk legjavát gyűjtötte egybe.

Vidovszky a naturalízmnshoz áll közel, de mindenkor ízlés, szeHemi elő

kelőség, szerénység jellemzi munkáít. Sokan talán avatagnak mondják rnűveít,

azonban aligha van igazuk, rnert rnínden stílus érvényes és akceptálandó, anne
Iyet egy művész őszintén, komoly hittel és becsületesen képvisel egy életen ke
resztül. Finom enteriőrjei a végi korok szorgalrnas és érdemes klsmesteveit idé
zik, szíglígetí, fraknói, tatai tájképei. római, velencei, genfi városképei is ld
tűnnek mesterségbelí korrektségükkel. Egy hOSS71Ú festői pálya felhalmozódott
művészí tapasztalataí nyilvánulnak meg "Sümegi templombelső Maulbertsoh
freskókkal" és "Csók István rnűterme" cimú vásznain.

'Dhomas Mann abban az előszavában, amely a József-tetralógia egyikötetes
amerikai kiadása előtt jelent meg, hitet tesz a "jó, becsületes munka" rnel
lett: ,,mert kereskedő fia vagyok, alapjában "'éve hiszek a mínőségben". Ilyen
fajta tartósságot - melynek pillérei tisztesség és művészí mínőség - érzünk
Vidovszky Ihalkszavú festészetében is. (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (B a r t ó k: Z e n e, H o n e g g e r: D á v i d k i r á l y)
A Bagyzenekari Bérlet utolsó előadásán a XX. század leglényegesebb alkotá
sai közül kettőt szólaltatott meg Ferencsik János vezényletével az Allami Hang
'Versenyzenekar és a Budapesti Kórus (karigazgató: Forrai Miklós). Két szem
pontból is érdekesnek igérkezetta hangverseny. ~z egyik: napjainkban egyre
fokozott érdeklődés és viták kísérik századunk zenéjének fejlődését, és mó
dunkban voU személyes benyomások alapján képet formálni annak két jelleg
zetes alkotójáról: Bartók Béláról és Arthur Honeggerről. A másik (ami nagy
jából az előzőhöz kapcsolódik): végre mi is egyenrangú vetélytársként kapcso
lódunk bele la világ zenei életébe, amikor a külföldi szinte elkoptatott művek
legjelentősebbjeit hazai hangversenytermekben is megszólaUatjuk. Az persze
kevésbé örvendetes, sőt, nagyonis szomorú, hogy Bartók is ebbe a kategóriába
tartozik. Tény ugyanis, hogy mig külföldön nincs olyan hét, amelyiken vala-
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(Osz)

melyik 'jelentősebb múvét elő ne adnák, addig nálunk örömünnepnek számí.t
minden felhangzó Bartók-mű. Nem is beszélve a lemezfelvételekrlll: Csak pél
daképpen emlitem meg, hogyahanglemezboltokban már régen kapni lehetett
a lII. zongoraversenyt - szovjet lemezen, hazai felvétele azonban csupán az
elmúlt évben lett hozzáférhető. (Itt emlitjük meg hálás szeretettel elsősorban

Ferencsik János, Fischer Annie, Török Erzsi, Zemléni Kornél és a TátraiJ
vonósnégyes nevét. Ok voltak az elsők, akik valóban inemzetközi színvonalon,
áldozatot nem kímélt'e gyűjtőtték a Bartók-zene híveit.) Oszintén örülünk,
hogy az idei ünnepi évben végre megváltozott a helyzet és egyre-másra hang
zanak fel élményszerű Bartók-hangversenyek. Mert a Bartók-muzsika sikere
ma már nem a közönségen múlik. Éppen a Zene hatalmas sikere igazolja, hogy
a "nem értem Bartókot" jelszó már inkább erőltetett különcködés.

A húros, ütőhangszerekre és cselesztára írt Zene 1936-ban született. Ugyan-
abban az évben tehát, amelyről József Attila, a nagy költőtárs ezt írta:

Tudtam, hogy ősz Zesz s majd fűteni kell,
de nem hittem, hogy itt van, ily közel,
hogy szemembe néz s fülembe morog.

És talán még nagyszerűbben érezteti az esztendő hangulatát Radnóti Miklós:

És holnap már lehet,
hogy utolszor tétováz ajkadon
elillanó lehelleted
s halott arcodra sávokat
a hulló bombák árnya von. (Decemberi reggel)

Bartók művészetének elemzői szinte kivétel nélkül egyetértettek abban,
hogy a Zene "felszakít ja a zenei klasszíka korlátait és az arhaikus világot tár
ja fel". Sőt, Demény János, a bartóki életmű kitűnő ismerője, így egésziti 'ki
ezt a gondolatot: " ... Bartók ... levonta a világkrizisnek a fehéremberfaj szá
mára legtragikusabb következtetését - azt, hogy a fehér emberiség (a színes
Icuiturák történetutániságába zuhant és ezzel, pszichológiailag, színes ember
jajtává vált-, meg merte mutatni azt az egyedül járható belső utat, amelyen
ma bárki elindulhat az első idők felé, atörténetelőttiaranykorba." Nos, kétség
telen, hogy a Zene lefojtott levegőjében ez a gondolat is benne ~vibrál. Mi azon
ban még valamit ott érzünk a műben, s ez a valami nem objektív kiszűrés. ha
nem inkább valami elementáris erejű, rémült sikoltás. Ugyanaz, ami az imént
idézett versek hangulatát is nehézzé, kietlenné teszi. Bartók alighanem ugyan
úgy megérezte a "holnap hulló bombák tragikus árnyát", mint Radnóti, ő azon
ban másként védekezett árnyékuk ellen: úgy, hogya primér zenei elemek vilá
gába menekült előlük. A bombázók víjjagása és a lehulló bombák robbanása
azonban oda is nyomon követte. Azt hiszem, a harmadik tétel csúsztatott, si
koltó hegedű glissandói mindenkiben felkeltették a háborús évek emlék€it,
amikor újra és újra feljajdult a szirénák szava. Ez a szörnyű sikoly még Ame
rikába is elkísérte Bartókot. Agatha Fassett írja le könyvében azt a jelenetet,
amikor látogatást téve egy kőbányában, belecsöppentek egy légiriadós gyakor
latba. Amikor végetért a gyakorlat, " ... Bartók semmit sem szólt. Csak a
vacsoránál vettem észre - folytatja az írónő -, hogy nagy nyugtalanság fog
ta el. Szeme rémületet fejezett ki, vakon meredt elő sápadt arcából". A két
asszony (a másik a felesége volt), igyekezett megnyugtatni. "Ez csak gyakorlat
volt" - mondogatták. "Nekem igazi volt - válaszolta csendesen -, igazi és
iszonyatos. Összeomlott a bánya minden köve, házak omlottak be, ablakok csö
römpöltek, emberek, állatok temetődtek alájuk. Egyetlen kődarab elég ahhoz,
hogy civilizációt pusztitson. De az a sziréna embermilliókat siketített meg, át
verte a szívüket, miközben a hulló bombák alatt futottak, a pusztulás könyör
telen, mindent összezúzó parancsára. Háború van, hullnak a bombák, ebben a
percben éppúgy, mint az előbbiben, valahol, de valahol mindig, s most már
nincs menekvés." Igen, ami a Zenében még mint csak rémült sejtelem élt, az a
valóságban sokkal borzalmasabban öltött testet.
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A Zene magában hordozza azonban a megoldás kísérletét is. Formailag: a
kromatikus fúgatéma diatonikus visszatérítésében és tartalmilag is, - de erre
feleljen ismét a költő: '

O, költő, tisztán élj te mosi,
mint a széljárta haoosok
lakói s oly bűntelen,

mint jámbor, régi képeken
pöttömnyi gyermek Jézusok.

S oly keményen is, mint a sok
sebtől vérző, nagy farkasok.

(Radnóti: Járkálj csak, halálraitélt)

Igen, ilyesféle a megoldás kísérlete Bartóknál is. S hogy sohasem lehetett
átélt valósággá, annak az is a magyarázata, hogy Bartók lelkében nem farkas
lakott (Radnótiéban sem), hanem érző, humanista szív dobogott. Milyen meg
rázó Agatha Fassett egyik-másik szemléletes leírása arról, hogy Bartók meny
nyire szerette a természetet. S mennyire szerette volna az embereket! Az em
berek azonban (legalábbis egy részük) - farkasok voltak. S ezért menekült
vissza a zeneszerző egy primér, történetelőtti időbe, amelyről az odavágyó köl
tészet is annyit regél, kezdve Vergiliustól, egészen Radnótiig. Együtt sírtwk,
vissza azt a kort, amikor a farkas és a bárány együtt legelészett, a fák önként
ontották virágaikat s a föld műveletlenül isM .termést !hozott. Ha 'mindez
szószerint véve irreális is, jelképesen igenis megvalósítható, sőt meg ískell
valósítanunk. Bartók művészete és a Zene tanulságai is erre tanítanak ben
nünket.

A Zene nagyszerű tolmácsolása után kicsit halványnak, színtelennek érez
tük a Dávid király megszólaltatását. Lehet, hogy azért, mert a drámai zsoltár
leszűrt. optimista végkícsengése nem kavar olyan mély hullámokat, mint a Bar
tók-mü komplex kérdései. Szerintünk azonban azelőadással is valami baj volt:
Ujlaky László, a prózai szöveg megszólaltatója nem tudta feledtetni Básthy
Lajos hatalmas orgánumát és nemes pátoszát, az énekesek pedig (a Sándor Ju
dit helyére áldozatosan beugró Werner Mária, Tiszay Magda és Szabó Miklós)
noha dícséretesen helytálltak, nem teremtettek igazán forró atmoszférát. A
nagy pillanatokat ezúttal a kórus és zenekar szereplése jelentette. KüZünöskép
pen a záró Allelujában. De van a Dávid királynak még egy parányi hÚbája.
Erről így ír a szerző, Honegger. "A Dávid király meghallgatása nem kelt már
élénk visszhango t bennem. Egy kicsit unatkozva hallgatom s megpróbálom
megkeresni az erényeket a hibák között. (Némi túlzás !) A Dávid király letnia
gyobb hibája abból adódik, hogy manapság oratóriumként játsszák, holott ere
detileg színpadi zenének született, egy dráma kísérőzenéjeként."

1921 legelején René Morax,a Thétitre de Jorat egyik ,alapítója, levélben
kérte meg Honeggert, írjon zenét Dávid király történetéhez. "Anélkül, hogy
felmértem volna a rám bízott munka fontosságát, örömmel elvállaltam, mivel
a téma nagyszerűenmegfelelt egy olyan bibliásnak, mint én vagyok." Annál is
szívesebben vállalta el Honegger a megbízatást, mert nagyon tetszhetett neki a
Théatre de Jorat érdekes kísérletező-munkája.Az Alpok lejtőjén alapított szín
házban rendszerint műkedvelők előadását élvezte a közöns«g; haJ magas, hol
kevésbé magas színvonalon, de nem egyszer meglepve, elismerő szimpátiával.
(Színrehozták pl. Gluck Orjeuszát is.) Aztán jött a háború s annyi más mellett
a kis színházat is elsöpörte. És csak évekkel később nyították meg újból 
éppen a Dávid királlyal. "Diákok, parasztok és hivatásos művészek vettek részt
közös örömünkben - írja Honegger. Három festő készítette a díszleteket és
jelmezeket: Jean Morax, Cingria és Hugonnet. Huszonhét képből állt a darab,
- s valódi szekereink voltak, amelyeket valódi lovak húztak. Erőfeszítéseinket

siker koronázta."
Honeggernek két nehézséggel kellett megbírkóznia. Az egyik a szitüe el

képzelhetetlenül rövid határidő (alig 2 és fél hónapja volt a zene megkompo
nálására), a másik a színház zenekarának meglehetősen furcsa összetétele: mind-
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ŐSSze egyetlen vonóshangszeT'Ük volt, egy árva nagybőgő. Honegger megu el
vállalta a feladatot II, noha a bemurot6 nem hozott nagy sikert, ez volt az első
...igazi kiugrása". Hamarosan részleteket játszottak belőle az Annecy-le-Vieux-i
templomban és Honeggernek át kellett hangszerelnie, mert mindenütt oratóri
um-formában akarták: előadni. Ekkor került a oorabba a prózai szövegmondó
és ekkor alakult ki az oratórium, vagy ahogy Honegger 7JWndja: "drámai zsol
tár" mai formája.

Dávid király történetét jól ismerjük az Ószövetségból. És éppen a bibliai
történet iSmeretében ragad meg bennünket, .hogy Honegger mennyi invenci6-val
éli ujjá az ott megírt eseményeket. A Dávid királyt hallgatva feltétlenül iga
zolva látjuk a szerző önvallomását, t. i. amikor "bibliás" embernek nevezi ma
gát. És hitelt adunk Alfred Collingnak, aki a jelen század egyik legvanásosabb
zeneszerzőjeként említi Honeggert.

Azt már valószínűleg a hajszolt tempó rovására ken írnunk, hogy a mű

egésze nem kelt egységes benyomást. Itt-ott elnagyolt, vázlatszer'Ú, m.áautt vi
szont részletező, szinte unalmasan aprólékos. A Frigyláda előttí ünnepség raj
za, az Alleluja-fugato és a Dávid halála c. rész azonban vitathatatlan remek
mű, a zeneirooolom halhatatlan alkotása. És még egy nagy tanulsága van a
Dávid királynak, melyet Szelényi István fogalmaz meg nagyon finoman és
találóan szép ismertetőjében. Való igaz: Dávid parittyája nem csak a valóságos
Góliátot terítette le, hanem jelképesen a kiábrándult Európa nagy életundorát,
1921 művészeti, erkölcsi és társadalmi nihilizmusát is. Hogy ebben a másilll
harcban is a Biblía segítette győzelemre Honeggert, az csak azt mutatja, hogy

..a Szentirás a hívő ember örök erőforrása marad. (Rónay László)

NEMZE11KÖZI FüTOKIALLfTAs. A Magyar Fotóművészek Szövetsége az
Ernst múzeurrnban rendezte meg la 4. Nemzetközi Művészí Fényképkiállítást.
A 'Világ fotóművészeinek ez a lassacskán hagyományossá váló seregszemléje a
képek mennyísége és a származási országok sokfélesége tekintetében ezúttal
:sem maradt el a régebbíektől, hiszen 36 országból közel 4,000 képet küldtek be
és a zsűri a ihatabmas anyagnak rníntegy tized részét találta alkalmasnak a
kiállításra. Már nehezebb lenneegyérrtelmű igennel válaszolni arra a kérdés
re, vajon a kiál1ítás rnűvészí színvonala is elérte-e akárcsak a legutóbbtét is.

Ma már 'bízvást eldöntöttnek tekinthetjük azt az egy időben sokat 'Vitatott
kérdést, hogy önálló művészet-e és rnűvészet-e egyáltalán a fényképezés. Még
ez az inkább közepes színvonalú kiállítás is kellő .mödon bizonyítja, hogy a
fotózás régen kinőtt már nemcsak a családi albumokból, de az igényesebb rí
portszerű regísztrálásí feladatokból is. A technika, az optika és a vegytan se
gítségével új és nagyszerű lehetőséget adott a kezünkbe a mínket körülvevő

valóság megragadására és ábrázolására. l!:s aki művészként él ezekkel a lehe
tőségekkel, éppúgy sokat el tud rnondaní nekünk a világról, a természetről, az
emberekről, lelkileg gazdagítani tud minket és szebbé teszi életünket, mint
akármilyen másik művész, Mégha korlátozottabbak is a lehetőségeí, mint a
hagyományos művészetí ágaké,

A 4. Nemzetközi MűvésziFényképkiálldtásfő hiányossága az volt, hogy még
mesterségesen is korlátozta a rnűvészi kifejezés lehetőségeit, amikor megszabta
a bekilldendő képek ,tematikáját. Bármennyire rokonszenves gondolat is azt
kérni a világ fotosaitól, Ihogy "HétköznapOIk - ünnepnapok" címmel a mai em
ber feszültségelokel. nyugtalansággal és kétségekkel teli életét mutassák be (a
program szerint optimista kícsengéssel), ez szűkségiképpen a riportkép irányába
tolta el a kiállftásra ikerülit anyag [ellegét, Nem arról van szó, hogy a fényképe
zésnek nem lehetne fő témája az ember, hdszen mínden ábrázoló művészeté

az. De talán helyesebb rábízni magukra a művészekre, hogyan közelítik meg
ezt az évezredele óta örök témát, amelytől úgysem tudnak szabadulni. Ha a
kiállítás rendezősége az ún. "formalisztikus" megoldásokat akarta Hyenmódon
elkerülni, azok kiküszöbölésére bőséges alikalma lett volna a zsűrizésnél. ahol
amúgy is mímdössze tíz százalékát kellett a beküldött anyagnak kíválogatni.
Kár volt viszont aféma-elöírással kírekesztení egy sor olyan, a rnűvészí fény
képezés immanens adottságaíból eredő megoldást, amilyenekben a legutóbbi
kiállításnak különősen keleti anyagábangyönyöl'Iköcllhettünk. Annál is inkább,
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mert hiszen a jó szemmal meglátott táj és környezet, sokszor ugyanannyit el
mond a benne élő emberről, míntha őt magát ábrázolnánk.

Mindez persze nem jelenti azt, hogya mostaní kiállítás is nem örvendez
tetett meg néhány felejthetetlenül szép képpeL Mégíha azok éntékelésében nem
is egyezik meg a véleményünk míndenben az aranyérmeket odaitélő zsúriével,
amely a jelek szerint inkább a riport értékű képeket juta1Jmazta. így például a
csehszlovák anyagból kitüntetett Bahensky: "A döntő pillanat" inkább csak fi
nom humora miatt érdemel figyelmet, rníg az ugyancsak csehszlovák Doskocil:
"ll;jsmlkai utazás"-a a legmagasabbrendű fotóművészet gyönyörű darabja. Né
hány egészen egyszerű elemből finom, artísztákus képet szerkesztett a finn
Pitkiinen: "Munkás" című alkotásén. A holland Dalsheim: "Egész nap mennek"
című képén öt apáca alakját látjuk teljesen szürke háttér előtt, míntha lebeg
nének; mély szimbolíkájú, nagyon szép kép. Kiemelkedik az európai anyagból a
portugál Paixao: "Öregasszony"-a, a román Hoeffer: "Hegesztő"-je, a szoviet
Tyihonov: "Február"-ja.

A fényképezés igazi művészeinek bizonyultak ezúttal is a keleti országok
fotósai. Az indiai Rao: "Kettős portrév-ja talán az egész kiállításnak legszebb
darabja volt. A kínai Tchan Fou Li: "Hajnalban"-ja a leheletfinom kínai tus
rajzok emlékét idézi. Teljes egészében kitűnő a malájföldi anyag.

Hamis úton járnak viszont érzésünk szerint a technikai trükkök igénybe
'vételével a graükával kacérkodó osztráik fotósok. A munkájuk egyáltalán nem
meggyőző.

Kisebb számban színes képek is szerepeltek a kiálLításon. De bármilyen tö
kéletesek legyenek is technikailag, úgy látszik, a művészí fényképezés igazi
területe továbbra is a fekete-fehér kép marad. A színes kép a maga tarka
ságával míntha rkiszaladna a művész ellenőrzése alól. Viszont egy nagy hiva
tása lehet: ·kiszoríthatja a naturalista giccs festészetet, mert ennél sokkal szebb.

Külön teremben szerepelt a magyar anyag, amely ezúttal örvendetesen
jobb volt a legutóbbi kíállftáson látottnál és egyenrangú volt a külföldiekkel.
Bojár Sándor rnéltán kitüntetett "Alkohal"-ja mellett ki kell még emelni
Petrovits László: "Műteremben"-jét és Czeizing Lajos: "Tél a Balatonon"-ját..

(DoTomby Károly)

EMLÉK ll;S ll;LET A MOHACSI TEMETO TAJAN. Mint ismeretes, Baranya
megye tanácsának anyagi támogatásával és a sátorhelyi állami gazdaság meg-

. értő segítségével az elmúlt nyáron ásatások indultak a tragikus emlékű mohácsí
csatatér felkutatására. A kutatást a pécsi Janus-Pannonius múzeum főigazga

téságának támogatásával Papp László régész vezette nagy lelkesedéssel.' Eddigii
kutatásai országos érdeklődést váltottak ki, s miként a napilapokban is olvas
hattuk: "fiataldk és öregek, diákok és munkások seregestől keresték fel Mo
hács táiát, hogya rnunkálatokat figyelhessék".

A pécsi régész több munkatársával hónapokig ásatta, mérette, fényképezte
él roppant rnezőséget, amelyen 1526-ban ,,Szent János fővételének napján két
óra alatt tönkreverték Magyarországot Szolimán császár hadlai". A kutatás
során két tömegsírt találtak, de ezek rnellett leginkább az egykori földméré
sekben szereplő 123-asmagaslatot keresték. A mai feltevés szerint ugyanis az
ütközetnek nem északkeleti, hanem kelet-nyugati irányban kellett lezajlania,
valamivel lejjebb, mint ahol az említett két sirt felásták. Ennek a magaslat
nak megtalálása nyilván felderítené azt is, hogy Brodarics István püspök-tör
ténész, az egykoru szemtanú leírásában szereplő Földvár és Kerekegyháza köz
ségek merre is feküdtek akkoron, hiszen eze!k: körül dúlt a két órás ütközet ...
A megtalált tömegsírok azt látszanak bizonyítani, hogy eltérően az eddigi fel
tevéstől. a csata nem a rnohácsí rnezőn, .hanem a mai Nagynyárád község hatá
rában zajlott le. És ezt a véleményt nagyban igazolja a falu mezőmek zavar
talan síksága, mely olyan síma a bástyafalként húzódó nyárádi dombhát - az
egykori Duna-meder - előtt, akár a gyúrótábla. míg Morhácstól északkeletre
enyhén halmos és emelkedő a táj vonala. Hogv a eírokban bajor és cseh pénz
érméket találtak, színtén az új felfogás' helyességét támasztja alá, csak éppen
Kerekegyháza és Földvár községek hdányoznak és a 123-as magaslat. De a táj
néma és az egykori községek határa nyomtalanul beleolvadt a közeli falvakéba
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és az untalan változó dunai és drávai ártérületek mocsaraiba. Egy kitűnő pecsr
történész, a Dunántúli Tudományos Intézet tagja, Ruzsás Lajos észrevétele sze-
rínt: "Vissza kellene állítani a táj középkorí képét, talajtani vizsgálatok segít
ségével megállapítani, hogy hol volt erdő és hol volt mocsár, a'kIkor előtűnhetne

az egykori csata helye, a 123-as magaslat és a két község. Kerekegyháza és
Földvár."

E fárasztó de nem eredménytelen kutatás után járva azonban nemcsak a
halálmező gyászos történelmi emlékei kínálkeznak gyűjtésre, a huszonötezer
harcosnak, papoknak, katonéknak tetemei, KaIllizsai Dorottya tömegsírja, hanem
ugyanúgy a körülötte zajló, erősödő, forró mai élet is. Hiszen akár megtalál
ják teljes bizonyossággal azt a helyet, Mohács tragédiája nem lesz sem na
gyobb, sem ikJsebb történelmünkoen, bármelyik magaslaton történt is a pU'sz
títás. Annál beszédesebb bizonyítéka magyar népünk erőfeszítésének, hogy a
közel harmincezer lakósú Mohács táián az egykori 'nagy temető szomszédságá
ban rnennyi élő gazdagságra bukkantunk, míg a többszáz éves sírok, történel
mi emlékeik nyomában jártunk.

Ennelk: az országos érdeklődés előterébe került falunak, Nagynyárádnak.
rnelynek határában a kutartásdk folynak, filiája Sátorhely. ahonnét a régészek
a ikubattó munkához szükséges segítséget kapták. És azidőben, rníg a föld rné
Iyén kutatták, a falu csodálatos szépségű barokk templomának restaurációját
is végezték. A templom Mária Terézia parancsára, a második, a győztes mo
hácsi csata (1687) emlékére épült. A Műemlékek Országos Felügyelőségének

megállapítása szerint "nemcsak a pécsi egyházmegye, de az egész Dunántúl
egyik legszebb barokk építészeti alkotása". Vannak olyan feltevések is. hogy
éppen ez a kemény templomdomb, aihova a parancs a templomot helyeztette.
ez lehet a sokat keresett 123-as magaslat s aki a tájat ismeri, látta, ezt a fel
tevést el is fogadja. Mert magaslat aztán sehol sincs többé a tájban egészen
a cukorsüvegként kirajzolódó Harsányi hegyig (az egykori Szársomlyó), amely
nek oldalán a világhírű villányi vörösbor terem a gondozott szőlőskertekben.

Itt "halál helyett az élet" felé tekintünk, míg a villányi bor és szőlőoltvány

gazdaság termetén gyűjtjük az adatokat. Különösen érdekes, sőt örömteli,
amit a viJIányi parókia könyvtárszobájában olvashattunk Losehet-t Kázmér
nemrégiben elhunyt történész-plébános feljegy:reseiben:

"A villányi vörösbor első szőlővesszőít Szent István pécsi püspökének,
Bonspertnek frank szerzeteseí ültették Szársomlyó hegyére. Ezek között éppen
Hilduin atya, az akkori pécsi káptalani iskola latin tanára."

Vi1lánytól Sátorhelyig egymást érilk a gonddal vezetett és drányített állami
gazdaságok halastavai. vadaskert jei, dúsan termő rnezői, s a kisebb-nagyobb
falvaik parasztságának kemény szorgalmával fenntartott termelő szövetkezetelk.
Villány és Mohács között Majsen ugyancsak ősi templomot restaurálnak. mert
azt is, akár .nagynyáráddt, a harmadik, az 1944-es rnohácsi csata pusztította el
Nagynyárádori harrnínohárorn aknalövés érte a templomot, a majsit pedig olyan
súlyos rongálódás érte, hogy az 1939-ben restaurált templomot teljesen újjá
kell építeni. Külön elgondolkoztató, hogy az egykori mohácsi nagy temető

táját a kétszázévvel ezelőtt idetelepített német telepesek tették ismét virulóvá
és kétévszázados murikájukat éppen fajtestvéreik pusztították el és dúlták fel,
akár a vidék legérdekesebb, Mohácsnál is' vonzóbb és városabb falujának,
Bólynak bájos barokk és empire emlékeit, köztük napóleoni relikviákat ls.

Bóly éppen ezer esztendő után talált önmag,áraés lett azzá, ami egylkor
Botond vezér idejében volt, ahogy Horváth Kázmér finom mohácsi utikalauzá
ban olvassuk. Csupán most hosszú az ó betűje, míg akkor rövid volt. Horváth
Kázmér szerint Bóly aik'kor katonai központ, azaz boly volt, akárcsak a hozzá
közelfekvő két rnad Márok (község azídőben: egy maroknyi katonai őrség he
lyét jelentette. Ez a száz évig Németbólyként ísmert mai Bóly seholsem szere
pel a mohácsí csaták leírásaiban, bár jóval közelebb esett Moháeshoz, mínt az
egykori Papharc után Babarcnak ismert utánpótlási telep. Mégis háromszor
éri pusztítás és míndenkor éppen a mohácsí csaták nyomán. Tömegsírjai nin
csenek, de annál több benne az őskori és a római kori emlék. 1526-'ban nem
érilntik sem a magyar, sem a török csapatok, annál inkább a mögöttük járó kó
bor zsoldosok, akik leégették a XII. században már meglévő plébániáját, temp-
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10mát és iskoláját is. Az 1687-es, a török hadak felszámolását elindító győzel

mes mdhácsicsata idején házsorai égtek Ile, míg az 1944-es háború alkaílmával
a !község közepéri magasló Batthyánylak által emelt bájos barokk kastély sok
értéke. A község 1703~barn került Batthyány Adám generális birtokába s a XIX.
században épült kastélyiban többízben megfordultak a szabadsághős Batthyá
nyiak is, különösen Batthyány Kázmér, az emigráciéba meneikült 48-as bara
nyai !főispán és Batthyány Lajos, az első független imagyár kormány minísz
terelnöke.

Bóly sajátságos arculatát a bajor-földi telepesek adtálk meg akkoriban.
Ezek a telepesek két külön utcáiban 1a1ktak s a két utcában két külön világot
képviseltek. Egyikben, a Handwerkersgasséban: kádárok, szappanfőzők, tímá
rok, mézeskalácsosok és őrások laktak a szokásos falusi krézmúvesek között.
E mesterek műhelyeiben 1848-tól mindenütt ott őrizték Kossuth Lajos arcké
pét, lelkesen éltették a magyar szabadságharc eszméit. Ezért történhetett, hogy
Arntmann Prosper, Baranya legnagyobb zenemúvésze, a bécsi Opera egykori
fuvol.ása így írt 1847 táján Bécske, ottani barátaihoz, apjának, Amtmann tiszt
tartónak bólyi házából: "Ez a falu itt Boly, olyan, míntha Bécs külvárosa
lenne, rnondjuk Heíügenstadt, csak nincsenek benne kaszárnyák, de minden
Iparosmestere rebellís ..." És ezért történhetett, hogy 1848-ban Mohács után
a bólyi ,iparosok jelentkeztek legelőször Kossuth-katonának ... Már a másik
bólyi utca, a Bauers-gasse mozdíthatatlanabb volt: minden lelkességük, szí
VÓS szorgalrnuk a föld iránt égett bennük és fáradhatatlanul teremtették a sző

Iőskertjeíket, nevelték híres, feketeszarvú, fehérszőrű szarvasmanhátkat, me
Iyeknek tejét a maguk alapította csarnokba: a Schweízereíba hordták. "Német"
Bóldyá a XIX. század végével lett a falu, azídőtől, amikor Batthyány Juliát, a
község sok kulturálds i,ntézményének 8ilapítóját feleségül vette Montenuovo Alf
red, Ferenc József udvarmestere, Az udvarmester természetesen kevés időt

tölthetett Bólyban, mégis bécsi palotája helyett a bólyi kastélyban őriztette

európai hírű porcelán-gyűjteménvétés azokat a napóleoni emlékeket, melveket
Mária Lujza, az udvarmester nagyanyja hozott '3 családba, amikor feleségül
ment Neípperg Ádámhoz. Itt a bólyi Batahyány-kastélyban őrizték Napoleon
ágyát is és tömérdek aranyozott, finom fekete ébenfa bútort, a francia empire
asztalosművészetsok remekét s köztük egy üveglapos kicsi asztalkát, melyben
a reíchstadtí herceg szőke hajfürt je aranylott. Amikor vendégek nézelődtek a
kastélyban, az Oberst, a főkomornyik, mindíg meggyujtotta az asztalka fölött
fehérlő gyertyákat és elmagyarázta a hajfürt történetét. Az 1944-es hitleri
csapatok nem sokba vették a napoleoni és habsburgi emlékeket és csak a falu
okos vezetősége tudta azoknak egy részét megmenteni: így Mária Lujza finom
fehénmárvány mellszobrát, halotti maszkját és az ifjan elhalt Sasfiók haj
fürt jét. Utóbbi kettőt a remekszép gótikus mauzóleumban, a község mai rava
talozójában őrzik.

A 'község ma az ország egyik legérdekesebb összetételű városias faluja. A
bajor telepesek utódai mellett együtt van itt az egész ország: békési, szatmári,
hevesi népes családokkal, akik fokozott szeretebtel ápolják, fejIesz1Jik a lombos
fákkal szegett, ápolt terekkel megszakított utcákat és a falu védőszentjének,

Nepomuki Szent Jánosnak kis Iígetét. Az egyikom kastélypark nem díszkert
többé és a harcok nyomát sok évi munkával tudtták csak eltüntetmí. De a kas
télyban gyenmckszanatóríum és kitűnően vezetett gyermekkórház van; a her
cegi, grófi uradalmak helyén a többszörösen kitüntetett, nagyszerűen vezetett
állami gazdaságok. A Schweizereiból lett a közismert bólyi rokfort kitűnő

"I'ejüzeme s a Handwerkerek mozgalmas szövetkezetbe tömörültek. Faipari,
gyapjúfeldolgozó és bőrkikészítő műhelyedk nemcsak a falu kézrnűveseínek, de
az egész környék dolgozóinak nyújtanak életlehetőséget. ELmondható Bólyról,
hogya múlt tisztes és fáradhatatlan szorgalrnú szellemét őrizve a környék gaz
dasági központjává vált és a kulturális irányitója is. lilleven még a falu ősi

zeneszeretete is. I,tJt s a :közeli Versenden, Szajkon alakult az első népi zenekar.
A mari Bólyban pedig éppen eztdén mutatták be h.elyi szakemberek vezetésével
Kacsóh Pongrác remekszép daljátékát, a János vitézt, olyan sikerrel, hogy
többfelé kaptak meghívást annak bemutatására. E mély zenei kultúra megte
remtésében nagy része volt mindenkor a község roppant nyugalmat sugárzó
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kétszáz éves templomában lévő emeletes kórusnek. melynek korlátjait bajor
fafaragók készítették: és orgonajánál mindigkitúnően képzett kántorole taní
tották a színkatolíkus falu híveiből alaikulit énekikart -és egy.házi énekeken túí
a világi zene iírá!lliti hajlandóságukat is kiifejlesztették. De nemcsak kántoraí,
hanem plébánosai között is többen volita:k komoly -muzsíkusok, akik énekes
könyveket is írtalk a buzgó hítéletű Mlyiak számára. így bólyi származású
Galambos Ferenc ujpetrei. plébános is, a Szerit István Társulat ~rtal nemrégíben
kiadott Resengarten című németnyeívű ima- és énekeskönyv szerzöíe. A hit
életben pedag olyan papok műlködése él tovább, mint Virág Ferencé, "a szere
tet püspökéé", akinek egykori szavat szerint: ,,Bóly volt a legkedvesebb káp
lánstációja". (Dénes Gizella)

BESZÉLGETÉS KASSÁK LAJOSSAL MŰVÉSZETROL, IRODALOMROL,
PÁRIZSI ÚTJÁROL. Egy szép, napsütéses tavasmégi vasárnapon kerestem fel
az Irodalmi Alap visegrádi alkotóházában kiváló írónkat és festónket, Kassák
Lajost. A művész Imár belépett élete hetvenötödék esztendejébe, de ma sem
csökkenő vttalítással, ifjúi lendülettel végzi alkotó tevékenységét, újabb és
újabb költeményekkel, szépprózad-rnunkákkal, művészetelméletí írásokkal. fest
ményekkel, rajzokkal gazdagítva-magasítva nagysmbású'~ sokoldalú életmű

vét. Kassák ugyanis, ahogy eg~helyütt mondja önmagáról, "kettős énű szel
lem", aki "váltott fantáziával" ír és fest, mínt író és mint képzőművész egy
azon értékszanten alkot.

Kézíratpapír, külföldi !képzőművészeti könyvek, Cendrars- és Eluard..,kőtet

hever az asztalon, az író éppen egy új tanulmánynak adja meg végső formáját.
Szeréti Visegnádot,' immár évek óta vissza-visszatér ide, nyaranta gyakran lá.tni
őt a visegrádi Duna-parton, horgászbottaű a kezében. Költészetében is helyet
kapott a hegyelotől és erdőktől övezett dunántúli kisváros.

Elsősorban párizsi élményei felől kérdezgetern Kassák Laiest: a karácso
nyi ünnepeket és az újesztendő első napjait feleségével együtt Párizsban töl
tötte, kint élő barátainak meghívására.

- Párizsi tartózkodásunk alatt keveset pihenJ1:em, sok volt a látndvaló, teli
voltunk prograrnmal, szebbnél szebb kiállításokra vittek bennünket. A látott
kiállítások között az egyik legérdekesebb az volt, amely az 1885 és 1914 közöttí
művészeti törekvésekről adott átfogó képet.

- Nagyon sok régi és új ismerőssel találkoztarn, így 'I'ristan TZllrával, az
egykori dadaista költővel, aki újabban Vdllon-kueatásokkal foglallkozik, a nem
régiben Budapesten járt Eugéne Guillevic költővel. aki Iíránkat nagyra becsüli
és sok magyar köLtő versét ülteti át franciára, Sonia Delaunay-vel, a kiváló
kubista festő özvegyével, aki maga ts jelentős rnűvész, Jean Cassou-val, a pá
rizsi Musée d'Art Moderne főigazgatójávad és másokkal. Beszéltem Jean de
Beer-rel, a francia PEN 'klub titkárával s Roger Richard-raJI, "Az ember tra
gédiája" fordítójával, aki a francia rádióban a közeljövőben előadást tart köl
tészetemről. Általában azt tapasztabtam. hogy a :francia szellemi élet emberei
érdeklődest és megbecsülést tanúsítanak a magyar kultúra eredményei iránt.

- S hogy a magam dolgairól is említést tegyek: Párimban nemrégiben je
lent meg egy különleges reprodukciós eljárással készített mappa, amely Vasa
rely (azaz Vásárhelyi) Viktor pécsi születésű festőművész és az én munkádrnat
tartalmazza. Mindkettőnktől hat-hat mű szerepel az albumban, a színes nyo
matok nagyok (50X65 cm-esek) és a legtökéletesebbek. Az előszót a már emlí
tett Cassou főigazgató írta, aki a legtekintélyesebb művészetí írók egyike. A
korlátozott példányszámban megjelenő, meglehetősen drága mappát a Denise
René galéria adta !ki. E galéraában álhít ki Hans Arp szobrász, Míohel Seuphor,
a festő-krítíkus és a konstruktivizmus sok neves rnestere.

- Nagyon örűltern a messzeszakadt honfitársaklm,lés ifjúkori barátokkal
való találkozásoknak. Jó érzés volt kezetszoritani Vasarelyvel, Kolos-Varyval
(azaz Kolozsváry Zsigmond festőművésszel),Étienne Hajduval (az erdélyi Hajdu
Istvánnal, akiből világszerte ismert szobrász lett), Beöthy István és Vörös Béla
szobrászművészekkel, akik mindnyájan még évitizedekkel ezelőtt hagyták el
Magyarországot, nem érezve jól magukat a régi rezsim nyomasztó atrnoszférá
jában. Kevesen tudják, hogy az egyik legjelentősebb párizsi fotóművész, Lucien
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Heroé is magyar, Hódmezővásáahelyen született; vele is sokart voltam együtt.
Nagy hatással volt rám a Maria Vieira de Silva portugál származású festő

nőnél tett műteremlátogatás, Szeretetreméltó, rokonszenves egyéniség és rnél
tán ünnepelt, nagyszerű rnűvész, Férje egyébként magyar ember, régi barátom,
Szenes Árpád festő. A Párimban tartózkodó magyar művészek közül még az
idősebb nemzedékihez tartozó Czóbel Béla, a fiatalabbak közül pedig Bálint
Endre és Rozsda Endre azok, akikkel gyakran és melegen foglalkoznak a kép-
zőmüvészetí beszámolók. .

- Boldog vagyok, hogy újra megláthattam Párizst, ahová először 1909-b€ll'1
jutottam el, pénztelenül, kopott öltözékben, de. felajwttan. A mai Párizs is 
csakúgy, mint az ötven év előtti - sokat adott nekem, de az ottani élet árny
oldalai is szemembe tűntek. Párizs tele van félművelt tengerentúli gazdag em
berrel, a könyv, a folyóirat, a színház, a kiállítási belépődíj igen drága, nagyok
a gazdasági, életszínvonaűbelí szélsőségek, gyakornak a terroristák merériyletei,
egyes műkereskedők hatalmas csinnadrattával sarlatánokat, ál-művészeket pro
pagálnak. De aki nyitott szemmal jár, az ma is sok értéket és szépséget talál
a francia Ik!épzőművészetbenés irodalomban.

Míközberi beszélgetünk, előkerül néhány művészetí szernle, így a "Cimaise",
amelynek egyik tavalyi száma az 1960-as párizsi Kassák-kiíállításról számol be
nagy elismeréssel: "KassáJ{ jelentős életművet mondhat a magáénak ... részt
vett a mai művészet minden kalandos vállalkozásában ... ott találjuk mindan
nak a-forrásánál, ami a magyar művészetben 'a legegészségesebb és a legjobb ...
műveíből derűs-lebegő költészet árad ..."

MegJkŐ\Szönve a mesternek az érdeikes tájékoztatást, búcsút veszek. S mi
közben a visegrádi templom melletti autóbuszmegállónál várakozom, arra gon
dolok, hogy míndnyájan egyetérfhetünk a kassáld esztétikával különben sok
tekintetben szembenálló Bernáth Aurél megállapításával: "jó, hogy Ht van ő

ebben a hazában." (Dévényi Iván)

FOLKLOR ÉS IRODALOM, vásári ponyva és tudatosodó litteratura köl
csönhatását kutatja Pogány Péter a két első váci könyvnyomtató működése

nyomán írt könyvében." Úttörő válűalkczása a néprajz, a nyomdatörténet, a
könyvtártudomány és az irodalomtörténet keveset kutatott határterületén ered
ményeiben és módszerében figyelemreméltó kísérlet, rnely egyúttal tanulságos
indítékokkal szolgál a magyar népi vallásosság kutatásához.

Bevezetőben jól kipróbált, megbízható váci kutatóknak, Karcsu Arzénnak
és Tragor Ignácnak, kissé talán avult munkái nyomán, de új és eleven tálalás
bán megismerjük Vácnak, a dunamenti kis városkának török utáni újjáéledé
sét, társadalmi rétegződését, a városnak széleslátókörű püspökei, Althann és
Migazzí bíborosok működése nyomán kelt rohamos fej lődését, nagyszerű épít
kezéseit, .kulturális kibontakozását, szórakozásait. De megismerjük problémáit
is, népének bajait, zselléreskedését, urbéri gondjait, katonáskodását. Az "utak
és ütközetek" városának nevezi a szerző szellemesen az AlfÖld és Felvidék
határára épült kis fészket, mely az 1770-es éveket követő fél évszázadban már
magyarok és nemzetiségíek, katolikusok és protestánsok mozgalrnas, sokarcú
találkozóhelye. Ebben az időben épül a városszéli vásártéren a "typographia"
szerény háza, hogy a magyar kultúrának, az íratlanság homályából feltörő ma
gyar irodalomnak otthona legyen. Két könyvnyomtató, Ambró Ferenc Ignác és
Gottlieb Antal élete és rnűkődése nyomán lesz Vác a népi művelődés minden
irányba sugárzó központja.

A kutató munkájában első nagy nehézség, hogyaponyvanyomtatványok
egy részének az idők viszontagságában nyomaveszett. Elpusztultak vagy talám
éppen nagy tömegük és látszólagos jelentéktelenségük miatt a nagy könyvtárak
anyagában nehezen hozzáférhetők. A legnagyobb aprónyomtatvány-gyűjteményt

az Országos Széchenyi Könyvtár őrzi. A könyvtártudomány egy névtelen kato
nájának, az időközben elhunyt Borzsák Istvánnak {hadd említsük nevét ezeken

* Folklór és irodalom kölcsönhatása a régi váci nyomda müködése nyomán (1770-1823).
l. Vásári ponyvairatok. (A nyomda történetével és kutacásí módszertanujménnyaí.) Bp.
1959. Akadémiai Kiadó. Irodalomtörténeti Füzetek 24. sz.
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a lapokon is kegyelettel!) a régi "könyvt:Al1I1okok" szorgalmára emlékeztető
munkássága tette a kutatók, így Pogány Péter számára is lehetövé a hasznos
tájékozódást. E sokezres gyűjrteményen kivül azonban másutt nagyon gyér az
eredmény. Pogány éppen ezért módszeresen két másik, alig használt területhez
nyúl. Az első a nyomdáknak. kiadóknaik egykorú árjegyzékei, melyekben sa
ját terrnésük propagálása érdekében a nagyközönség és a "kompaktorok",
könyvárusok használatára kézbeadják dcíadványaik [egyzékét, Ennelk a forrás
nak nagy hiánya, hogy éppen a legérdekesebb ponyvanyomtatványok kimarad
nak belőle, Vagy azért, mert a nyomdász, a kiadó jelentéktelennek, közérdek
lődésre nem számottartónak mínősítette, vagy pedag azért, hogy kikerillje a
cenzura éber figyelmet. A másik, módszertarrilag figyelemreméirtó forrás a nagy
közkönyvtáraleban még eléggé át nem vrzsgáét speciális gyűjternényesopont,

mely a "Quodlibet", "Varia", "Mita" vagy "MJscellanea" felírást viseli. Ezek
nek a könyvtári szaknyetven "kolligátum" köteteknek keletkezése hazánkban
a népköltészetí termékeik gyűjtési divatjával hozható összefüggésbe és egy tő

ről fakadt Kulcsár Istvárnnak a Hazali és Külföldi Tudósítások lapjain l8U-ben
(II. kötet 83. lap) a népdalok gyűjtésére közzétett felhívásával. A XVIII. század
végétől a reformkoron át divat a könyvszerető Iítterátus olvasók, könyvgyűjtő

tudósok, tanárok és papok könyvtárában gondosan összegyűjteni, csoporton
ként egybeköttetni az egyleveles aprónycmtatványokat, kisterjede1mű dísszer
tációkart, alkalmi beszédeket, énekes és imádságos füzeteket, a háborúk és a
szabadságharc röplapjaít, Az így keletkezett kolligátumoknalk egész sorát rej
tik még nagy könyvtáraínk, és ezek átvizsgálása sok lappangó váci ponyva-ki
adványt is felszínre ihozhat Pogány Péter munkásságának példájára.

E nyomtatványoknak nemcsak összekeresgélése, de meghatározása is rend
kívül körültekintő iiigyelmet igényel. A módszer és az eredmény összefoglalása
azonban a nagyközönség számára is érdekfeszítő olvasmány. Az ötven egyné
hány esztendőről félszáznál alig több világi vásári ponyvát számolhat össze
szerzőnk és ezek között is csupán tizenhat olyan akad, amelyik magán viseli a
nyomdai termékeknek ma is szokványos ismertető jegyét, az ímoresszumot.
Magyarán ti7JeIllhait nyomtatvánvon találjuk meg a nyomda helyét, a nyomdász
nevét vagy a kiadás évét, Erről a kisszámú biztosan meghatározhatő nyomtat
ványról kellett a loutátónak nagy körültekmtéssel ellesnie és rendszereznie a
legjellemzőbb sajátosságokat, Wnertetőjegye:ket.Elsősorbana váci nyomda sa
játos betütípusaa, díszítő figurál, az úgynevezett "cifrák", a külső ldállításnak
jcllegzetességei (a nyomdászra jel1lemző Iapszárnozásí mód, az ívek jelölésének
egyéni seiátságaí) jöhettek Ltt számításba. Meg ikelIertt figyelnie a kutatónak
a szedés és a könyvlapok tükriének egyedi, másutt nem, vagy csalk l'Iitkán elő

forduló sajátosságaít és ebből következte1lhetett az ilJnpresszum-nélkü1i kíadvá
nyoknál a nyomtatóra. Nagyon bizonytalan terület ez, ahol könnyű tévedni.
Tudnivaló ugyanis, hogyabetúket és cifrakat a myomdák öntéssei állították
elő, és ha valamelyik nyomdának saját betűöntő felszerelése is volt, akkor is
a mil1'tálkat, az egyenként krvésett "matrix"-okat kereskedelem útján távoli vi
dékekről, sokszor külföldi nagy nyomdáktól szerézték be. A vidéki kis nyomdák
tulajdonosai és a nyomtató mesterek egyébként is vagy rokonságban, vagy
pedig mester-tanítvány kapcsolatában :állottalk az ausztriai származású Royer
családdal, vagy annak későbbi utódával, a Landerer célMeI. így a győri és sop
roni nyomdát alapító Streibig József veje voLt Royer Jánosnak. Az l724-ben
alapított budai Landerer nyomda a század rnásodíík felében, az özvegységre
jutott Landerer Katalin idején a Royer család kezére jut. Ebben az i.dőben itt
tanulnak Engel József pécsi, Kolb Antal temesvárt és Ambró Ferenc Ignác
váci könyvnyomtatók. Pozsonyból. a Landerer cég mellől, részben üzlettárs
ként indul és műlködilk a Patzkó nyomda, ahol pedíg Gottlieb Antal faktoros
kodik. A sokszálú vérségi és szakmai kapcsolat sejteti, hogy a XVIII. százada.
nyomdákat hányféle anyagi szál kapcsolta egymáshoz. Nem csodálkozhatunk
tehát, hogy vándorol a nyomdák leglényegesebb .kelléke, a betű és a nyomdai
cifra is. ntját rendkívül nehéz nyomon követni. Pogány Péter is a huszonihét
ásmeotető jegyét, kritériumát az említett kü~ön kívül belsőkilrel, stdárís,
fogalmazásbeli és tartalmí specialatásokkal (címlap fogalmazásmódja, tréfás
verses árközlő befejeZJések, stb.) egészíti ki. Ezek az ismérvek azonban csak
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akkor bizonyító értékűek, ha egyszerre párhuzamosan nagy számban fordulnak
elő az összehasonlított nyomtatványokon.

Az így felkutaiott, módszeresen felt.árt anvagot az iTodalom~szociológia

szempontjad szerint az állam, a nyomdász, a szerző, a kereskedő és az olvasó
sokszorosan egymásbafonódó viszonyának állandó szemmeltartásával értékeli
Pogány Péter. Bemutatja, íhogy az állarn ellenőrző cenzurájával, a "könyv
rendőrséggel" próbálta a ponyvairodalmat is szemmelrtartani. Szempontjai kö
zött nagy szerepet játszott a janzenizmus nyomán kelt érzelem-ellenesség, az
abszolutizmus és az erkölcsök fölött őrködő egyház tekintélye. Viszont a felvi
lágosodás szabadabb légkörének, a nemzeti liberalizmus megnyilvánulásának
kell 'tekintenünk, hogy a könyvnyomtatók kijátsszák a szígorú rendelkezéseket
és a jó .,üzlet" kedvéért a ponyvairatok egy jelentős részét impresszum nél
kül nyomtatják - nem kis nehézséget okozva a mai kutatónak. A ponyva ira
tok szerzőjét a névtelenség, magát a nyomtatványt pedig a gazdátűanság jel
lemzi. Poéták, ikánrtorok és tanítók, literátus hamfiak és kalendáriumszerzők

munkáí névtelenül keverednek. kíadványról-kíadványra, nyomdáról-nyomdára.
A szerző neve olykor a versszakok kezdő betűáberr Jappang, Máskor ha nagy
ritkán ki is írja. a nyomtató a címlapra, inkább csak a "vállaJl'kozás" sikeréért,
a portéka kelendőségének bíztosítésára teszi. A kiadványok terjesztől vagy
maguk a "typographusok", vagy pedig az országolt keresztül-ikasul utazó kom
paktorok, könyvkötők. Ez utóbbiaIk rnár tetszetős külsőben kínálják árujukat a
piacolkat, vásárokat látogató közönségnek, Mert a vevő, az olvasóközönség itt
leli meg szellemi, lelki igényeit kielégítő, tudást, épülést, szórakozást nyújtó
olvasmányait. A magyar könyv és művelődés terjesztésének erről a fajtáj áról
a kutatók számára még sok jellemző adatot szolgáltathatnak a kompaktorole
nak, könyvkötőknek levéltárainkban rejtőző levelei, elszámolásaí, raktárjegy
zékei. Pogány Péter a váci ,,sdkiadalmak" eleven forgatágán keresztül mutat
ja meg, hogyan jutott az ídeözönlö nép a környező falv~ól és távoli vidékek
ről a világi költészet eleven forrásához. A váci vásárokban - egykorú városi
feljegyzések szeránt - megforduLtak Pestről, Kecskemétről. Aszódról. Szent
endréről, Gyöngyősről, Jászberényből, Esztergomból, Balassagyarmatról. Komá
rornból, Szécsényoől és Losoncról az árusok. Nyilván velük a vásárlók is ide
szekereztek és vitték magukkal a váci kalendáríumot, Izsák és Rebeka házas
ságának tanulságos íh1sMriáját, Salarnon és Markalf történetét, Vida György
tréfálkodásairt, az Almos-lkönyvet, násznagyok és "vőfények" kötelességeit, An
gyal Bandi nótáát, "ama szép Ufiu Argirusról" és "Tündér Ilonáról" szóló his
tóniát, vagy "Ot igen-igen szép világi dallos avagy nótás énelkelk"-et. A vásá
rosok között ott jámaIk a távoli vidékeik kompaktórai is, alkik nemcsak az ott
honi könyvnyomtató portékáját hozták magukkal, hanem beszerezték Arnbró
és Gottlieb népszerű ponyvairatait is. Ebben az áramlásban terjedt a népdal, a
népi vers. Pogány Péter könyvének szövegtárában százhatvan ilyen világi éne
iket sorol fel. Eljutottak ezek messzi földre, olyannyira, hogy kőzü'lük nem egyet
ma már a nép ajkán élő változatban hallunk vissza.

A váci nyomda ponyvairatariról olvasva önkéntelenül felmerült benrnünlk
. a kérdés, hogyan hatott és terjedt ez az irodalom szerte Európában? F'igycl
münk földrajzilag szomszédos területeken túl a francia kiadványok történetére
esett. AHg öt éve jelent meg Pierre Grochon nagyszerű összefoglalása a fran
cia ponyvadrodalomról (Le lívre de colportage en France depuis le XVIe sieele.
Paris, 1954.) A francia kutató már sok meglévőrészlettanuImányratámaszkod
va rajzolhatta meg képét. Pogány Péter könyve csupán egy ilyen részletet tár
fel, de a részleteredmény meglepőerr egyezik a francia összképpel. Ott is ván
dorkereskedők, kompaktorok rnűködésével a vásárok ponyváin terjedő kiad
ványok - a magyarokéval azonos műfajokkal - a nyomdák székhelyétől rnesz
szí vidékekre jutnak el, hogya középkorí vándorénekesek és históríások száj
hagyományozó szerepét folytatva a literaturának legyenek úttörőivé. Paris,
Tours, Ohatillon, vagy a valamennyinél nagyobb hatású Troyes ponyvatermésé
hez nem mínden alap nélkül kívánkozik párhuzamba a szerényebb magyar
viszonyok között működő győri, soproni, komáromi, debreceni, budai, vagy ta
lán a leggazdagabb terméléssel dolgozó váci könyvnyomtató műhely. Az egye
temes és a nemzeti irodalomnak kialakításában nagy szerepe van ennek a
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ponyvairodalonmaJk, mely egyáltalán nem azonos a zugíeodaíommal, A "ponyva"
manapság inkább ez utóbbit jelöli. A szervezett irodalmi élet kialakulásával
sok érték valóban lennmaradt a ponyván és eilselkélyesedett. Mások viszont
vagy az egyszerű nép lelikének formáló müvészetében, csiszoló alakításában
szájhagyománnyá váltak (népdalainkban, népmeséínkben), vagy pedig egye
nesen felemelikedtek a lítereturába, a kiművelt irodalomba. Amint a Goethét
ilhlető Faust doktor históriája sOkáig élt a francia vásárosok nyomtatványaíban,
sőt még a bábjátékosok bódéiban ds, úgy élt tovább nálunk Argírus királyfi
története vagy Toldi Milktlós jeles cselekedetei a népmese és népköltészet vi
lágában, sőt ihlette csodálatos, örökértékű költészetre kimagasló nagyjainkat.
V örösmartytés Arányt ...

A szakkutatók és az irodalom kérdései iránt érdeklődő olvasák egyaránt
.kJváncsian várják Pogány Péter módszerében és eredményeiben oly tanulságos,
munkájának megígért második részét. Ugyanal!d{or az általa többször idézett
és ugyancsak a ponyván megjelenő vallásos irodalom termékei, az énekek.
imádságos füzetek, népszerű prédikációk és elméllkedéseik, jámbor társulatok
szabályzatai Iránt, gazdag médszeres tanulsággal. kutató munkára nyertünk
ihletet. (Holl Béla)

JEGYZETLAPOK. (Balzac véletlenei.) A véletlen többnyire a rossz regény
írók rnenedéke, A dilettánst elbűvöli a véletlen, az igazi író víszolyog tőle. Mű

vész és dilettáns közt ez a legíölötlőbb különoségek egyilke: a művész jellem
ben gondolkodik, a dilettáns véletlenben.

Balzacnál ez is másképpen van. Véletlen találIkozásadiban is szükségszerű

séget érezni. Ezek nem írói véletlenek, hanem a valóság véletlenei.
Egyik elbeszélésének végső jelenetében egy életből kíábrándult, keserű csa

lódásokait ért idősebb úr álldogál éjfél körül egy ház előtt s az egyik még min
<iig világos marizárd ablakot figyeli. Egyszerre nyílik a kapu, egy fiatalember
lép ki, s meglepődve odamegy az idősebb úrhoz, Ismerik egymást: a fiatalem
ber nem más, mint a szemlélődő, Granvllle gróf háziorvosa, Bianchon doktor.
- Ha más írja, mindez mesterkéltnek, erőszakkal megrendezett jelenetnek hat.
Balzacnál nem. A házban beteg van; ki kezélné a balzaci világ betegeit, ha
nem a k:irt;űnő Bíanehon dOlktor? A történet semmivel sem kevésbé valószínű"

minrt ha mi találJko=k ,,'Véletlenül" a körúton az SzTK orvosunkkal. Mint
ahogy maga Bianchon sem kevésbé valóságos, mint az SzTK orvosunk.

Közismert dolog Balzac életrajzából. hogy haíálos ágyán a kezelőorvosa

helyett Biandhon doktort aikarta ágyához hivatni. Ilyen valósággal éltek benne
az alakjai. "Csodája" az, hogya valóságnak ezt a hitelét az olvasóra is meg
föllebbezhetetlenül rá tudja !kényszeríteni. EmSJt Bobert Curtius joggal beszél.
s nem elsőnek, Balzac varázserejéről. "ÉletérzésUnlk ,fölfűlik, létünk intenzi
vebbé válik - írja -, ha Balzac szemével nézzük a világot"; illetve ha bele
helyezkedünk az ő világába, az Emberi Komédia univerzumába. Ez az univer
zum nemmása a valóságnak, hanem egyszerűen - valóság. Véletlenei is épp
oly természetesek, mírrt a valóság véletleneí.

(Öregember nem vénember.) Lektor voltam a negyvenes évek elején a
Révai könyvkiadónál. Kolozsvári Grandpierre Emil hasonló körben dolgozott
a FrankIin Társulatnál. O a Révai szerzője volt, én a Frankliné.

A lektor nemcsak lektorált. O fogalmazta a prospektusokat, ő írta a "fül
szövegeket" - ezeket akkor nyelvszövegeknek hívtáik - s ő azt a "vascetli"
nevezetű írásművet. melyet - sorszorosítva - beleraktak egy-egy újonnan
megjelenő munka sajtópéldányaíba, hogyakritikusnak ne kelljen elolvasnia,
s ha esetleg elolvassa, ne kelljen a fejét törnie, mit írjon róla. Megírtuk mi
lektorok helyette, hogy az új regény milyen kiváló. Dicséretünk többnyire meg
is jelent. Altalában ugyanaz a szöveg a különböző lapokban, némi módosítás
sal az elején vagy a végén, esetleg szignálva is. Sok egyöntetű kritikai véle
ményriek egy-egy ilyen "vascetli" a forrása.

Hosszú ideig hagyomány volt, hogy ötven alatti író "vascetlije" ilyesféle
magasztalással kezdődött: "A kiváló fiatal író új műve" ... Ezt a hagyományt.
legalábbis a magunk hatáskörében, mi, Kolozsvári Grandpierre Emil meg én,
merészen megtörtük Véd- és dacszövetségre léptünk, hogy soha egymás köny-
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Magyar Péter, Magyar Pál
Papírlapon Iwpirgál.

(Amiben kétségkívül van igazság: abban az időben már sdk Magyar Péter és
Pál kapírgált papírlapra honmentő falntaZJlDllllgóriákat.) így játszik velünk az
álom; azért álom. De műveinIket legföljebb "megálimodjuk"; írni mindenesetre
józanul írjalk őket, nem álomban. Legalábbis az olvashatókat. (r. gy.)

vével kapcsolatban egymásról le nem írjuk, hogy "a tehetséges fiatal író". Vég-
tére nem is voltunk már olyan nagyon fiatalok. .

Nemrégiiben tapasztalhattam, hogy félmunkát végeztünk. A hagyomány
lappangva, szívósan - úgy látszik - tovább él. Egy velem egykorú pályatár
samról olvastam a napokban: "Kár, hogya tehetséges fiatal költő ..."

Eszembejutott a szólás, hogy "öregember nem vénember", meg a mula
tók duhaj kiáLtása is, hogy "sosehalunk meg!" - Nem mondom, ötven körül
már egyenesen hízelgő az emberre, ha fiatalnak mondják. S az is lehet, hogy
az illető a költők hervadhatatlan ifjúságára gondolt.

("Betegség" és tehetséq.) Bizonyára ma is akadnak még, akiiknek szent
meggyőződésük, hogy rníriden lángelme őrült, s ígazí művész nem is lehet nor
mális. Hányszor hallottam gyerekkoromban, hogy egy-egy művészről úgy be
széltek, mímt valami, többé vagy kevésbé ártalmatlan futóbolondról. A nyárs
polgár, műveltsége arányában, példákra ds hivatkozott, természetesen Adytól,
rnínt első számú illusztrádótól, Csontváryíg, akinek csak a hóbortjairól hal
lott, Verlaine-dg, akiről tudta, hogy furcsa hajlamai. voltak, verseket írt és
börtönben ís ült, különlegesen széles tájékozottság esetéiben Baudelaíre-íg, alkd
hasist evett s ennek következtében olyan ocsmányságokat írt, mint A dög,
melynek már a puszta címe is elég ahIhoz, hogy tisztességes ízlésű ember tar
tózkodjék az elolvasásétól.

De hagyjuk a nyárspolágrokat, Volitaik igen műveLt és finom elmék. akík a
zseniiben azonnal keresni [kezdték vagy a baktéríurnokat, vagy az Izgatószereket.
És voltak. írók, volt egy egész irodalmi közszellem is a század elején, melYi
szintért így vélte a dolgot; a kitűnő C"holnoky Viktor néhány szép dialógusát
írta erről. Arról, hogy minden művésznek megvan a maga "betegsége", mínden
TaI1tininek a maga ördöge.

A dolog fermészetesen korántsem így áH. S még ha így áUWt, vagy egyes
esetekben így áLl is: Tartillli ördöge egyáltalán nem olyan, egyszeru, míne
ahogyan azt azdk a sznObok és nyárspolgárolk iképzelték, a1ldk habozás néIJrol
egyenlőségr jelet tetteik egyfelől idegbetegség, aberráció, terheltség, másfelől

lángész" tehetség közé. osak a fűzfapoétálk círnboráskodnak az ördöggel. Az
igazi rnűvész, ha ördöge van.,hareol vele, mint JáJkob az angyallal; a művet

nem az öl"dö€jtól kapja,lNmem az ördög legyőzése árán. Minden nagy mü győ-

zelernlből születiJk. PéJ.dáIk ikellenek.? Csak kettőt, találomra: Michelangelo és
Dosztojevs2Jk:i. EgyiJk sem azért nagy, mert engedett a hajlamának vagy a be
tegségének, hanem. azért, mert fölébe kerelkedettt. Művük az a porond, ahol
szentgyörgyei lettek a maguk sánkányának,

("Almomban írtam" ?) A romantika óta az álom bevonult a nagy ihletök
közé; a SZfuTea1iZil1lUS meg éppenséggel egyiJk fő ihletőjének vallotta (a korai, az
"első" szürrealízmus; igaz, hogy az, saJát bevallása szerínt, nem is akart mű
vészet, Irodalom lenni). Hiszékeny lelkek úgy is képzelik, hogy az álom dik
tálni kezdi fentasztilkus képeit a költőnek, s az csaik. úgy "álmában ír".

ALmunkban azonban aligha írunk; éberen és józanul írunk, valami hiper
józanságban, mondhatnám, a józanság, az értelem olyan szuperlativuszában,
ami. az arra képtelenek szemében persze hogy "részegségnek" láts:z;iJk. Alkotunlk,
józanul, az álom ernliékeiből; magja az álom azonban nem alkot semmi mást,
mint káprázatokat.

Illyés GyUlla írt egyszer egy érdekes jegyzetet eN"ől, Bables Mihállyal kap
csolatban. Babits "álmában" egy'.kö1teményt írt, melyben egyszeruen ,,megol
dotta" a magyarság minden sorskérdését (~ortájt sok szó esett ezekről a
sorskérdésekről). Mdnden erejét összeszedve kínvale az áJlOIl1iból, ceruzát fogott
és papírra vetette az álombeli revelácíót, a végleges s:zli.ntézist. Reggel elol
vasta; így szólt:
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