Ezeket a kérdéseket észre nem venni, az életnek - számukra - egzisztenciális problémáiról soha nem beszélni, bűn lenne. De mit tudunk mondani? Csak az örök erkölcsöt, nem,
mást nem mondhatunk, A házasságon
kívül semmilyen szexuális vonatkozást .az egyház sohasem hagyott jóvá
és sohasem fog jóváhagyni, s bár
tudja, hogy az ember gyarló és esendő, a bűnt nem-bűnné tenni nem áll
módjában,
A kísértések és gyötrődések perceiben talán nehéz elfogadni azt a valóságot, hogy Isten nem boldogságra,
hanem tökéletesedésre teremtett bennünket. Az emberi közösség legfőbb
javai közé tartozik az Isten - oly szigorúriak látszó és oly könnyedén átléphető szexuális erkölcsi parancsa.
Mi nden közösségí jónak szükségképpen vannak áldozatai. Áldozat a hazáért életét áldozó fiatalember, áldozat a járványkórházban működő orvos, áldozat a mások mentéséért hősi
halált halt tűzoltó és még ki tudja hányan, akik egy nagyobbért, az egészért feláldozták magukban a részlegest.

körében növekedjenek. Vitathatlan,
hogy a helyi szokások, körűlmények,
a társadalmi konstrukciók- változnak.
De az erkölcs mindég ugyanaz marad:
a férfinak és nőnek megszentelt és
felbonthatatlan házassága a kinyilatkoztató Isten akarata: mert szereti az
embert, az új életet, és az erkölcsöt
közvetítő egyház sem tesz mást, mint
hogy ennek a célnak megfelelőerr
igyekszik a nemek viszonyát rendezni.
A levélírótól felvetett kérdésre ezzel kimerítően még nem válaszoltunk.
A mai élet olyan leckéket is felad,
amikre sokkal nehezebb felelni. Vannak rnagánosságra kényszerített emberek, férfiak is, nők is, szép számmal. Ennek okai annyira egyéniek,
hogy még megközelítőleg sem lehet
egységes
magyarázatot
keresnünk.
Ezek között vannak sokan, akik elmélyült lelki életet élnek. Milyen szabály vonatkozik rájuk? Lányokra akiknek párjuk a "Halálkanyar"-ban
maradt. -, özvegyekre, fogadalmasokra, betegekre, mindazokra, akik nem
élhetnek vagy nem akarnak élni házasságban? S mít szóljunk azokról,
akiket saját hibájukon kívül házastársuk hűtlenül elhagyott?

Eglis István

•
NAPLÓ
LITURGIKUS RENDELKEZÉSEK, ENGEDMÉNYEK ÉS KIADVÁNYOK.
Az alábbiakban először szeretnénk olvasóinkat időrendbe szedve megismertetni
a Vigilia 1960. szeptemberí számában megjelent "Új szentszékí liturgikus rendelkezések és engedmények" c. dolgozatunk folytatásaként az 1960-ban és az
idén eddig kiadott fontosabb szentszéki Iiturgikus rendelkezésekkel és engedményekkel.
I.
A liturgikus rendelkezések közül említést érdemelnek:
1. A Jézus drágalátos Vérének litániájával kapcsolatos búcsüenoeáétu. A
Rituskongrcgáoió 1960. február 24-én kelt dekrétumával közzétett egész Jézus
Vére litánia, tehát a verzikulussalés az orációval együtt (lásd Vigilia, 1960.
561. o.), "legalább töredelmes szívvel" elirnádkozóinak. XXIII. János pápa az
Apostoli Paenitentiaria 1960. március 3-i határozatával 7 évi búcsút engedélyezett. Teljes búcsút nyerhetnek a szokásos feltételekkel egyszer egy hónapban
azok, akik a litániát egy teljes hónapon át jámbor lélekkel elrecítáljálc, (CI.
Enchiridion Indulgentiarum, editio altera, Romae, 1952. pag. XIII. 1. et XV. 1. a.)
2. Rendelkezések az új breviárium és misszálé kiadásával kapcsolatban. Folyóiratunk 1960 decemberi számában "A rubrikák új kódexe" címmel Radó
Polikárp professzor adott bepillantást az 1960 július 26-án közzétett új liturgikus törvénykönyvbe. Azokat, akik a papi zsolozsma, a breviárium végzésére
vannak kötelezve és naponta miséznek, minden bizonnyal érdekli ez a kérdés:
milyen lesz az új breviárium és a misszálé? A Rítuskongregáció az új rubrikai kódex közzétételének napján rövid, rnindössze 5 pontból álló eligazítást
(Ordinationes) adott a liturgikus könyvek kiadóihoz címezve a breviárium és a
misszálé kiadásával kapcsolatban. A liturgikus kiadók készíthetnek a kódex
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alapján új zsolozsma és misekönyv kiadásokat. A breviárium ezentúl vagy egy
kötetben (Totum) vagy két kötetben (Tomus prior: téli és tavaszi, tomus alter:
nyári és őszi rész) adható ki. A bevezető, kalendáríumot megelőző részeket nem
szabad a breviáriumtól különállóan kíadní, hanem legalább az első kötet elejére
kell tenni. Az új rubrikák és a kalendárium számára minden kötetben fenn tartandó az első hely. Az Ordinarium szövegét maga a Rltuskongregácié küldi
majd meg a kiadóknak. Az Ordmarium a Proprium de Tempore ésa Proprium
sanctorum közé is illeszthető. A zsoltárokat vagy a Vulgata, vagy a XII. Pius
által 1945-<ben kiadott új fordítás alapján lehet hozni. A speciális rubrikák
szövegét is küldi majd a Kongregáció. Függelékként természetesen ezután is
hozhatják az illetékes Ordinárius jóváhagyása után mind a breviáriumok, mind
pedig a misszálék a rómaimisekönyvből, rituáléból átvett és a használatot
megkönnyítő részeket, valamint más imákat a forrás és az engedélyezett búcsú
pontos megjelölésével.
A fentebbi normák mutatís mutandis érvényesek a rnísszálékra is. Ezekben
az Ordo Missae a kánonnal a Proprium de Tempore és a Proprium Sanctorum
közé dlleszthető be. Az üzleti versengés elkerülése céljából 1960 december 20-a
előtt tilos volt forgalomba hozni az új kódex alapján készült breviárium- és
mísszálékiadásokat, A Rituskongregáció pedig "pro hac vice" (erre az egy esetre) fenntartotta magának az új kiadások jóváhagyásának a jogát, mely egyébként az 1390. kánon értelmében a nyomtatás vagy a kiadás helye szerint illetékes Ordinárius joga.
3. Az "Aldott legyen az Isten" kezdetű ima új invokáci6ja. Az Oltáriszeritséggel adott áldás után templomainkban közvetlenül a szentségbetétel előtt a
pap térdelve kezdi el a káromlások engesztelésére az "Aldott legyen az Isten"
kezdetű imát. A Iegújabb időkig 11 invokációból álló engesztelő fohászt a Boldogságos Szent Szűz mennybevétele dogmájának kihirdetésére {l950 november
1.) való takintettel aRituskongregáció 1950 december 23-án kelt rendelkezésével az "Aldott legyen dicsőséges merinybevétele" megszólítással bővítette.
Ugyanaz a Kongregáció 1960 október 12-i dekrétumával az "Aldott legyen
szentséges Szíve" invokáció után az "Aldott legyen drágalátos Vére" megszóIítást iktatta be a Jézus Vére litánia engedélyezése kapcsán.
4. A népért végzendő misék új jegyzéke. A tridenti zsinat szavai szerint a
lelkipásztorok (pápa, püspök, plébános) számára isteni parancs a híveikért áldozatot bemutatni. Hogy a lelkipásztorok híveikért hányszor mutassák be a
szentmiseáldozatot, ezt az egyház határozza meg. Az Egyházi Törvénykönyv
értelmében a püspök és a plébános minden vasárnap és parancsolt ünnepen,
az eltörölteken is köteles a népért rnisézni (Can. 339. l. és 466. 1.). Az 1247. kánon 1. §-a alapján az. egyetemes egyház most csak 10 parancsolt ünnepet ül
meg, a többi egykor parancsolt ünnepből (főként Mária és apostol ünnepek) a
gyakorlati élet követelményei miatt eltörölt ünnepek számát a Zsinati Kongregáció 1919 december 28-i dekrétumával 26~ban határozta meg. Eddig tehát a
felelős lelkipásztoroknak 52 vasárnapon, 10 parancsolt és 26 eltörölt ünnepen
híveikért kellett misézniük. Most, mivel az egyetemes Egyház kalendáriumába
új ünnepek kerültek be és néhány .ünnepet kítöröltek, a Zsinati- és a Rítuskongregáció szakértőiből álló bizottság összeállította a népért végzendő misék
új jegyzékét. melyet a Zsinati Kongregáció 1960 december 3-i dekrétumával
tett közzé, E határozat 1961 január 1-én lépett életbe. A dekrétum értelmében
10 ünnepen rnegszűnt a pro populo applikálás kötelezettsége: husvét és pünkösd másod- és harmadnapja, Szent Kereszt feltalálása (kalendáriumból kitörölt ünnep), Szent Anna, Szent Lőrinc, Szent István első vértanú, Aprószentek és Szent Szilveszter pápa. Ezek helyett a népért kell misézniük a lelkipásztoroknak a következő 10 alkalommal: Jézus Szíve és Vére ünnepén, Munkás
Szent József napján, a vidék vagy tartomány (akár egyházi, akár világi) és az
egyházmegye főpátronusának ünnepén, a székesegyház és a saját templom felszentelésének évfordulóján, templombúcsúkor (titulus ecclesiae propriae), Szent
Márk és Szent Lukács evangelista ünnepén. így a népért való misézési napok
száma riem változott, ma is 52 vasárnapon, 10 parancsolt és 26 nem parancsolt
ünnepen kell a lelkipásztoroknak pro populo bemutatniuk a szentmisét. A gyakorlatban a vasárnapok és az ünnepek egybeesése miatt természetesen évenként nem 88, hanem ennél valamivel kevesebb szentmisét kapnak a hívek 121422

ltipásztoraiktól. - Itt említjük meg, hogy az Államtitkárság rendszerint :3' évre
adott engedélye alapján hazánkban néhány egyházmegyében, így az esztergomiban is (a Secr. Status 138/60. szám alatt 1960 január 10-én kelt leírata értel.mében) csak a 12 elsővasárnapi misét kell pro populo applikálni, a többi előírt
napokon a szentmisét az erre kötelezett papok ad intentionem Ordinarii, azaz
a főpásztor szándékára mutatják be, ki a legjobb belátása szerint használja
fel ezeket a szentmiséket.
5. A laudes nem anticipálható "a solo" sem. Az új rubríkaí kódex 144. és
145. pontja körül támadt félreértést akarja eloszlatni a Rítuskongregáció által
1960 december 28-án kiadott deklaráció. Csak a matutinum elővételezése engedett meg előző nap délután 2 órától kezdve mind kórusban, mind közösen.
'mind pedig magányosan (a solo) végzett zsolozsmázásnál. A laudes reggeli
'imádság, ezért kórusban és közösben kizárólag csak reggel végezhető anticípá'lás nélkül. A magányos breviáríumozásnál is lehetőleg ez legyen a reggeli ima,
anélkül természetesen, hogy anticipálni lehetne. A laudes reggeli imaként az
-elmélkedés előtt végezhető a legalkalmasabban.
6. Hat válasz az új rubrikai kódex előírásaival kapcsolatban. Az Ephemerí·des Liturgicae liturgikus szakfolyóirat 1961. évi I. számában a szerkesztőség az
új rubrikai kódex egyes pontjainak értelmezésével kapcsolatban a hozzá inté'zett kérdésekre az alábbi válaszokat adta:
l. A jelenlegi megújítás rubrikális, a textusok instaurációja az Egyetemes
:Zsinat után vánható. A zsinat után kifejezés a kiindulást és nem az azonnali
megvalósulast jelenti, mivel a liturgikus szövegek megújítása nehezebb, mint a
.rubrikáké, több évi tanulmányozást, kutatást és munkát igényel. (A pápai motu
proprioban foglaltakhoz.)
2. A communitas szorosan véve egy szerzetescsalád vagy coetus, melyet saját alkotmánya, sza:bályzata irányít, tágan értelmezve pedig 2-3 személy egyidőben egy tárgyra irányuló cselekvési közössége. Igy több, rekollekcióra vagy
.zsolozsmázásra összejövő pap már közösséget alkot. (A 140. ponthoz.)
3. Ha nem a requiemet követi a feldolgozás a jelképes koporsónál, akkor
nem hagyható el az utolsó evangélium, rnível ebben az esetben a mise és a feloldozás két egymástól különböző liturgikus cselekmény. (A 401. c. és az 510.
e. pontokhoz.)
4. A főpásztor nem rendelhet el meghatározatlan időre parancsolt könyörgést. Az új rubríkai kódex az oratio imperata elrendelését kettős feltételhez
köti: a) súlyos és nyilvános szükség vagy veszedelem, b) az igazi szükség idejét
felül nem múló időtartam. Ha mégis hosszabb időre kell elrendelni (pl. háború,
járvány, stb.), akkor tarthat tovább is, de csak hetenként háromszor: hétfőn.
'szerdán és pénteken kell mondani bizonyos napok és misefajták kivételével.
'(A 454-460. pontokhoz.)
. 5. Az új kódexben nem történt említés a Leó-imáról, mivel ez nem tarto'zik a szentrniséhez, hanem csak "pium exercitium". Sokan úgy vélték, . hogy
-ezután már nem kell mondani. Ez tévedés, mert az 1960 március 3-án a Leóimával kapcsolatban kiadott Rítuskongregációs rendelkezés (lásd Vigilia, 1960.
562. o.) változatlanul érvényben van. (Az 510. ponthoz.)
6. Az utolsó evangélium nem hagyható el akkor sem, ha a szentmise után
.azonnal az Oltáriszentséggel adott áldás következik. Az új rubrikai kódex 510.
pontja az utolsó evangélium elhagyásáról taxativ jellegű felsorolást ad, ennek
alapján többek között csak akkor hagyható el, ha a szentmise után körmenet
következik akár az Oltáriszentséggel, akár anélkül. Téves tehát az a felfogás,
hogy a mise után az Oltáriszentség kitétele, áldásadás a Legszentebbel és az
áldoztatás felment az utolsó evangélium elmondása alól. (Az 507. a. és az 510. a.
pontokhoz.)
II.
A hazai vonatkozású liturgikus engedmények közül a következők tarthatnak érdeklődésre igényt:
l. A husvéti vigiliai istentisztelet kezdete. Olvasóink előtt ismeretes, hogy
amikor XII. Pius pápa 1955 november 16-án a nagyihét liturgikus rendjét megújította, ezen elhatározásában az a gondolat vezette, hogy a szertartások kezdetét az eredeti időpontokra visszahelyezze, teljes fényében ragyogjon fel előt
íünk az egyházi év e legtöbbet mondó időszaka és biztosítva legyen a hívó
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tömegek tevőleges részvétele. Éppen ezért Nagyszombaton a szertartásokat rendes körűlmények között úgy kell kezdeni, hogy a vígilía-mise kezdete éjfélkor legyen. A főpásztor egyes kérdésekre, tehát nem általánosan, megengedhetí,
hogy szürkület, illetőleg napnyugta után legyenek kezdhetók a szartartások. A
Rituskongregáció 1956-ban Magyarországra vonatkozóan úgy nyilatkozott, hogy
a feltámadási körmenet csak a szentmise végeztével tartnató. Hazánkban évszázadok óta nagyszombaton a késő délutáni órákban közel egy órát tartó feltámadási körmenetet végzünk. A körmenetre a szürkület, illetőleg napnyugta
utáni szertartáskezdéskor is csak este 8 óra után, eléggé alkalmatlan időben
kerül sor, s mivel szertartásainkat legkésőbb este 9-ig be kell fejeznünk, ezért
a magyar püspöki kar nevében a kalocsai érsek azzal a kéréssel fordult a Rítuskongregációhoz, hogy különleges kegyként sajátosviszonyainkat szem előtt
tartva, a du. 4 óra körüli vigilia-kezdest engedélyezze. Az igenlő választ 1960
július l-i kelettel küldte el a Kongregáció.
Külföldön, amint már egyszer megírtuk (Vigilia, 1960. 564. o.), a husvéti
vigiliai istentisztelet kezdetét több helyen husvétvasárnap reggelre kívánják
áttenni, Az akkor említett osztrák seckaui egyházmegyéri {székhelye Graz) kívül 1959 január 28-án a nyugatnémet hildesheimi egyházmegye kapott 3 évre
engedélyt a Rítuskongregációtól a vigilia szertartások husvétvasárnap napfelkelte előttikezdésére, úgy, hogy az ünnepi mise hajnal körül vegye kezdetét.
Hasonló indultumot nyertek az osnabrücki, a kölni és a wroclawi (breslaui,
boroszlói) egyházmegyék,
2. A Rorate-misék II. osztályu votiv mise ként továbbra is mondhatók nálunk Adventben.
3. A Collectio Rituum jóváhagyása. A magyar püspöki kar nevében a kalocsai érsek 1960 június l-én az Örök Városba küldte jóváhagyás céljából a kétnyelvű

magyar rituálé-tervezetet. Alig háromnegyed év után 1961 március 17-i
kelettel megkaptuk a Rituskongregáció válaszát: a "Collectio Rituum ad iristarappendícís Ritualís Romani in usum dioecesium 'et parceciarum Iinguae hungarícae't-t, azaz a római rituálé függelékeként a magyarnyelvű egyházmegyék
és plébániák használatára szolgáló szertartások gyűjteményét változtatás nélkül "perdurantibus hodiernis circumstantiís" engedélyezték.
III.
A tavalyi ismertetésünk óta (Vigilia, 1960 augusztus, 501-503. oldal) napvilágot látott liturgikus jellegű hazai kiadványaink közül a következőkről kell
megemlékezn ünk:
A Szent István Társulat kiadásában:
1. Néhai Czapik Gyula egri érseknek .,Aldjuk az Urat" c., a hívek számára

készült ima- és énekeskönyve 1960-ban már a negyedik kiadásban jelent meg.
2. Az .elrnúlt tíz esztendő alatt országszerte megkedvelt és használatban
lévő Temető-könyv, melyet szintén boldogult Czapik érsek állított össze és írt
elő az egri f'őegyíházrnegyére, 1960-ban második változatlan kiadásban került
a lelkipásztorok és a kantorok kezébe. .Mível e könyv a temetés rituális részében alig különbözik az ország nagy részén használt 1907-es kiadású esztergomi
rituálétól (mindössze a felnőttek temetésénél az in coemeterio részben ken még
néhány verzikulust pótolni és más ~önyörgéseket venni, de ezek is megtalálhatók e könyvben néhány oldallal előbb), ezeken a helyeken is szívesen használták. A Temető-könyv igazi értékei a temetés szentelményének és szertartásának magyarázatán túl: a 112 ima és a 106 ének, s ezek olyan kincset képeznek, hogy - bár az egységes magyar Collectio Rituum megjelenése után a rituális része nem is lesz használható, - a szép imádságokat és a felemelő énekeket kedvelő papjaink. kántoraink és híveink még sokáig fognak meríteni
belőle.

3. Görögkatolikus testvéreink egy közel ezer oldalas énekeskönyvet kaptak
a kezükbe 1960-'ban Dicsérjétek az Urat címmel. Ez a görögszertartású katolikus
énekeskönyv tartalmazza a vasár- és ünnepnapi szent szelgálatokat és énekeit.
E mű rövidebb, csak a főbb énekeket tartalmazó 500 oldalas kiadása utoljára
1954-ben jelent meg Nyíregyházán a hajdudorogi egyházmegye gondozásában.
A jelen énekeskönyv a rövid imádságos rész után a szentszolgálatok énekeit, az·
egyházi év változó és állandó ünnepeinek énekeit stb. tartalmazza.. A könyv
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végén lévő naptár és liturgikus kifejezések magyarázata jól kiegészítik a müvet és használhatóságát is nagyban növelik.
4. Sik Sándor piarista tartományfőnöknek 30 év alatt immár negyedik kiadásban jelent meg 1961-ben kiváló munkája, a Zsoltárok könyve (1923, 1936,
1955 és 1961), imakönyv formátumban, elegáns barna egészvászon kötésben,
borítólapján a lantját pengető Dávid királyról az 1200 körüli glasgowí Psalterium alapján készült rajzzal. Az 1955-ös kiadásról folyóiratunk 1955 októberi
számában Pénzes Balduin részletes beszámolót adott. A jelen kiadásról a
Vigílía júniusi számában Rónay György emlékezett meg.
Az Ecclesia kiadásában:
1. Imádságos könyv a Szent Vagy Uram énekeivel Miháczi József tollából

több mint 500 oldal terjedelemben. A kitűnően összeállított imádságos részt
(általános imák, szentmise, litániák, erények-jócselekedetek, keresztút, szentségek, Jézus Szíve, Szűz Mária és Szent József tisztelete, egyházi év, imádságok
a szeritekhez és különféle szándékokra) 200, a Szerit Vagy Uramból és a Hozsanna gyűjteményből kiválasztott ének követi.
2. Örömmel vettük kezünkbe Mátray János piarista Keresztneveink. Szentek, vértanúk, névnapok c. több mint 400 oldalas munkáját is. A szentek rövid
életrajza után főként német irodalmi források alapján megadja a nevek származását és jelentését. A családi és társadalmi életben meghonosodott ősmagyar
(pogány) nevek azonosítását, azaz a mennyei pártfogó kijelölését Meskó Lajos
piarista kéziratos munkája felhasználásával végezte el. Neveink legnagyobb
része (952) vagy egy-egy ókori, vagy valamelyik ma élő, összesen 23 nyelvből
(az ismeretlen és a magyar nyelvet is beszámítva) származik Mátray összeállítása szerint. A munkát hasznosan egészíti ki három tartalomjegyzék, Az első
a naptári magyar nevet, az égi pátromist és a nevek összes naptári idejét adja
3 oszlopban, a második azt mutatja, hogya hónapok egyes napjaira milyen és
hány szent esik, a harmadik pedig neveink (730) jelentésének szótárát tartalmazza. Mátray hézagpótló könyve igazolja, hogy az egyház nemcsak papok és
apácák kanonizálasát szorgalrnazza, mert Szentegyházunk minden rendű és
rangú egyént szentté avathat, aki hősi fokban gyakorolt hitvallásával és hitéletével e magaslatra felemelkedik. (Kovách Zoltán)
ECKHARDT SÁNDOR üNNEPLÉSE. Majdnem úgy ülünk, mint hajdan az
egyetemen, csak éppen nem padokban, hanem sorba rakott székeken ; és a végén nem lesz kollokválás, és jegyezni sem kell. Meg korát tekintve egy kicsit
vegyes a társaság. Vannak itt a legelső tanítványok közül, s vannak a lcgkésóbbiekből is. Nemzedékek figyelik a szónokot, aki egyáltalán nem szónokol,
hanem nagyon egyszerűen, nagyon melegen és nagyon őszintén elmondja, amit
voltaképpen sosem mondtunk ki; a hetvenedik születésnapjáig vártunk, hogy
valaki közülünk és a nevünkben kimondja. Mindössze csak annyit, hogy mí, a
tanítványai, akárhogy tartottunk tőle s akárhogy megtáncoltatott egy-egy vizsgán, szerettük és szeretjük. Tiszteltük és tiszteljük. Sokat tanultunk tőle, s
nemcsak olyasmit, amire a katedrán szóval tanított. Emberséget is, tisztességet
is, jellemességet is. Persze ezek a szavak valahogyan üresen és hamisan hangzanak vele kapcsolatban: azt hiszem, soha, egész pályája során egyetlen egyszer ki nem mondott ilyesmit. Furcsa módon éppen azzal tanított rá, hogy nem
mondta ki. Hogy például akkor, amikor olyan nagy divat volt ezekről a dolgokról minél hangzatosabban szavalni, akkor ő szigorúan, keményen, tárgyilagosan, és jellemnevelően csak Moliere-ről, a francia drámáról vagy a Roland
énekről beszélt. Véleményét az iróniájával mondta ki, félreérthetetlenül és
tiszteletet keltően. Aki csak tudományt tölt a diákjai többé vagy kevésbé befogadóképes fejébe, ahhoz nem jönnek el, azt nem köszöntik ilyen spontán
szeretettel a hetvenedik születésnapján. Akörül ünnepélyes frázisok helyett
nem terem olyan ragaszkodástól, szeretettől meleg levegő.
Persze el kellene mondani azt is, rnilyen nagy tudós, és milyen időtállók
a műveí, kezdve attól, melyet a francia reneszánsz egyik jelentős költőjéről.
Remi Belleauról írt, a francia szellemről szólóíg, s a remek Balassi-kőnyvekíg,
nem felejtve ki azt a "nagy Eckhardot" sem, amelyért a tanítványi hálához
hozzáfűzve hadd tolmácsoljam itt a szótárforgató műfordítók háláját is. De
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míndez már nagyon szakszerű lenne, és messze is vezetne. Inkább elmondom,
hogy lettem a tanítványa.
Tanár akartam lenni, a magam "emberemlékezete" óta. Magyar mellett
milyen szakot válasszak ? Franciát tanultunk a reálgírnnázíumban, német s latin rnellett. Fiatal tanár, frissen kikerült tanítványa tanította a franciát; ma
már bizony nem fiatal tanár, s amellett neves tanubmányíró, esztétikus, Halász
Gábor, Szerb Antal nemzedékébe tartozott: Fábián István. Attól fogva, hogy
a francia irodalomtörténetet kezdte tanítani (az akkori hetedik-nyolcadikban),
el sem tudtam képzelni, vérszegény francia tudásom ellenére sem, hogy más
szakot vegyek másodiknak. Fábián István, aki év iközben zöldfülű verseimet
és botladozó fordítás-pröbálmat bírálgatta, könyvekkel látott el s Irányítgatott,
év végén kioktatott filozopteri teendőírn felől. Hogy kit hallgassak, kinél igyekezzem vizsgázni. Magyar irodalom: Horváth János. Magyar nyelvészet: Gombocz Zoltán. Francia: Eckhardt Sándor. Ez utóbbi, rnondta, nem lesz könnyű.
Kemény ember. De nem fogod megbánni.
Nem bántam meg. S máig friss hálával köszönöm magamban mindig Fábián Istvánnak, ha rá gondolok, vagy ha egy-egy tanulmányát olvasom a Jelenkorban, hogy ilyen jól igazította el az utamat. Nem bántam meg. Szentül
hiszem, hogy az akkori egyetem három legnagyobb tudósánál, legnagyobb emberénél és nevelősködés-nélküli legnagyobb nevelőjénél tanultam. Megvallom.
sokáig gondoltam magamban, s gondolom ma is sokszor, ha valamivel foglalkozom s valamit összehozni igyekszem: csak úgy sikerüljön, hogy ne legyek
méltatlan vele ahhoz, hogya tanítványuk voltam.
Később tőlem is kérdezték olykor-olykor, amit én hajdanában Fábián Istvántól. S én sem kisebb s kevésbé meggyőző lelkesedéssel ajánltam ugyanazt
a két nevet, melyet egykor ő nekem: Horváth, Eckhardt (a harmadikat, Gombocz Zoltáriét sajnos már nem ajánlhattam: két héttel a szakvizsgám előtt meghalt). S mindezt csak azért mondtam el most, mert talán megsejteti, mit jelentett Eckhardt Sándor azoknak a nemzedékeknek, amelyek több mint harminc
esztendő alatt a keze alól kikerültek.
Ilyesmikről is elbeszélgettünk egymás kőzt, a'kí'k ott voltunk s azért jöttünk össze néhány volt tanítványa hívó szavára, hogyegyszerűen, közvetlenül
elmondjuk neki az elrnondandókat, annak a szavaival, aki köszöntötte, és azzal a nekünk magunknak is jóleső szeretettel, mellyel feléje néztünk.
Ott ültünk előtte; senki nem kérdezte meg, hogy büszke-e a tanítványaira.
Egy bizonyos: mi mindannyian nagyon büszkék voltunk rá, hogy tanítványai
voltunk. (Rónay György)
A GYERMEKVÉDELEM és a fiatalok erkölcsi szemléletének kialakítása
egyike azoknak a kérdéseknek, amelyek az emberiséget napjainikban a leginkább foglalkoztatják. A probléma nem ismer országhatárokat és probléma attól függetlenül, hogy az állam, amelynek gyermekeiről szó van, milyen gazdasági rendben él, milyen politikai szervezettel rendelkezik. A tizenévesek (a
szó a teen-agers nem pontos megfelelője kíván lenni) kilengéseí aggodalmat
keltenek és nagyon is alapos értük a társadalom felelősségének hangoztatása,
nagyon érthető a nyugati sajtóban oly sokszor olvasott vád, hogy ezt a felelősséget nemcsak az ifjúsággal nemtörődés negatívuma, hanem az ifjúság felfogására károsan ható filmek, üzletszerű televíziós és rádióadások, negativ értékű pozitivurna is megállapítnatóvá teszi. De vajon ez a felelősség megszűriik-e
azzal, ha a fiatal a tizenéves kort anélkül hagyta el, hogy káros, elítélhető
konkrét cselekményeket, vagy éppen bűncselekményt követett volna el ? Vajon
a fiatalkor környezeti hatásainak. amelyekért a társadalmat felelősség terheli,
nem jelentkezhetnek-e később is a káros következményei? Nagyon is, annak
következményeként, hogy az ember a gyermek- és fiatalkor keserű vagy túlságosan is felszabadult évei ből olyan nézeteket és jellembeli sajátságokat vitt
magával, amelyek esetleg csak jóval később váltanak ki belőle a társadalom
szempontjából értéktelen vagy éppen társadalomellenes magatartást, büntető
jogi következményekkel járó cselekményeket.
A gyermekvédelem feladatának azonban az említett társadalmi felelősség
elhárítása csak a minimuma. Ennél sokkal többre kell törekedni, arra, hogy
a gyermek és a fiatalember képességeinek és ismereteinek fejlődésével párhu426

zamosan olyan szemlélelet tegyen a magáévá, amelynek reven alapjában jóakaratú emberré váljék. Ez a [óakarat az a pozitiv előjel, amely a tehetséget
a társadalomra értékessé teszi, ugyanazt a tehetséget, amely, ha negativ elő
jelet kap, a társadalomra károssá válhat. A képességek megállapítása és
fejlesztése mellett ennek a pozitivelőjelnek határozott és maradandó bevésésa
az emberbe a nevelés feladata.
Ki ennek a döntő jelentőségű funkciónak az aktiv alanya? Az állam és a
társadalom részéről erre a kérdésre a legkönnyebb, de egyszersmind a legkevésbbé őszinte felelet volt a múltban a feladat egészét a családra hárítani, ezt
a feleletet egy olyan idealizált családhoz mérve, amelyben míndkét szülő helye be van töltve, ahol az édesanyának nincs is más feladata, mint a gyermekeivel és a háztartással foglalkozni, az apának pedig van ideje és kedve, hogy
az ilyen irányú anyai tevékenységet megfelelő módon kíegészítse. Ez az áldáspont nem akart tudomást venni arról, hogy az idealizált helyzet a létező családoknak csak a legfelsőbb társadalmi rétegre korlátozott csekély töredékében
volt meg. Ez azután azt eredményezte, hogya gyermeknevelés gondjának kizárólag a szülőkre bízása egyet jelentett a gyermekek és fiatalok nagy tömegének magára hagyásával, elhagyatottságba taszításával.
Bizonyos, hogy ezt a képmutató álláspontot nem követi és nem is követheti
az olyan társadalom és az az állam, amely a nő részvételét a termelő munkában
nem valaminő eűhárfthatatlan kényszerhelyzet sajnálatos eredményének tekinti, amely felett szemet lehet hunyni, hanem amelynek egyik nyiltan hirdetett
lényeges törekvése, hogya női nemhez tartozókat mínden korábban fennállott
hátrányos megkülönböztetésüle megszüntetésével bevonja a termelő munkába
és ezzel a házasságot is tipikusan két dolgozó szövetségévé alakítsa, egyre inkább afelé a helyzet felé haladva, amelyben már éppen a kereső férj mellett
kizárólag háztartási és gyermeknevelő munkával foglalatoskodó feleség jelenti
az atipíkus kivételt.
A helyzet ilyen alakulásának konzekvenciáját messzemenően vonták le
nálunk azok az intézkedések, amelyek a gyermeknevelés feladatának a betöltésében állami eszközökkel siettek a szülők segítségére és amelyek fejlődése
ugyanakkor vett nagy lendületet, amikor a család rendjét szabályozó törvénykönyv 1953. elején hatályba lépett. Talán nem szükséges részletesebben utalni
az elhagyott vagy erre más okból ráutalt gyermekek államí gondozásba vételére, amire a családi otthon teljes .hiánya, vagy a családi környezet teljes alkalmatlansága ad indokot, valamint a bölcsődék. ellátással kapcsolatos óvodák
és napközi otthonok egyre terebélyesedő és tökéletesedő hálózatára, amely a
dolgozók gyermekeinek egyre növekvő létszámát veszi szakavatott gondozásba
és ellátásba. Csupán az intézkedések láncolatának egyik utolsó láncszemére
utalunk. Március hó végén rendezték az óvodában és bölcsődében gondozott
gyermekek után fizetendő hozzájárulás mértékét, amely a szülők kereseti viszonyaihoz és a családtagok számához igazodik Az intézmények egy-egy gyermekre jutó kiadásánaJk összege - a beruházások és felújítások költségeit nem
számítva - az óvodákban havonta kb. 4-600 Ft, a bölcsődékben 900-1000 Ft.
Ezzel szemben a szülőt terhelő most megállapított havi térítés tizenöttől háromszáz forintig terjed, tehát csak a szülők legkedvezőbb anyagli helyzete esetében közel íti meg az óvodások ellátására fordított közpénzek minimumát. Ha-'
sonló a helyzet az iskolás korban lévő napközi otthoni ellátás esetében.
Hogy tehát az állam a gyermek- és fiatalkorban lévőkért való felelősséget
messzemenő konkrét intézkedések útján vállalja, nem lehet kétségbe vonni, és
ennek az erőfeszítésnek szükségképpen egyre inkább gyümölcsözővé kell válnia. De felmerül a kérdés, vajon nem a multbelivel ellenkező véglet megvalósulásának útján járuruk-e ? A szülőpárnak a termelőmunkába való bevonása
és a dolgozó szülők gyermekeiről való állami gondoskodás kereteinek bővülése
nem a család gyermekgondozó és nevelő szerepenek elsorvadását vonja-e maga
után? Nem szorul-e a családi nevelés egyre szűkebb körre és nem vezet-e
a család és a házasság intézményeinek a fokozatos bomlására, ha abból míndezek következményeképen kiesik a legerősebb és legtartósabb összekötő ka.pocs: a közös gyermekről való gondoskodás?
Ezekre a társadalomban letagadhatatlanul élő hol aggodalmas hangsúlylyal, hol pedig a ko~ követelményeként beállított jóslásként feimerülő kérdé427

sekre ad egyértelmű, az aggodalmaskodókat megnyugtató, a jósolgatókat pedig helyreigazító feleletet a Legfelsőbb Bíróság február 21-én hozott, az ország
valamennyi bíróságára kötelező erejű XXI. számú elvi döntése, amely egyszersmind irányt rnutat abban a vonatkozásban is, hogya társadalomban képviselethez jutó nézetek közüI melyik az, amelynek erősítésére törekedni kell.
Az elvi határozat szószcrínt idézi a törvénynek azt a rendelkezését, amely
a szülők nevelési feladatait tüzetesen meghatározza. És hogy ennek a rendelkezésnek a tartalma a gyakorlatban nemcsak nem halványodott el, hanem még
dúsabb tartalomhoz jutott, annak bizonyságául az alábbi kijelentéseket emeljük ki: "A társadalom ... azt várja a családi közösség tagjaitól, köztük első
sorban a szülőktől, hogya családi tűzhely melegségének, összhangjának megteremtésen, olyan közösségí kialakításán murrkálkodjanak, amely a gyermek
testi, szellemi, erkölcsi fejlődése számára a legkedvezőbb, amely képességei
kibontakozását elősegíti és biztosítékot nyujt arra, hogya családból kikerülő gyermek a társadalom hasznos tagjává váljék. A szülőknek közös kötelessége, hogya gyermek testi és erkölcsi jólétén, egészséges fejlődésén munkálkodjanak, a szeretet gyöngéd megnyilvánulásaival, de ha indokolt, kellő szigorral és mindenekelőtt példamutató életmódjukkal alakítsák a jövő emberéillek jellemét, fejlesszék erkölcsi tulajdonságait."
A jövőnek tehát nem az a perspektívája, mintha a dolgozók életszínvonalának emelkedésében a gyermeknevelés gondjának a szülők válláróllevétele
lenne hivatva egyik számottevő tényezővé válni, hanem az életszínvonal emelkedésének, a munkaídő leszállításának és más munkateltételek javításának éppen az válik egyik nagyon fontos eredményévé. hogya szülők a gyermekekkel
szembeni kötelezettségeket egyre növekvő rnértékben tudják majd a családi
környezetben személyes hatásuk érvényesítésével és saját erejükből teljesíteni.
A munkafeltételek javulásával párhuzamosan a gyermekekkel való foglalkozás:
terjedelmének kell a helyes felfogás szerínt első sorban növekednie.
A statisztika egyik legszomorúbb lapja számol be a házasságok felbontásának nagy számáról. És ez nem a szocialista rend szükségképení velejárója.
Amint a legmagasabb bírói 'fórum rnondja: "Bár a szocialista társadalmi rend ...
nem kényszeríti együttélésre azokat a házastársakat, akik közt áthidalhatatlan
szakadék van, egészséges állapotnak ... a szilárd, kiegyensúlyozott házasságokat tekinti és erkölcslileg a házasságok fenntartását támogatja." A bontás
gyakorisága mégis faktum. És faktum az is, "hogy a szülők nevelő munkája
veszélybe kerül akkor, ha köztük meghasonlás támad, házasságuk válságba
jut." Erre az esetre szólóan lehetne arra gondolni, hogya megbomlott szülőí
nevelést intézményesen más nevelés váltsa fel. A legmagasabb bírói fórum
azonban erre az esetre sem adja fel a családi nevelés követelményét. "A házassági kötelék felbontása nem járhat azzal a következménnyel, hogy a gyermek
szüleít elveszítse" - mondja. A törvény szerínt ilyenkor elsősorban a szülők
rnegállapodásán múlik a közös gyermek elhelyezése. A bíróság szerint azonban
a szülők megállapodásában a gyermek sorsa nem lehet alku tárgya, például a
bontáshoz való hozzájárulás feltétele, hanem a szülöknek kötelességük kizárólag a gyermek érdekeit szolgálni. Olyan elhelyezést kell tehát választaníole.
amely a gyermek egészséges testi és szellemi fejlődését a legjobban biztosítja.
Kiemeli a Legfőbb Bíróság azt is, hogy ha a szülők egyikénél való elhelyezés
az állandó és közvetlen gondozást ennek a szülőnek a külön feladatává teszi is,
ezzel nem csökken a másik szülőnek a gyermek sorsáért és jövőjéért való erkölcsi felelőssége sem, aki a gyermekkel továbbra is érintkezhet, módjában
van nevelő hatását kifejteni és a gyermek fejlődését el'lenőrtzní.
Nagy jelentőségű az elvi határozatnak az a megállapítása is, hogy ha a
szülők megegyezése a gyermek érdekével ellentétes, a házassági per bírósága
a megegyezés félretételvével - bár az attól való eltérést a házasfelek egyike
sem szorga'lmazza - az elhelyezés kérdésében úgy intéikedheti'k, ahogy a gyermek érdekének a legjobban megfelel.
Van azonban a törvénynek egy megállapodás hiányában érvényesülő szabálya, amely az életben sokszor találkozott téves megítéléssel. E szabály szerint a szülők megegyezésének hiányában "a hatodik életévet betöltött fiúgyermeket rendszerint apjánál. a leánygyermeket és a hatodik életévét be nem
töltött fiúgyermeket pedig rendszerint anyjánál kell elhelyezni". Ennek a sza428

bálynak sokszor volt az a gyakorlati következménye, hogy a gyermekéhez ra.gaszkodó anya az e ragaszkodását kihasználó apával szemben sok áldozatra
volt hajlandó, így az apának a tartáshoz való hozzájárulásáról is kész volt lemondani, pusztán avégből, hogy fiúgyermekét hat éves kora után is magánál
(arthassa. Arnikor pedig az ilyen önfeláldozó anyát arról világosították fel,
hogy az említett szabályt csak "rendszerint" kell alkalmazni, de ettől a bíróság a gyermek érdekében el is térhet, az volt a szkeptíkus válasz, hogy nagyon nehéz a bizonytalanságot a bíróság itéletéig elviselni. Az ilyen aggodalmas kétségek elhárításához nagy mértékben járult hozzá az elvi határozat,
amikor a nemre és korra alapított szabály és a bírói intézkedés szerepkörét
lényegileg felcserélte. "A valóságos törvényhozói akarat a kor és nem szerírrr
való elhelyezést csak kisegítő megoldásnak szánta, főszabálynak pedig azt
tekintette, hogy az elhelyezés kérdésében a gyermek érdeke a döntő. Az életkornak és a nemnek tehát döntő szerep csak akkor jut, ha a gyermek nevelésének a törvényben meghatározott elvei bármelyik szülőnél való elhelyezés
esetében egyaránt biztosítottnak látszanak."
Mindezekből az tűnik ki, hogy még akkor is, amikor a szülői közös háztartás már nem lehet a gyermek nevelésének szinhelye, mennyire törekszik a bíróság arra, hogya - bár csonkává vált - családi környezet nevelő erejét felhasználja.
Van azonban a gyermekeknek egy olyan csoportja, amely a teljes családi
környezetet már születésétől kezdve nélkülözi. Ez a házasságban nem élő anyától született gyermekek csoportja. Ez a csoport Magyarországon a két világháború között született összes gyermekek kb. 9 százalékát tette ki. A korábbi
társadalomban az ilyen születésből az anyára hárult megrovás az árnyékát a
semmiképen nem vétkes gyermek sorsára is rávetette, aminek igazságtalanságát már Aquínoí Szent Tamás is hirdette. A gyermek magánál tartásától ilyenkor az anya is idegenkedett és ezért a gyermek a családi nevelést teljesen nélkülözte. Az állami gondoskodás fogyatékossága elsősorban azt vonta maga után,
hogy említett időszakban - míg a házasságban született gyermekeknek kb. 10
százaléka halt meg egy évesnél fiatalabb korban - ebben a kategóriában a
halálozási arány ennek a kétszeresét is meghaladta, vagyis közülük minden
ötödik egy évesnél fiatalabb korban halt meg. A halálozási arányszámuk nyilván az egy éves koron túl sem lehetett viszonylag sokkal jobb. Az ilyen gyermek múltbeli sorsáról az 1946. évi törvény javaslatának indokolása megrázó
szavakkal, de reális alapon mondta: "anyja a legtöbb esetben csak a nyomort
tudja vele megosztani s a nélkülözések nemcsak szenvedést jelentenek a számára, hanem a nevelésére ható többi tényező káros behatását még fokozzák is".
Meg kell állapítani, hogy nincs még egy ország, amelynek törvényei: a:
házasságban nem élő anyától származó gyermek helyzetét a családi nevelés
szempontjából olyan mértékben törekedett volna legalább annak a gyermeknek
a helyzetével azonossá tenni, akinek szülői a házasságukat felbontották, mint
a mi megújhodott jogunk. Ezt· azzal éri el, hogy minden olyan gyermeknél,
akinek az apját nem a szülők házassága határozza meg, lehetővé teszi az apa
helyének betöltését, ennek elismerő nyílatkozatával vagy a bíróság itéletével.
Vannak országok, amelyek hasonló megoldástól, a gyermeknek az apával
való teljes családi kapcsolatba hozásától azért idegenkednck, mert attól tartanak, hogy az apa a szülőí jogokat kötelezettsége ellenére, a gyermek hátrányára használná fel. Másutt hasonló megoldás ellen a valóságos apától küIönböző személy ellen indított apásági perek tömeges megkísérlése szolgáltatott döntő érvet.
Az első aggodalmat az oszlatja el, hogy - amint már láttuk - lehet a
gyermek feletti szülőí felügyeletet arra a szülőre bízni, akitől nagyobb mértékben várható a gyermek érdekének szolgálata, ez pedig legtöbbször az anya
lesz. Hogy ő a nevelő hivatását méltáképpen tölthesse be, ahhoz természetesen
szükséges, hogy társadalmi előitóletek ebben ne hátráltassák. Nem is szólva
arról, hogy magának a gyermeknek nunden megszégyenítéstől való megvédésa
e cél szolgálatában mindenkinek kötelessége. A törvény ehhez a maga részéről azzal is hozzájárul, hogy megadja a módot arra, hogya gyermek ne az
.anya nevét viselje.
A másik aggodalmat a bírói megállapításnak a valóságos apaság megfelelő
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bizonyításától való függővé tétele hárítja el. Ennek elikerülhetetlen velejárója;
hogy bizonyos számú gyermek mégis a jog által elismert apa nélkül marad,
mégha legtöbbnyire van is olyan férfi, akit legalább az eltartás és nevelés
pénzbeli előfeltételeinek nyujtására kötelez a bíróság.
A tapasztalat azt mutatja, hogy az itélet a bíró által megállapított apában
sokszor ébreszti fel azt a felelősséggel párosuló bizonyosságot, hogy a vérszerinti gyerenekéről van szó, aki az örököse is lesz és ez ösztönzi őt a gyermek
nevelésében való megfelelő részvételre.
A jó családi nevelés tehát nemcsak a gyermekvédelem legnagyobbra értékelt eszköze maradt, hanem olyan gyermekeknek a körében is erőteljesen
érvényesül, akik azt a múltban a legfájdalmasabban voltak kénytelenek nélkülözni. (- ye - )
AZ OLVASO NAPLOJA. Xavéri Zoltán, Kamondy László Apostolok utóda
káplán egy peremvárosi plébánián, és beleszeret
Erzsébet, Xevérí István felesége, súlyos tüdőbeteg
volt; férjéval is a szanatóriumban ismerkedett meg. A férj, István, hitetlen.
Az asszony hívő, sőt, mint mondják, gyakorló katolíkus.
Erzsébet állapotos lesz. A férj félti feleségét; egészsége érdekében orvosi
javallatra megszakíttatná a terhességet. Az asszony ragaszkodik magzatához,
részben mert hívő, részben mert gyereket akar. István a pap-testvérhez fordul
segítségért; az természetesen nem tehet egyebet, mint elismétli előtte az egyház álláspontját ebben a kérdésben. A testvérek végleg elhidegülnek; az aszszony rnegszüli kislányát, de rövidesen kiújul a kavernája, tüdővérzést kap és
meghal, A fiatal papot a tragikus események súlyos lelki válságba sodorják.
Az esperes, közvetlen főnöke, akivel egyébként koránt sincs zavartalan jóviszonyban - lényegében azért, mert amaz "maradi" öreg pap, ő meg Suhard
bíboros szelleméből táplálkozó "haladó" - azokkal az évezredes igazságokkal.
vagy ha tetszik, közhelyekkel nyugtatgatta, melyeket ilyen esetekben el lehet
és el szoktak mondaní ; egyebet ilyenkor talán nem is lehet mondaní.
A végszó: a gyászmise után, melyet a halottért mondanak, Zoltán újra fölmegy a templomtoronyba, ugyanoda, ahonnét a regény elején nézte a kertjében
napozó Erzsébetet. De már nincs kit néznie: Erzsébet, akit szeretett, meghalt, s
miért? Talán éppen az ő vétke, az ő csírázó, meg nem engedett szerelme miatt? A fiatal pap, "háttal annak az ablaknak, mely Erzsébeték udvarára nézett", tenyerébe temeti arcát.
"Lassan, hosszú idő múlva emelte csak fel a fejét, s szólt:
- Uram, nehéz keresztet raktál vállaimra, és gyenge az én vállam, de ha
segítesz nekem, tovább járom a Te utadat ...
S ez időtől tovább is lelkiismeretesen ellátta tisztét: keresztelt, esketett,
temetett."
Kamondy Lászlónál gyengébb író, aki nem anyagának természete, jellemeinek törvényei szermt dolgozik, hanem elbeszélése húsába mintegy kívülről
operálja bele a gerincet, bizonyára nem kerülte volna el, hogy amolyan csattanóval ne Iejélje meg a történetet, szembeállítva egymással a két testvért,
Istvánt és Zoltánt, a hitetlent és a papot, s a friss sír fölött, vagy akár már a
haldokló ágya mellett látványos világnézeti párbajt ne rendezzen velük, saját
világnézete szerint döntve el aztán a kérdést egyik vagy másik, atheizmus
vagy vallás javára. Kamondy László azonban sokkal jobb és anyaga í.ránt sokkallelkiismeretesebb író. A két testvér egy villanásnyi jelenetre találkozák a
kórház folyosóján, úgy, és olyan szavakat ejtve, ahogyan egy ilyen tragikus
helyzetben két, egymáshoz ilyen helyzetben lévő ember a valóságban is találkozik.
Bajos is volna valamiféle "elméleti" döntést csikarni ki abból, ami történik, s azokból, akikkel történik. Mihelyt például István sommásan az egyház
nyakába akarná varrni a felelősséget felesége haláláért, a gondolkodó olvasóban nyomban Iölmerülne magának Istvánnak a felelőssége, s mi sem volna
könnyebb, mint fejére olvasni némely igazságokat a saját házunk előtt való
söprésről és a saját szemünkben keresztbeálló gerendáról. Az végtére mégis
csak túlontúl könnyű elintézése a dolognak, ha valamiért, aminek vitathatatlanul mí vagyunk az előidéző okai, egyszerűen mást teszünk felelőssé. A
círnű regényének hőse fiatal
a sógornőjébe. Ez a sógornő,
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férj aggodalma feleségéért nagyon is mesterkélten időzített volna, ha az író>
csak az asszony terhességétől keltezné; illetve ez az István nagyon is hitvány
alak volna, ha már előzőleg is nem aggódott volna feleségéért. Márpedig
rnenthetetlenül ez volna a helyzet, ha az író akár Zoltánt, akár az egyházat
"tetemre hívná", Nem is teszi: sokkal jobb író annál. Nem mondja ki szavakkal, de az ábrázolásban óhatatlanul érezteti, hogy az asszony haláláért bizonyos
fokig és bizonyos módon István is felelősnek érzi magát, és nemcsak azért,
mert nem próbálta radikálisabban rákényszeríteni a terhesség megszakítására.
így is van ez jól: így hiteles, a kétségbeesett, összetört Istvánnak ezzel a kurta
kitörésével. "Meg fog halni ... Ne prédikálj, hallod, nehogy prédikálj !"
S István "felelőssége" nemcsak ennyi; sokkal bonyolultabb. Ez az egész
házasság egy kicsit furcsa; mintha valahogyan magán viselné annak a nyomát,
hogy szanatóriumban kötődött, már-már a halál árnyékában. Ez a két ember
talán lázas sietséggel kapcsolódott, sőt, talán menekült is egymáshoz. Előzőleg
elfelejtették megbeszélni a leglényegesebb dolgokat; pedig, úgy látszik, már
nem tapasztalatlan gyerekek. Nagyon szeretik egymást; és alapvető idegenség
van köztük. Vannak ilyen esetek az életben: mikor két ember képtelen rnegtalálni a dolgok legegyszerűbb és legérthetőbb fogalmazását. Erzsébet - betegségéből érthetőleg mintha egy kicsit hisztériás volna; sajnos István nem az
az ember, aki alkalmasnak látszanék e kis hisztéria megnyugtatására. Semmi
kétség: nagyon szeretí Erzsébetet. De egy kicsit pedagógus módra szereti. Erzsébet attól retteg, hogy el akarják venni tőle magzatát; István, noha sejti, hogy
túl minden valláserkölcsi parancson, vagy mint ő gondolja, babonás gátláson
és megfélemlítettségen, egyszerűen az anyai ösztön kétségbeesett, görcsös tiltakozásáról van szó, képtelen olyan józan, megnyugtató megoldásra jutni mármár rögeszmés feleségével, ami esetleg elejét vehetné a későbbi bajnak. Az
orvosprofesszor világosan megmondja: különleges kezelés kell, afféle erősítő
kúra, hogy Erzsébet kdbírja a szülést, és főként annak következményeit. A férjnek azt a teveszmét kellene föloldania Erzsébetben, hogya szanatóriumba való
befelevés egyenlő a magzatelhajtással. Utóvégre épeszű, önmagukkal rendelkező, felelős, nagykorú nőktől aligha lehet erőszakkal elvenni a magzatukat,
és ráadásul éppen egy olyan, orvosi etikát megtestesítő professzornál, amilyen
a regény Bernáthja ! Nos, a férj képtelen rá, hogy föloldja ezt a teveszmét.
Megsértődik, hetekre elmegy, szenved, magyaráz, érvel, Zoltánhoz fordul, az
egyházat vádolja, szörnyülködik Erzsébet valóban egy kicsit gyerekes, hogy ne
mondjuk, infantilis vallásosságán ; csak éppen a kellő szót nem keresi, vagy
nem találja. Egymás mellett élnek, férj és feleség, szeretiJk,kívánják egymást;
s valahol a dolgok legalján: két idegen. Ezért támad olykor-olykor az olvasóban olyasfajta érzés, hogy István, amikor felesége "babonáit" hozza elő, voltaképpen egy kicsit mellébeszél. Mindig könnyű elvi magyarázatot tartani, ha nem
tudunk megtenni valamilyen közvetlen, meleg, emberi gesztust, nem tudunk
kimondani egy mindent megoldó és rnindent föloldó meleg, egyszerű szót. S
így aztán a végén nemcsak Zoltán mondhatja el: "Uram, nehéz keresztet raktál vállaimra !" Istvánnak is megvan a maga keresztje. Más kereszt; de kereszt,
és aligha kevésbé súlyos.
Ki tudja, nem még súlyosabb-e valamivel.
Talán az eddigiekből is sejthető: István egy kicsit tétova alak. Bizonyára
nem ezért, mert az író nem tudta másnak megformálni ; azt hiszem, éppen
ezt akarta ábrázolni. Hiszen igazán nem lehet különösebb kifogásokat tenni
jellemző képességei ellen. Nem beszélve a néhány vonással rajzolt nagyon jó
epizód-fígurákról, amilyen például az öreg házvezetőnő,.vagy a már jelentő
sebb szerepű, kitűnően, élően ábrázolt Kóci, a magára, nőiségére, hódító erejére eszmélő serdülő lány: finoman, találóan, hitelesen mutatja be Erzsébetet
is, meg a két papot is, öreget és fiatalt, az esperes t és káplánját. Zoltán figurájában, megvallorn, itt-ott érzék valami kis elmozdulást, épppn csak annyit,
mint amikor egy pillanatra félrerezdül a kép; a következő percben már aztán
újra éles és tiszta. A regény elején pompásan előttem áll ez a "modern" pap;
az első "rezdülés" abban a beszélgetésben történik, melyet a testvérek a kávéházban folytatnak egymással. Istvánnak Zoltánról föl villanó emlékképei, rávetődve arra a Zoltánra, akit addig ismerünk, egyszerre vetítenek elénk kéthárom kontúrt; a körvonal itt egy kicsit bizonytalanná oldódik. De talán csak
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fogalmazás kérdése az egész. Nehezen tudom összeegyeztetni a "stramm" fiatal
papot az iskolai "stréberrel", aki mindig a nagyok pártján van. Nem a "tény"
zavar: hogy Zoltán afféle igyekvő, jófiú diák volt, hanem talán csak a közlés
módja; az, hogy István egy kicsit jobban "megnyomja a tollat" magában.
Részben persze kényszerűségből: éppen az előadás szép tömőrsége folytán,
amit bőbeszédűségre hajlamos prózánkban különös örömmel kell. méltányolnunk.
A másik kérdés Zoltánnal kapcsolatban: utolsó jelenete Kócival. A kettejük kapcsolatának ábrázolása mindeddig kiváló írói teljesítmény. S azt, ami
ezúttal történik kettejük közt, szintén minden tiltakozás nélkül el lehetne képzelni - máskor, más körűlmények közt, Azt hiszem, értem az író szándékát:
egy lélek, egy jellem tettenérése ez abban a pillanatban, amikor leginkább
megkísérti a szétesés, az önfeláldozás. De más az írói szándék, és más a regény
"valósága". Megvallom. ez az egyetlen jelenet, amelyet nem hiszek el egészen
az írónak; itt úgy érzem, egy kicsit túl irodalmi eszközökkel élt. Félve írom le
ezt a szót olyan igazán elsőrendű tehetséggel kapcsolatban, amilyen Kamondy
László: mintha klísét használt volna. Mert egyébként a maga mondandóját
mondja és a maga-látta világot ábrázolja, ismét eléggé nem méltányolható
ellentétben azokkal a kortársaival, akuk hol Sartre-t, hol Hemingwayt "ábrázolják", hol Mándy Ivánt.
S ha már az alakoknál tartunk: kitűnő az öreg esperes, és kitűnő a két
pap, esperes és káplán viszonya. Igazán kínálkozó alkalom lett volna Kamondy
László számára, hogy az Apostolok ut6dába ügyes tájékozottsággal belemásolja
a .katnlikus regényirodalom népes pap-galériájának egy-egy "klasszikus" figuráját; bőséges választéka lett volna, Bernanos-tól Cesborn-ig. De itt is hű maradt a maga valóságához ; ennek 'köszönhető, hogy az öreg esperesben irodalmunk egyik legszebb, legélőbb és leghitelesebb, és hitelesen mai pap-figuráját
teremtette meg. A fáradt, öreges, mai világból egy kicsit kikopott papot, aki
·sem azt nem tudja már megérteni, ami körülötte kívül, sem azt, ami mellette
az egyházon belül történik; a maga elképzelése szeránt helyt áll, amíg lehet,
gyanakvón mind a kor, mind munkatársaí iránt; de nem végképpen makacs, és
amikor szenvedést lát és részvétre van szükség, nem ítélkezik, nem fölényeskedik, hanem azt teszi, amit kell: letérdel a másik mellé, és vigasztalja, ahogy
tudja.
Még csak egyet, a regény végéről. Úgy érzem, ezen az egyetlen helyen
Kamondy László egy kicsit szakított egyik legszebb erényével, az írói takarékossággal, Az esperes és a káplán gyónásszerű beszélgetésében túl sok probléma merül föl, ebbe az író valamivel többet zsúfolt bele a kelleténél; mintha
egyszerre akarnának ha nem is megoldani, de legalább fölsorolni mínden probIémát. Zoltán válságával ugyan rnindez összefügg; de a fiatalernber .szenvedése, rnegtörtsége talán itt, most mégis súlyosabb, semhogy ilyen boncolgatásokra képes volna. Vagy itt is csak fogalmazáson múlnék a dolog? Azon, hogy
a fogalmazás nem elég forró, egy kicsit tételszerű ? Lehet.

***
Várakozó özvegyek a címe Cseres Tibor új novelláskötetének. Az író a

Mórícz-hagyornány felől jön; pályája érdekes és szép példája lehet annak is,
hogyan dolgoz föl, hogyan emészt meg egy jó, igényes, erős tehetség egy pályaindítóan döntő hatást s hogyan küzdi ki míntegy azzal szemben, de attól támogatva a maga egyéni, eredeti útját és hangját. A novella nála is sokszor marad közvetlen közelében a riportnak; ami túlemeli a riporton, az - s ez is
móriczi örökség - az emberábrázolás telt, plasztikus ereje (Arvízben). Máskor
mintha a korai Móricz témavilágának egy-egy új, ízes variációjával találkoznánk (Idegen ágyban). Ami talán a legjellemzőbb Cseres Tibor világának ebben a tartományában (s ami viszont mintha a kései Móricz sajáthangú, élesszemű követőjének-tanítványának mutatná), az sűrítő, balladásan tömör elő
adásmódja. Balladásan - vagy filmszerűen ? Fojtott légkörben, gyors villanásokkal vetíti elénk alakjait, nem veszteget szót leírásokra, fölös elbeszélésekre;
éppen csak él leglényegesebbre szor ítkozik, néha azt is jóformán csak jelzi.
Van úgy, hogy az olvasó sokáig valósággal tanácstalan, s aztán mintegy viszszaható érvénnyel világosodik meg az elbeszélés, nem is annyira cselekmény432
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vonalában, .mint inkább egyetlen markolással fölfogott, szövevényes valóságtartalmában. (Halál után, Pad a révnél).
Emlékezetesen jó, és az íróra is igen jellemző elbeszélése a kötetnek például a Gyár a teve utcában, 'a Búcsú nélkül vagy a Teodóra I; a címadó Várakozó özvegyekben azonban az öreg pap alakját és a fiatallal való kapcsolatát
nemhogy kevéssé meggyőzőnek, de hamisnak érezzük, Az előfordult már nem
egyszer, hogy egy falusi pap élete során botlott. Az azonban, hogy egy öreg
pap halálos' ágyán elkergette volna magától a lelki vigaszt kínáló fiatalt azért,
mert "taknyos": ez vajmi kevéssé hihető, kivált ebben az ábrázolásban. ahogy
itt kapjuk. Sokkal mélyebb és döntöbb dolgokról volna itt szó, semhogy ilyen
röptében, s ráadásul dlyen karikírozó rnódon (bár egyáltalán nem ellenséges,
inkább humoros 'karíkírozással) érzékelni és érzékeltetni lehetne. Hadd emel- jük ki viszont a Pongrácról és Csurikról, a tetőfödőről és ipari tanulójáról szóló
három kitűnő írást (Ismerkedés a lányokkal, Pongrácot elkapják, Csatornák
föZött). Még néhány mozzanat a laza novellafűzérhez, még egy-két kiegészítő
vonás, és ezekből a jól megírt novelláüoból kellő rendező közreműködésével kikerekednék egy kí tűnő, izgalmas mai film is.

***
Bor Ambrusnak első novelláskötete A nagykorúság órája. Nem csoda hát,
ha érezni rajta a novellaírással még csak első ismerkedéseit élő író bizonytaIanságait, Bor Ambrus már jól meglátja, de még nem ábrázolja elég jól a témáit. Sokszor többet mond a kelleténél, rníntha nem bíznék az ábrázolásban, s
meg is akarná magyarázni. Az úgynevezett tanulságot nem bízza eléggé a történetre és az alakokra; még túlontúl példázatnalk írja, amit ír. Holott ezt a tanulságot az olvasónak kell levonnia az ábrázolt valóságból, s nem az írónak az
olvasó szájába rágnaa, vagy legalábbis figyelmébe ajánlania.
Egy másik, jellegzetesen első-kötetes hiba: a dolgok túlságos kíkerekítése,
Ott van például a Vera, a szőke lány: huligánok közé keveredő lány, akii. ráun
erre a társaságra s nem hajlandó tovább "futni" a sekpénzü Bodrogival, mert
megérezte egy másik, tiszta életforma vonzását. Mindez teljesen rendben van;
elhisszük, s az ábrázolás is jó, egészen addig, míg az Iró úgy nem érzi, mín-i
-dennek meg kell adni a kellő "csattanót". Következik egy giccsesen vadnyugati
jelenet: a huligán revolverrel fenyegeti a nőt, ami még elmenne, de ráadásul
főbe is Iöví magát, ami már erős túlzás legalábbis íróilag. Ahhoz, hogy
Bodrogi csődjét ábrázolja, az írónak nem volna szüksége ilyen drasztikus megoldásra, és nem a "lezáró" irodalmias mondatokra sem. A példákat szaporíthatnánk. hivatkozva akár a 'hasonlóan túlírt Tündérkirályra, akár a Két doboz
szardinia ismét csak túl szájbarágó oktatására, holott ez utóbbiban mándennél
ékesebben beszél maga a tény, amihez igazán fölösleges a kommentár. Mennyível jobb volna tömörebbre fogva az Emberek a határon, mennyivel erősebb a
Tanár és tanítvány sokkal egyszerűbb hangszerelésbcn ! S a kötetnek al.ighanem legjobb 'írása, a címadó Nagykorúság óráJa is nyert volna, ha az írónak
van szíve hozzá és kihúzza belőle mindazt, ami csak a terjengösséget fokozza,
nem pedig a légkört sűríti és a jellemet exponálja.
De mindez elsősorban gyakorlatlanság; ezek azok a hibák, melyeket a novellista, ha érzéke és tehetsége van a műfajhoz, előbb-utóbb ,,'kiír" magából.
Bor Ambrusnak, úgy látszak. van hozzá tehetsége, de még nincs 'kellő rutinja.
(Rónay György)
SZlNHAZI ORJARAT: A Bolyaiak és az Orfeuszok körül.
Mind a két darabban zene szól, mint valami magasztos gyászszertartás végső
aktusa közben. A környezet, a köznapi világ viszi vágóhídra a közüle kiemelkedőket a XIX. ezáziuibeli 'Erclél~1 l:i<"siny tanulóvárosában éppenúgy, mint a
meg drámáját, "A két Bolyai"-t, Tennessee Williams is "Angyalok csatája"
nyörködni tudó városkájában. A magyar szerző, Németh László is kétszer írta
meg rrámáját, "A két Bolyai"-t, Tennessee Williams is "Angyalok csatája"
cimű első, túlzsúfolt tartalmú darabját mentette át és emelte drámai remekműfélévé az "Orfeusz alászáll" cimű 1957-ben irt tragédiájában. Mert erre a
siarabra már inkább alkalmazható a napjainkban nem igen használatos tragé433

dia szó, hisz elkényeztetett színházi pv,brikumunR esetleg' elrettenne- a jegyváltástól, ha jóeleve tragédiával kecsegtetnék.
S bármilyen sötét ,is Németh László Bolyai drámájában a Ikörnyező világ,
a kis kizsarolt, idegennyomta Erdély alig lélegző-pihegő társadalma, valóságos'
virágoskertecske ahhoz a lelki és szellemi temetőhöz képest, amit a XX. szá-o
zad beli "Dél" amerikai kisvárosáT6l Tennessee Williams elmond. A valóság,.
amelynek talaján Németh László közismert kultúrhistóriai szereplők fölvonu ltatásával operál, tehát optimistább, mint a görög legenda nyomán Orieuszokkal és Euridikékkel vizionált lincselő amerikai kisváros képe. Németh László
annyi tragikus, szárnyaszegett magyar hőse után mégis egyre jobb.an tud hinni
az emberben és ez művészet é t megnyerő mÓdon szinesíti és teljesíti ki. Amerikai kortársa, aki jócskán fiatalabb nála és egy sokkal kezdetlegesebb társadalmat ír le, sokkal pesszimistább képet fest az általa önmarcangolásig ismert
emberi közösségről.
'
Erdély kicsiny zugában, csak vásárhelynek városiasult marosmenti szögletében él Bolyai Farkas, aki ifjúkorában a nagy Gaussal vivta szellemi csatáit..
Hazajön, matematikát tanit a harisnyás székely nebulóknak, koldússzegényen is
úttörő matematikai művet ir és kicsit tehetős, de pénz dolgában mindig szűken
álló főúri családok küszöbét kopiatoa, ott hegedülgetve, dámákkal éldegélve
kiviszi, hogy a fia, János is külföldön tanulhasson. Sőt a fiú zseniális eszmeművét is odailleszti névtelenül kiadott könyvéhez, lazt Gaussnak, az ifjúkor
rajongva szeretett bálványának is megküldi, mert fia' karrierjét ezen az általa
ismerni vélt sinen véli elindithatni. S Gauss néma marad, a fiú pedig otthagyja
hadmérnöki pályáját, polgári pályáján mintegy derékbatörve, laokooni kigyómarástól érten menekül az öreg Laokoonhoz, öntudatlanul is védelmet, támaszt
keresve. S mostmár kettőjükre szakad rá az 1848 előtti fojtott légkörű erdélyi
kisváros élete és később a még rosszabb, ,a már reménytelen, elbukott [orradalmú, szándékos elnyomású Erdély tragikus égboltja. S most kezdődik a még'
szörnyűbb, laokooninál is vészesebb .tusa, ellentétek, gyanakvások, vetél kedések a konzseniális apa és fia között, amig az öreg' már csak a saját ágya
alatt tartott koporsó nyugalmát áhitja és a fiú beléőrül az apja által meaakadályozott ház'assága, törvénytelen viszonya és a gyermekei okozta csapdába. S·
mert egy gondolat, ha egyszer megért rá az emberiség, egyszerre kelhét ki több
helyen is, a világpublikációtól Gauss által is elZárt eszmét, a pangeometriát
Lobacsevszkijtől valónak ismeri el Gauss, de a sajátjának is vallja egyúttal,
amit nem tehetett volna meg, ha már a Bolyai Jánosművét is elismeri. Ahogytehát a matematikai gondolkodás Babilóniából és később Arábiából újra indulva nagy nyugat.európai körivet' ir le, Keleteurópa északibb tájain, Marosvásárhelyen és Kazánon át haladva irja ekkor parabolikus ivét s fut egy magasabb beteljesedés felé. A világűrrepülések korában egyetemes érdeklődést
keltő téma tehát a Németh Lászlóé, mégis számtalan buktatót rejteget magában. A planimetrián vitázik itt apa és fiú, ennek megértését pedig szokványos'
színházi publikumtól kívánni jócskán nehéz követelmény. S mint ahogyan a
hatalmas repülőgéptestek is nehezen, a földanya testétől való elszakadást vajúdva emelkednek a levegőbe, hogy aztán sugárvillanás ú röppályájukat bejussák, HA két Bolyai" exponálásával Németh Lászlónak és a rendezőnek is gigantikus munkát kellett elvégeznie. Érezzük, hogy ennek a hatalmas szerkezetnek végre a dráma áramkörébe kell lendülnie, de a fiú félig-meddig már
szárnyatörött leszállása a szülői ház küszöbére még mindig egy kis csalódással'
jár. Németh László még mindig tartogatja a drámai szárnyalást, amely csak akkor bontakozik ki, amikor a két saját zsenije megmarta Laokoon figura egymás
húsába tép, amikor megkezdődik apa és fiú között a ezeretet eltitkolt előjelével'
dúló élethalálharc, amely a stigmatizáltak végletességeibe emeli őket. Egyre
jobban eltörpül körülöttük a legjobb erdélyiek őket körülvevő és segíteni vágyó kórusa is. Angyalok csatája ez is, mint Tennessee Williams első drámájának hőseié volt, akik immár más dimenziókba tartoznak s földileg sorsuk meg
nem oldható. A csatát azonban mégis az emberiség nyeri meg, amely Bolyai,
Gauss és Lobacsevszkij zsenije nyomán röppen ki a világűrbe.
VárIconyi Zoltánnak éppúgy rendezői mesterműve a Katona József szín-ház mintaszerű előadása, mint ahogyan Németh László is ebben a darabjában.
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ért föl eddigi drámaírói munkálkodásának csúcspontjára. Bolyai Farkast Básti
Lajos, Jánost Kálmán György játssza. Az előbbinek jupiteri fönségét, dikciójának gordonkaszerú 'zengését és az egész alakítás monumentalUását dicsérhetjük. Meg tudta játszani, hogya dámák körüli szépelgése is csak olyasféle játszi önmagamutogatás legyen, mint hegedülgetése, játszadozása tehetsége sokféleségével. Ennyit érthettek meg belőlem, tehát ennyit adok nektek. De mindenkinek, az egész emberiségnek adok, mert földi koldússágom mellett is a
leggazdagabb vagyok köztetek. A ritkán, egy életben csak egyszer~kétszer sikerülő nagyalakitás mellett Kálmán György Bolyai Jánosa kevésbé könnyen
megoldható érettségi föladatot kapott. Az őrületbe torkolló zsenialitás érzékeltetése a végső összeomlás "Kísértetek"-szerú színpadi produkciójának melIő
zése nélkül rendkívül puritán, de annál magvasabb szinpadi föladat.. Kálmán
Györgynek sikerült minden patológiai exhibicionizmus nélkül apró je(zésekből fölépitenie az alakot, ami a legnehezebb szinészi munka és előadásról elő
adásra fokozódó erőmegfeszítést jelent. Ez az alak sohasem lehet egészen kész,
hiszen csak a küszöbén áll még az őrületnek és a szerző izlése nem engedi
meg, hogy az őrülete kezdő tüneteinél többet mutathasson meg kavargó lényéből. Ez pedig Kálmán Györgynek sikerült. Örültünk Makay Margit kristálytiszta szavú és szoborszerűen szép Kemény Simonnéjának, Bihari J6zsef földszagú gazda-Bolyaiának, Pápay Erzsi poétikus Orbán Rózájának és Siménfalvy csak Erdélyben található agg inasfigurájának. Mondhatni, az egész elő
adás a Nemzeti Színház társulatának remeklése volt, s remélhetőleg a későbbi
előadások során az előadás tempója is .meggyorsult.
A környezet értetlensége és lehúz6 ereje öli meg Tennessee Williams tragédiájának szereplőit is. Orfeusznak azért kell meghalnia, mert Orieusz volt,
Euridikének, mert Orjeusz iránti szerelme föllázítja az egész kisvárost, CaroInak, az eleinte humanizmusért és emberi jogokért küzdő ültetvényes leánynak,
mert szembe mert szállni a többséggel és a sheriff feleségének azért kell megvakulnia, mert nem bírja már látni a férje kegyetlen uralma alatt elpusztul6,
lincstörvény alá hajszolt ártatlanokat. Tennessee Williams különben nem rajzol fekete és fehér figurákat, sőt azzal a vádda l áll szemben, hogy nagyon tB
bepiszkítja hőseit, hiszen húsból és vérből, szenvedélyekből és bűnök ből öszszetett embereknek rajzolja azokat is, akik érzelmileg és értelmileg a legközelebb állanak hozzá.
Orjeusza egy korán árván maradt társtalan szépfiú, aki kígyóvadászként
kezdi életét. majd korán megismerve a nő hatalmát, gitárjával gyanúshírú mulatókban játszik, énekel, s harminc éves korára ébred rá, hogy nem felelőtlen
gyermek vagy vagány többé, hanem a férfikor ama határpontjára érkezett,
amikor választania kell a munka, a tisztességes élet, vagy kitartottság és a bű
nözés elkerülhetetlen örvényei között. Ez a Val-Orfeusz, ha meg is hempergett
már az élet sok mocsarában, egy lelki vonzás mégneskörét sem tudja elhárítani magától és a jobbat, a munkát és a tisztességet akarja választani.
Kapóra jön, hogy munka kereső útjában egy kisvárosba érkezik, amelynek
vegyeskereskedésszerú drug-store-jában halálán van a gazda. Az asszony, aki
a cukrászdaszerú részt vezeti, alkalmazza a fiút a férj cipőbolt".részlegének vezetésére. Vtü-Orieusz menne is, maradna is. Ha a bún útját választaná, elmehetne, hisz a hajdan gazdag és jótékonysági intézményeket alapító Carol, aki
most is tekintélyes apanázst kap bátyjától, ha jelenlététől megkíméli a családot, elvinné őt személye körüli szolgálatra. S ez az eddig is csavargóéletet élő
Val-Orfeusznak ideig-óráig talán megfelelőbb foglalkozás is lenne, mint a cipőrészleg vezetése. Val-Orfeusz mégis a munka útját választja, habár LadyEuridike mellett is fenyegeti az előrelátható veszély, az, hogy asszonya beléezeret. Bár ez a Lady-Euridike kegyetlen sorsa ellenére is a tisztességes asszonyok sorába tartozik. Szegény olasz bevándorló, majomtáncoltat6 komédiás
leánya, idegen itt több évtizedes amerikai életsors után is. Apja gyümölcsöst,
szőlőt telepített a tájra, ott vendéglőt nyitott és a szesztilalom idején kis kocsmája annyíra föllendült, hogy nagy, luqasos kertheluiséqet létesített benne. Élete
első szerelme pedig éppen annak a Carol Cutrerenek a bátyja volt, akit most
kitiltotta k: a környékről. 'Az öreg katolikus olasz azonban lelkében sohasem
birta elismerni az itt uralkodó, fajt fajtól megkülönböztető Ku-Klux-Klan tör-
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vényeket. Néqereket is részesített Noé apánk italából s ezért a kisvárosi horda
petróleumos hordókkal rakta körül luqasait, fölgyujtotta azokat és megakadá.lyozta az oltást. Az öreg olasz a lángokba vész, vőlegénye elhagyja a földönfutóvá vált Lady t s ez születendő gyermeküket is megöli. Azután pedig kénytelen kelletlen hozzámegy most haldokló férjéhez, akiről nem tudja, hogy mint
a gyújtogató-banda vezére, tulajdonképpen apja gyilkosa volt. S ez a nő, bár
altudatában mindig irtózott muszájférjétől, nem lett hozzá hűtlen, vezette a
boltját, élelmességével föl is lenditette azt. Most pedig a rokonok lesik az örökséget, lesik a feleséget, aki könnyelműen magához veszi a boltba az árva ValOrfeuszt.
A tragédia bekövetkezése tehát, a logika törvényei szerint is kiszámítható,
ez azonban nagyon is szolgálja azt a színpadi feszültséget, amit egy tragédia
eljátszásától elvár a közönség. Val-Orfeusz annyira megbűvöli a nőket, hogya
kisváros hölgytagjai előszeretettel vásárolnak ebben a boltban, de nemcsak vásárolnak, szimatolnak is . .csodálatosképpen mindig és minden társadalomban
vannak lebzselő asszonyok, akik örök házasságközvetítői vágyuk sátorosünnepi
kielégülései mellett főként az erkélyekről kikönyöklő, ablakokból kihajló, boltokban és utcasarkokon ácsorgó megfigyelésnek szentelik bizonyára nagyon
eseménytelen életüket. Lady és Orjeúsz is az ő zsákmányuk lesz, annál is inkább, mert a közbotrányokat okozó Carm is fölvonásonként visszatér szülő
földjére, nemcsak gyermeki nClsztalgiából, hanem Val-Orfeusz elcsábításának
titkos vágyával a szivében. Carol, a közösségből már kiseprűzött, börtönt járt
társadalomjavító tudja, hogy Orfeusza ezek közt az emberek között halálos veszélyben forog. Az autója is itt van, amellyel messzire menekülhetnének. Val'Orieuszt azonban valóban gyöngéd érzések kötik szerencsétlen asszonyához.
Meggondolatlan jóságában még azt a hibát is elköveti, hogya Krisztus-látomástól meg'vakult sheriffnét kézen vezetgeti, behivja a boltba és ott vizesborogatást
rak a szemére, ami elvakult a csodálatos fénytől. A meggyötört asszony térdrerogy Orieusz előtt, gyámoltalan vakságában még a térdét is átöleli és ez a
belépő sheriff számára elég biztosíték arra, hogy fegyvereseivel a sarokba szoritsa Valt. Orfeusznak menekülnie kell, ne virradjon itt rája a másnap, ha
nem akar a lincstörvény áldozata lenni. És Orieusz menekülne is, egyedül, elutasítva Carol autóját és ajánlatait, de még a jogos fizetését sem akarják kiadni hirtelen távozása miatt. Szerelmes asszonya pedig követni akarja a szegénységbe, amikor férje ápolónője szemébe mondja, hogy állapotos, hogy az
egész város tudja, hogy kitől, mert mindenki szem előtt van és itélőszék előtt
áll. Az ápolónőtől fölizgatott haldokló férj most gyűlölködve vágja felesége
szemébe, hogy ő ölte meg az apját, most pedig a szerelmét fogja megölni. Val
Orieusz elé a:wnban odaugrik az asszony, s aki néhány perce még azon örvendezett, hogy meddőségének vége szakadt, most ott hull el Orfeusza lábairuíl,
akit a lincselők üvöltő farkaskutyákkal tépetnek szét és lángpisztolyokkal perzselnek halálra.
Talán ezért volt sziikséqe Williamsnak a Krisztus előtti hetedik évszázad
véres mondájá.ra - hisz abban is a földühödt asszonyok tépik szét Orieuszt hegy mindezt a vad indulatot, lávázó ösztönéletet mai amerikai kispolgári
környezetben is elhitesse, ahol ezek a vad ös.ztönök Ku-Klux-Klan formában
ma is léteznek. Williams, akinek eredeti neve Thomas Lanier.rauin: valami [rancui-tüauizmue alapján fordul a Corneillek és Racine-ok, MoliE~re-ek és Voltaireok, Giraudoo.x-k: és Anouilh-ok: klasszikus témákat adaptáló, átalakító és korszerűsitő csoport jához. Szinpadi iS7rH'retszerzés céljából a.zonban nem elvetendő, hanem nagyon is ajánlható előgyakorlat az ilyesmi. Az ősi témákban épp
olyan nemes tűz lobog, mint pincékben tárolt nemes óborokban lappang valami a szőlőtö:cékre parázsló nap tiízéböl. Bizonyit ják az ilyen témák, hogy
az ily?smi igenis megtörténhetik emberek között, miután a monda előtt egyszer már megtörténtek. És a téma továbbfejlesztésével az egyszer már kipróbált hatás színpadilag egyre fokozható. Szinpadi hatást illetően pedig az "Or[euez alá.száll" tagadhatatlanul mcjdnemhogy remek~ű. Remekművé nem is
csak egyedül remek pScihológiai beállitottságú helyzetei teszik, hanem a társadalomrajz. amellyel korát a szerző megbélyegzi. Orfeusz csak alászánt ebbe
a társc:dalomba, mégha bármennyi bűne lenne is, apró kis bűne és bármennyi
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lenne ezekből a Ladyé, Carolé vagy a már Krisztus felé révedező sheriffnéé.
Egy megváltatlan társadalom üldözött jei ők, akik maguk sem tudják szenvedélyeiktől megváltani magukat. A hallgatagon eltűrt, sőt néha rendőri cinkossággal űzött lincstörvény hazájában pedig igenis férfias bátorságra vall
mindezeknek a kimondása, ezért üdvözöljük Tennessee Williams művének kiilönben is kitűnő előadását ekkora lelkesedéssel. Az általa művelt színpadi 'mű
faj mégis a nagy drámák és tragédiák levegőjét ídézi színpadainkon és sajnos
letagadhatatlanul az amerikai valóság talajából fakad.
Kazimir Károly rendezése a Vígszínház kiemelkedő produkciójává segiti a
helyenként szinte túlcselekményes darabot. Első színdarabálmát faragta itt
avatott és kiérlelt színpadi tapasztalattal végleges formába a szerző és a magyar bemutató, némi kis kezdeti vontatottság és Carol alakjának elsúlyosítása
kivételével teljesen kiérlelt előadást produkált.
All ez elsősorban a darab két támasztó pillérének, Orfeuszn~k és Eurydikének megformálására. Benkő Gyula Orfeuszában elsősorban a harmoniára törekedett, hiszen az antik monda hőse is lant jának pengetésével, egy földöntúli
zene érzékeltetésével hóditott állatot és embert. Hogy az elembertelenedett embert nem bírja meglágyítani, érzővé és belátóvá tenni ez a zeneszó, az már az
író társadalom kritikájának is a fogása, amelynek áttételeit Benkő Gyula lefojtottságában is érzékeltetni tudt,a.
A legnehezebb feladat Bulla Elmára hárult, akinek alakításában equesi»
tenie kettett a szenvedélyes és it maga módján bosszút is álló olasz nő sokáig
elfojtott temperamentumának kitörését a szenvedő asszon'y környezeténél magasabb emberségével. Ez a Lady-Eurydike látta nemcsak lángok ba vesző apját, hanema majomtáncoltató bevándomlt "digó"-t is, aki kenyérkereső állatja kimúlása után a "Bajazzók"-ból is ismert .Finita la commedia" szavakkal
búcsúzik közönségétő!. Milyen hátborzongató jelentést tud nyerni Bulla Elma,
az ízig-vérig színészasszony alakításában az a jelenet, amikor a férje revolvergolyóival a t'estében az apja hajdani szavaival búcsúzik. És amig eljut idáig,
mennyi árnyalással, leheletnyi jelzéssel tudja megmutatni az alapjában tiszta asszony vonakodását a bűntől, a test csapdájába való esés kicsiny mámorát
és nagy keservét, az optimizmus "keep smiling" könnyedségét, a gyermekét
egyszer már elmulasztó asszony mámoro 8 ujjongását, hogy mégis, egy/cori bűne
ellenére is újra anya lehet. Végletesen ellentmondó elemekből összetett szerep
La.dy-Eurydike alakja, b~rmily kis félresiklás is tönkretehette volna egyensúlyát, megtörte volna szinészi mc;gformálásának vonalát. Bulla Elma remek
színészi ösztöne, egyénisége és kultúrája egybe tudta ötvözni a szinte már hatásvadászóan megírt szerep heterogén elemeit és ezzel feledhetetlenné tette a
kis amerikai Bovaryné tragédiáját.
Ruttkai Éva Carolja a züllés be menekülö reformát<Jrlány alakjában talán
rendezői hibából, értelmezési túlhangsúlyozásból lett súlyosabb a kelleténél.
Egy démonokmegszállta fordított Ariel ez a lány, alcí mindent rossz végre
visz, de mégis Ariel-szerűen lebegő fátumalak. Ruttkai Éva ösztönében érezte
és éreztette az alakot, mégis megfosztották őt Ariel-szerűségétől, amely egyéniségéhez oly közel állt volna. Keres Emil lincselő férj-alakjában láttuk a gyilkos e földön is bűnhődő eleven szétrothadását és kitűnő volt Sándor Iza látomásoktól megvakult sheriffnéja és Sütő Irén kórust is helyettesitő, expo:t!cionáló párka-alakja. Keszthelyi Zoltán fordítása a mű szépséqeit választékos
izléssel tolmácsolta magyarul. (Possonyi László)
KÉ;PZŐMŰVÉSZET. Egry József emlékezete. Tíz esztendeje. hogy 19!)1
júniusúban meghalt Badacsonyban Egry József festőművész. A tomáji temetőben nyugszik, közel a nagy tóhoz, amely művészetének fő múzsája volt. Ami
a franciáknak Daubigny, a barbizeni festő, a Szajna szerelmese, alci színte a
vizen élt és festett - az volt nakünk magyaroknak Egry. a Balatont és vidékét a maga teljességgel egyéni víziój ába bezáró. nagy rnűvész.
"összefogott, szigorú, nagyvonalú, bevégzett és végtelenűl őszinte piktúra
előtt állottam", mondotta Courbet-ról Zola, s ez a jellemzés - mi nt a legnagyobbakra, a klasszikusokra - Egryre is érvényes. Művészetének kivételesságót az érzékeny külföldi szem is hamar felismerte. Vagy harminc esztendővel
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ezelőtt

a budapesti egyetemen Hekler professzornál disszertációt nyújtott be
egy amerikai bölcsészhallgató, Julius Mtller, aki ösztöndíjasként végezte tanulmányait Magyarországon. Dolgozatá - "A mai magyar festészet főbb irányai" - nyomtatásban is megjelent 1933-ban, magyar és angol nyelven. A tanulmány szerzöje lelkesülten beszél arról a szerzetesi elmélyültségről és igaz
költőíségről, amely Egry művészetének olyannyira sajátossága, s a tartalomnak
és formának Egry festményeiben megvalósuló maradéktalan összezáródásáról.
Alakja és életműve nemcsak a műtörténészeket, de a szépírókat is megragadta
(Takáts Gyula, Gyurkovics Tibor versei, Bernáth önéletrajzi kötete) - , szerény, puritán, az ünnepeltetésre számot nem tartó egyéniségére mélyen jellemző a Keresztúry Dezső által leírt megható történet (a "Balaton" c. kötetben)
az Egrynek ítélt állami nagyaranyérem átadásáról.
A mester halálának évfordulója alkalmából a közelmúltban Borsos Miklós
szobrászművész, a jóbarát, a Nemzeti Galéria tulajdonában lévő mesteri Egryportré alkotója tartott visszaemlékező előadást. "Egry, egyes mai nyugati mű
vészetí iskolákkal ellentétben, nem festett csak saiátmagának, - mondotta
Borsos. - Az "ars privatissima" neki nem volt eszményképe. Szerette a korai
középkorí festészetet, Giottót, Masaccío-t, Piero della Francescá-t, s az ő mű
vészete is a középkorí freskókkal mutat szellemi közösséget ... Nem olvasó,
ihanem szemlélődő és gondolkodó ember volt. Az a fajta műveltsége volt, mint
a régieknek. Rengeteg madarat, fát, felhőt, nádast és minden jelenséget nemcsak, hogy ismert, de az életükről annyi mindent tudott, ami csak ritka ember
tulajdona ..."
Egry művészetében - mínt ez a Borsostól idézett szavak után nem lehet
meglepő - a vallásos tárgykörnek is nagy szerep jutott. (Káin és Abel, Szent
János megkereszteli Krisztust, Szent Kristóf a Balaton partján, Szen!t Kristóf
a faluban, Veronika kendője.) Az egyik Kristóf-képről joggal írta Egry monografusa, Oltványi-Artinger Imre, hogy az ábrázolás "olyan gyengédségből fakad,
amilyen csak az első vallásos képfestők lelkében élt". A Szegények halásza c.

olajpasztell képen (az olajpasztell Egry kedvelt technikája volt) Krisztust látjuk két tanítványával. A Krisztus és a pribékek c. rnűről pedig Kállai Ernő
szép szavait idézzük: "Nézzünk körül korunk művészetében: alig ismerünk
festőt, az egy Rouault kivételével, aki Krisztust ilyen egyszeruen és szűkszavú
an, ennyire póztalanul és szívbemarkolóan ábrázolta volna." S abban is nagyon
igaza volt Kállainak, amikor sajnálatosnak tartotta, hogy templomainkban
egyetlen Egry-rnű sem akad.
Önarcképei, a barátok jellemzései, Borsos remek szobra és a fennmaradt
fotók Egryt fájdalmas, tragikus arckifejezésű embernek mutatják, Betegeskedő
ember is volt, a közönség előitéleteivel, izlésnormáival is kellett küszködnie, s
megvoltak a saját benső konfliktusai, tépelődései is. De ő győztesen harcolta
meg a maga harcát a külvilággal, gyenge testével és lelkének aggályaival
szemben, és felépítette "aere perennius monumentum"-át, amelyet
szilárd
egység, a lényeg kimondása és a konkrét élményt jelképpé emelő erő Jellemez.
Képzőművészeti

alkotások postabélyegeken. A sok-sokezernyi példányban
a legtávolabbi országokba is eljutó és a bélyeggyűjtők albumaiban
gondosan megőrzött postabélyegek - nyilvánvalóan - igen alkalmasak k ülőn
böző eszmék, nagy egyéníségek, történelmi események, tudományos eredmények
széleskörű propagálására. A bélyegeket kibocsájtó államok ezt már régen felismerték, és ma már a postai bélyegek megtervezése és nyomdai előállítása a
világ minden részében nagy gonddal történik. (A közelmúltban példúul Jean
Cocteau, a kiváló író, festő és filmrendező kapott megbízást a Franciaországot
jelképező új "Marianne"-<bélyeg tervének elkészítésére.)
Egyre szaporodik azoknak a bélyegeknek száma, amelyeken a képzőmű
vészet halhatatlan alkotásai szerepelnek. Egy-egy ilyen apró papírdarab nagy
kulturális missziót teljesít, reáirányítva a művészi szepre még azok figyeimét
is, akiknek érdeklődési körén a szellemi élet e területe talán kívülesne. A teljesség igénye nélkül megemlítünk néhány olyan postabélyeget. amelyen híres
festmények és szobrok reprodukciói láthatók. Az olasz posta nemrégiben 14
címletből álló Míchelangelo-sorozatot adott ki, a bélyegek a Sixtus-kápolna
rnegjelenő,
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'freskóimik 'egy-eiY alakját ábrázolják. A vatikáni posta ez év végére Raffael<és ugyancsak Míchelangelo-bélyegeket jelentet meg. Nemrégiben volt a nagy
'barokk mester, Caravaggic halálának 350. évfordulója, az olaszok ebből az alkalomból! is 'loiadtak bélyeget, ennél azonban szebb a kts sam. Marina államacska többszínnyomású bélyegkiadványa, amelyet a "luminisztikus naturalizmus" e mesterének "Fiú kosárral" c. munkáía díszít. A spanyolok Goya, El
-Greco és Velazquez bélyegeket bocsájtottak ki, a hollandok Rembrandt-tól és
Van Gogh-ról emlékeztek meg Ilymódon. Idén van a nagy francia szobrász,
Aristide Maillol születésének centenáriuma, erre az évfordulóra is bélyeg jelent meg, a Rippl-Rónaival is szoros barátságot tartó mester egyik kompozí-ciójával, A kis amerikai köztársaság, Costa Rica nem büszkélkedhet nagy rnű-vésszeí, ők tehát <ll XX. század eleje nagy modern festőjének, Modtglíanínak
-egyik bájos női arcképét szerepeltettk bélyegükön. Nagyon szép a nyugatnémet Mona Lisa-bélyeg, és a Német Demokratikus Köztársaság bélyegsorozata,
.amelyet abból az alkalomból adtak ki, hogy a szovjet kormányzat néhány év
.előtt visszaadta a drezdai képtár műremekeít, E bélyegeken Dürer, Rembrandt,
Pinturicchío alkotásai láthatók, továbbá Proust és hőse - Bergotte - kedves
'festőjének, Vermeer-nek egyik alkotása és Raffael Madonna-képeinek egyik
'Iegszebbike, a "Sixtusi Madonna".
A szolnoki művészek kiállítása a Műcsarnokban. A szolnoki művésztelep
.a legkorábbiak 'közé tartozik, s szerepe a magyar festészet utolsó száz eszten'<lejének történetében igen jelentős. Hivatalosan ugyan csak 1901-ben alakult
'meg a kolónia, de már a múlt század ötvenes éveitől kezdve felbukkannak itt
.a művészek, élményt és témát keresve a Zagyva, a Tisza, a Pityó partján vagy
:a híres szolnokí vásárok zajos és színes forgatagában. Sokan közülük csak az
agzotíkumot keresték Szolnokon, de a legkiválóbbak közelférkőztek az itteni
nép lelkéhez is. Hogy az idők, folyamán kik tevékenykedtek Szolnokon, erről
Cseh Miklós rnűtörténész tájékoztat bennünket a kiállítás képes katalógusának
előszavában. Az általa közölt gazdag névsorhoz legfeljebb még Mednyánszky,
Vaszary, Kernstok, Hatvany Ferenc és Iványi-Grünwald nevét tennénk hozzá,
'Ők mindnyájan időztek Szolnokon, igaz, hogy csupán átmenetileg. S talán érdemes egy mondatban feleleveníteni az 1886-bim született, kiválóari induló, de
.azután a hozzá fűzött reményeket nem míndenben 'beváltó Szüle Péter nevét,
.akí idén lenne 75 éves.
A mostani kiállításon azokat a művészeket látjuk, akik a szolnoki telep
mai tagjai. Méltó folytatói a legjobb szolnoki művészeti tradicióknak, munkásságuk nemcsak mennyiségfleg, de minőségileg is számottevő, festményeik
két, grafikai munkáík pedig egy nagy termet töltenek meg. Legidősebb közüIük Chiovini Ferenc, Aba-Novák és ő készítette a két háború között a jászszentandrási templom freskóit, amelyek a maguk idejében nagy vitákat kavartak. Chiovíni római ösztöndíjas volt, de mindig elkerülte Mussolini Olaszor.szága képzőművészeti izlésének kritika nélküli kopírozását. Kiállított munkáíról azt állapíthat juk meg, hogy egy sajátos változatát alakította ki 'I'orriyay és
nagy kortársai alföldi, népi festészetének. A fiatalok közül a legtöbb értéket
Gácsi Mihály és Bokros László munkáiban találtuk. Bokros Szőnyi tanítványa
volt, de nem mcstere útját 'járja: inkább a Barcsay-Gadányi-vonal szilárdan
.szerkezetes felfogása vonzza őt. Legérettebb munkái a "Tabán" és a "Kőbánya",
- adottságai, további komoly munkával párosulva, művészetünk élvonalába
juttathatják a fiatal festőt. Gácsi egyetlen olaj képe ("Portré") gondos, fegyelmezett, csak k.issé hideg, mérnökies murika, - grafikáiban (atornháború-sorozat, exlibrisek) groteszk fantázia, eredeti látás, bizarr, metsző gúny nyilvánul
meg. A sok erőt mutató Baranyó Sándornak legkevésbé sikerült munkája a
."Napozó". Egy művész, - aki belül marad a természetelvűség határain - a
perzselő napsütés érzékeltetését nem kerülheti meg olymódon, hogy egy telje'sen alaktalan sárga foltot helyezzen egy realisztikusan megfestett (!) nyugágy
közepébe, - s azt kinevezze sütkérező emberi alaknak ! A deformálás jogosult,
'!ha annak alapja vagy a tiszta, gyermeki naivitás (H. Rousseau, Csontvárv. Benedek Péter, a parasztból lett festő) vagy a művészí céltudatosság, értelem
·(Rouault, Picasso stb.), - de nem szolgálhat a problémák kényelmes áthida:Jására. (Dévényi Iván)
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A Fiatal Képzőművészek Studiója az Ernst múzeumban :re~dezte meg Ismét
kiállítását. Régi ismerőseinkkel találkozunk a termekben, habar mintha az elő
ző évekhez képest kissé hiányos lenne a névsor. Az inkább mennyíségíleg
gazdag anyag három sajátosságára kell felfigyelnünk.
Nem új probléma, hogy a fiatal művészek rnunkáín erős nyomot hagynak
mestereik munkái. Részben pályájuk kezdetén álló művészekről lévén szó,
nem szabad ezeknek a jelenségeknek túlzott jelentőséget tulajdonítani, hiszen
a legnagyobb festők fiatalkori munkáin is rendszerint érezhető a mester hatása. Sajnos azonban ez a jelenség ezúttal annyira feltűnő, hogy szinte minden
képnél megállapítható, hogy ki volt alkotójának tanára, kinek a művészetével
foglalkozott sokat a művész, vagy milyen folyóiratokat lapozgatott. A második
szembeszökő modorosság a túlzott szűkszavúságra való törekvés, a képek túlkomponálása. Attól még nem lesz remekmű egy kép, ha csak a felét mondiuk
el a rnondandónak. Annak ellenére áll ez, hogy az igazi nagy alkotások természetesen sohasem bőbeszédűek. Harmadsorban végül ismét találkozunk olyan
alkotásokkal, amelyeknek ugyan erősen kihangsúlyozott a társadalmi mondanívalója, de a rnűvészi színvonal, a kifejezés módja nem áll arányban vele. Az
ebbe a csoportba tartozó fiatal festőknek (Szabó, Kontár) elsősorban arra kell
törekedniök, hogy tudásukat, képeik művészi minőségét is a mondanivaló szintjére emeljék.
Mindezek, a fiatal művészek fejlödését előmozdítarn kívánó észrevételek
nem jelentik azt, hogy a kiállítás egésze csak negatívan értékelhető. Szép számmal találtunk friss és eredeti kezdeményezéseket, amelyeket az új magyar
képzőművészet örvendetes igéreteiként könyvelhetünk el. Különösen Balogh
László, bár még érezni rajta Barcsay mester közelségét, emelkedik ki művészi
színvonalával és erejével. Csöndes szentendrei részleteket fest, Rab Ráby házának kapuját, árva utcasarkokat. Kisméretű képeiben erős komponáló készség mutatkozik, melyet fanyar sztnelre is igyekszik kiterjeszteni. "Magányos
ház" círnű képe kis mérete ellenére monumentális. Tetszett még Orosz János
"Kövér asszony"-a, kitűnően megoldott háttéri részével; Somos Miklós "Fiatal
bányász" című, inkább humoros oldaláról megfogott portréja, ámbár tavalyi
képei után ettől a művésztől többet vártunic (Ne felejtse el: a képek "nagysága" nem a méreten múlik.) Érdekes hangot üt meg Lakner László "Mikroszkópok" című képén. Ha megtalálja saját nyelvét, még sokat várhatunk tőle.
Említésre méltó Koraa György eredeti ízű. szép részletekben bővelkedő "Hólapátolók"-ja, Feledy Gyula "Lány könyvvel" círnű képe (Modigliani hatással).
A grafikai anyag jóval hiányosabb a tavalyinál. Ebből is ki kell emelnünk
Konstantin László finomművű munkáit, bár láttunk már tőle jobbakat is.
Németh Józsefnek, akinek önálló kiállítását láthattuk a nemrégiben. két szép
szén akt ja emelkedik ki erejével és finomságával. Gacs Gábor "Takarítónő"-je
is a grafikai anyag erősségei közé tartozik. A kiállításon sajnálatosan kevés a
plasztika. Mínöségükkel messze kiemelkednek Kiss Nagy András érmei, közülük az igen finom Egry portré.
A Fiatal Képzőművészek Studiojára komoly feladatok várnak a jövendő
magyar 'képzőművész gárda nevelése terén, ennek a feladatnak azonban könynyebben tud majd eleget tenni, ha kicsit tágabbra nyitja kapuit és nem fél a
kísérletezőktől, a szokatlanabb utakat keresőktől sem. Hiszen ami művészileg
értéktelen, az - stilusától függetlenül - úgyis kilhullik az idő rostáján. (S. K.)
ZENEI JEGYZETEK. (E g Y h á z z e n e i k ö r u t a z á s.) A Szent Margit
kórus áHandó és sikeres műsorszáma Mozart: B-dúr miséje. (K. 275.) Az egyik
elmúlt vasárnapon is ezt cl művet szólaltatták meg és áhitatot fakasztó, nagyszerű tolmácsolásuk nyomán önkénytelenül is a, C-dúr mise nemes tisztasága
és a Requiem salaktalan egyszerűsége jutott eszünkbe. Egyáltalán nem azt
akarjuk ezzel mondani, hogy Mozart fiatalon komponált miséi egytől-egyig hibátlan remekművek. Egyáltalán nem, hisz némelyiken nagyon is érezni, hogy
megrendelésre készült. ,amolyan "rutin"-munka. (Persze, még az ilyen "félkézzel odavetett" művekben is van egy-két csodálatos villanás.) Emellett azonban
Mozart miséinek van egy újszerű, addig szokatlan jeUegzetességük, olyan alapállásuk, ami megértésüket még manapság is megneheziti. Ezt a sajátságo t jobb Mján - az egyházi zene elvilágiasodásának neveznők.
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A korszellem és az egyházi zenével szemben táplált igények már Héíndel'
korábban megváltoztak. A 30 éves ,háborút követő polgár-nemzedék a zenélést
kezdte szórakoztató műfajnak nézni. (Romain Rolland egyik megjegyzése szerint pl. olyan nagy művészek is, mint Torelli és Bononcini, inkább szórakoztatni, mint gyönyörködtetni akarták hallgatói kat a berlini udvarban.) Az egyházi zenének is idomulnia kellett a megváltozott igényekhez. És idomult is.
A hamburgi operát pl. Theile (Schütz tanítványa volt) A világ teremtése c.
művével avatták fel és még sokáig szerepelt az Operaház műsorán bibliai tárgyú zenemű. Lübeckben Szent Márto n napja és karácsony között Buxtehude
adott templomi hangversenyeket a helybeli polgárok számára. VelenI:ében a
templomokban szinte minden áldott nap zeneünnepeket tartottak több zenekarral, több orgonával és egymást visszhangzó énekkarokkal. Szombatonként voltak a híres vecsernyék, és a velencei polgárok tódultak meghallgatni a konzervatóriumi árvalányok kórusát. (Romain Rolland Hiindel-életrajzából.) De hasonló jelenségeket idézhetnénk Haydn életéből is. Molnár Antal elemzi nagyon
szemléletesen (A zenetörténet szelleme c. tanulmányában), hogy Haydn, noha
életében mindvégig az arisztokrácia szolgálatában állott, műveit (köztük a Teremtést is) már a polgárság szellemében és igényének megfelelően alkotta meg.
És itt jutunk el Mozarthoz. Az ő életműve egyben a független polgári életforma első diadala is, éppen ezért nem lehet csodálnunk, hogy egyházi zenéjét is új elemekkeí, új kifejező eszközökkel gazdagitotta. Mozart emberkiszelségbe hozta a szent cselekményeket, de nem profanizálta őket. Csupán - az ő
újtipusú egyházi zenéje fejezte ki legteljesebben a feltörekvő polgárság lelki
igényét. És ez nem profanizálás, hanem inkább valami újfajta, humánusabb
zeneesztétika, vagy ahogy Goethe fogalmazta meg: "Mi más a lángész, mint az
az alkotó erő, amely által tettek jönnek létre, melyek megállhatnak Isten előtt
és a természetben. Éppen ezért következményük van és tartósak. Mozart 'qninden műve ebből a fajtából való: termékenyítő erő lakik bennük, amely nemzedékről nemzedékre tovább hat és egyhamar nem fog elapadni."
"A Szent Margit kórus és zenekar igen szépen, elmélyedten szólaltatta meg
a B-dúr misét. Csupán az a kérdés, hogy nem lehetne-e szerencsésebb hangzásarányt biztositani az orgona, illetőleg a hegedűk között.
Mozart a polgárság harcainak gyermeke. Schubert már a győztes polgári
osztály szülötte, és részese annak a hatalmas munkának, melyet osztálya a világ meghóditásáért és megismeréséért folytatott. Szabolcsi Bence szerint ezt a
korszakot jellemzi a "messzeség .igézete" Van ebben a szemnyitogatásban valami megható gyermekes vonás, de egy adag tragikum is. És ennek a kettős
ségnek talán nincs is pregnánsabb kifeJeződése, mint Schubert életműve. E
jellegzetességeket megtalálhatjuk életének abban a kicsiny szeletkéjében is.
amelyet az egyházi zenének szentelt. A G-dúr mise hagyományos elemekből
épült Glóriáját valami egészen újszerű, nyugtalanító, szinte tébolyult sodrású
rész követi a Credóban, hogy aztán ismét megnyugodjék a Benedictus töprengésében. Ez a mise a maga végletes tempóival, furcsa megoldásaival a napoleoni időket felváltó Európa áhitatát tükrözi. Számunkra már inkább csupán
kortörténeti dokumentum, illetve egy nagy zeneszerző Isten-képének megnyilvánulása. Persze Schubert másként is látta a Teremtőt, amikor - élete végén
- megérezte annak örök nyugodt harmóniáját. Ekkor írta csodálatos Esz-dúr
miséjét, amely "félig halálsejtelem, félig megdicsőülés". Azt mondják, hogy halálos ágyán egészen újszerű hangzatokat vélt hallani. Ezekből azonban már
nem születhetett új mise . . .
A Kapisztrán kórus és zenekar Tamás Alajos vezetésével tökéletesen életre
keltette a Schubert-mise lüktető végleteit. Különösen szépen sikerült a Credo
előadása. Nagy kár azonban, hogy a szólisták nem emelkedtek az egész elő
adás magas színvonalára.
L i s z t F e r e n c K o r o n á z á s i m i s é jét a Mátyás templom kitűnő kórusa és zenekara adta elő Bárdos Lajos vezényletével. A ritkán hallott mű
(szebb jubileumi megemlékezést nem is lehetett volna találni!) kivételesen hiteles előadásban, megrázó erővel keltette életre Liszt Ferencet - a hazafit és
az egyházzenészt. Mert a kettő nem ellentéte, hanem inkább éltetője és szerves
kiegészítője egymásnak. Az 1867-es kírálykoronázásra komponált mise ugyanis
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tökéletes elmélyedéshez a magyar zene eddigi legszebb hagyományait is felhasználja. Nem lehetett véletlen, hogy az udvari körök, amelyek nagyon is
jól érezték a mise magyar jellegét, minden erővel igyekezték meghiúsítani. elő
,adását, úgyhogy - Abrányi Kornél szerint küldöttséget kellett szervezni,
hogy az hajlítsa meg a királyné szívét. (A küldöttséget egyébként Erkel Ferenc
vezette.) Azt aztán már semmiképpen sem lehetett elérni, hogy magyar kórus
adja elő a művet. Sőt, Lisztet meg sem hivták az ünnepségekre. A mellőzés
ben része lehetett annak az emlékezetes botránynak is, amikor Liszt - még az
.50-es években - a császár jelenlétében a Rákóczi-induló tiltott, "rebellis" dallamaival köszönte meg a tapsokat bécsi hangversenyén. Véleményünk szerint
.azonban' ez csak az egyik ok volt. Mert nem szabad elfelejtenünk, hogya Koronázási mise nyilvánvalóan hazafias inspirációja valamiféle választ is jelenthetett a kiegyezés tényére. És ez nem lett volna egyedülálló jelenség. Gondoljunk csak akár Vajda János bírálatára, akár Arany keserű kiábrándulására.
A Koronázási mise sokkal szivélyesebb fogadtatásra talált Pozsonyban, ahol
. - Heiler püspök jubileumán - a szerző vezényletével mutatták be. A pozsonyi zenerajongók egyébként mindig szeretettel és áhitattal fogadták Liszt egyházzenei alkotásait. (Igy pl. 1857-ben az Esztergomi misét, illetve 1883-ban a
Szent Erzsébet legendát. A kérdéssel bőven foglalkozik Szalatnai Rezső szép
és értékes tanulmánya a Muzsika júniusi számában.)
Sajnos, a Koronázási misét manapság elég ritkán hallhatjuk. Pedig ilyen
nagyszerű előadásban, mint a Mátyás templomi volt, bizony szívesen hallgatnánk meg gyakrabban is. (A karmester, kórus és zenekar mellett külön elismeréssel emeljük ki a csodálatosan szép szoprán és basszus szólókat.)
ta,

Tamás Alajos G y e r m e k m í s é je a "kis Kapisztránok"-nak készült A
Kánai menyegző és a Szetit Péter a szeretetről szerzője ezúttal is kitűnő gyermekkari kompozícióval jelentkezett. Az új misén egyáltalában nem érezni,
hogya Lacrimae Petri töprengő vivódás mellett sziiletett; Inkább amannak el.lenpárja, amikor problémátlan világossággal és gyermekességgel (ami jelen esetben érdem!) világítja meg a szentmise misztikumát. Tamás Alajos zene szerzői útjának ez a mű is jelentős állomása. Hiszen ő maga is sokat meritett régebb,i alkotásainak zenei anyagából, elsősorban a Nándorfehérvár 1456 c. oratóriumból. Am a bonyolultabb elemeket leegyszerűsítette és - szerencsés pszi. chológiával - szinte slágerré formázta. (Szerencsés pszichológiával, mondjuk,
hisz a gyermekek lelkétől mi sem áll távolabb, mint a bonyolult kifejezésmód.)
Különösen emlékezetes, kicsiny és nagy hallgatóknak egyaránt, a Sanctus elmélyedő áhítato. és az Agnus Dei magával ragadó könyörgése. A "kis Kapisztránok" lelkesen, bár kissé súlytalanul mutatták be az új művet.
Az O. M. C. E. májusi egyházzenei hangversenyén Gábor Évq. vezényletével,
Kistétényi Melinda orgona-kíséretével hangzott fel Ottó Ferenc műveiből ci
Mária-sequentia, Allelúja" és a József Attila Bach-korál fordítására készült
Magasztaló ének. Ottó Ferenc pompásan megformált darabjai közül is kitűnt a
megzenésített József Attila fordítás, amely szeretettel és kegyelettel idézte fel
az elhúnyt költő-jóbarát szellemét.

S t o m f a y Károly, ti Rokolya-utcai lelkészség kitűnő vak orgonista-karnagyo. a Zeneakadémián adott nagysikerű orgonahangversenyt. A művész valamennyi stíluskorszakban teljesen otthonos. Mindegyiket hűségesen, hitelesen
interpretálja. Ezen felül azonban valamennyi műsorszámát még valami többlet is jellemezte: az emelkedett, tiszta művészet és az oldott hit dialektikája.
Kü[önösen szépen érvényesült ez a magatartás Bach G-dúr toccata- és fúgájában és a francia szerzők mesterien csiszolt darabjai ban. A telt ház és a hatalmas siker megalapozza azt a reményünket, hogy ezentúl gyakrabban halljuk
majd Stomfayt - a hangversenydobogón is.
(O k o r i m u z s í k a m o d e r n ' t e l d o l g o z á s b a n.) Menandrosz
Düszkolosz c. darabját a legutóbbi években fedezték fel a klasszikus-filoló'l
gusok. A magyar ókortudomány dícséretére szolgál, hogy tudósaínk az elsők
között jelentették meg művészi fordítását és elemzését (Trencsényi Waldapfel
Imre avatott tollából). Sőt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Latin és Görög Intézetének hallgatói már elő is adták a darabot. Nem lehet feladatunk itt
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szinészi teljesitmények elemzése, bár akadt néhány figyelemreméltó alakítás
(pl. Balogh Eleméré Szósztratosz szerepl!ben és a három rabszolga szellemes
karakterfigurája), csupán azt szeretnénk kiemelni, hogya darab előadásán
nem csak a hellénisztikus kor szellemét és humorát ismertük meg, hanem 6si
dallamkincséböl is kaptunk mutatóba. Tudomásunk szerint Oroszlán Zoltán
professzor kutatott fel egy eredeti dallamot és ezt dolgozta fel Baross Gábor,
az Egyetemi Koncertzenekar kitűnő zeneszerző-karnagya.
Az antik zenéről szólva mindig Homérosz csodálatos sorai jutnak eszünkbe, az Iliász 18. énekéből, ott, ahol Héfaisztosz Akhileusz pajzsát remekli.
&t

Szép szűzek: s vélük viruló, gyengédszivű ifjak
mézizű szőlőt hordoztak jólfont kosarakban.
Vig csapatuk közepén fiú állt, csengőszavú lanton
játszott édesen: és a l i n o s z gyönyörű dala zendült
vékony kis hangján: amazok meg ütemben emelték
lábukat, és ahogyan dala szólt, kurjantva szökelltek.
(Devecseri Gábor forditása)
1rJa a költő és nyomában ugyanazt a varázslatot érezzük, mint Kalevala
Vejnemöjnen- és Lemminkejnen-e'pizódjaiban, amelyek a zene mitikus erejéről szólnak. (Érdekes, hogy a zene "veszélyes" erejére később Szent Agoston
is ráismert.) Baross Gábor feldolgozásában talán az a legszellemesebb, hogy
nem csak a mitikus elemeket őrizte meg, hanem éreztette azt a hellénisztikus
kori görög felfogást is (Arisztokszenosz képviselte), amely a dallam másodlagos
és feminin jellegét hangoztatta.
Érdemes egyébként itt az antik zenének egy modern vonatkozására, korunk
legnépszerűbb szerzőjéne k, Karl Orffnak a működésére utalnunk. Megitélésünk szerint Orff a zeneirodalom legarhaikusabb elemeit éli újjá 'zenéjében,
amikor az idők folyamán szétvált formákat ismét "szimultán" szerepelteti a
szinpadon. És ugyanezeket az arhaizáló törekvéseket az irodalomban és a képzőművészetben is nyomon követhetjük. Ez azonban túlságosan messze vezetne.
Visszatérve a Diiszkolosz bemutatójára és annak zenei vonatkozásaira, megállapíthatjuk, hogy lényegesen többről, nagyobbról volt itt szó, mint egy öntevékeny társulat lelkes szerepléséről. Mert a klasszikus ókor kincsei örök értékei az emberi művelődés és a humanizmus történetének. (Rónay László)

FILMEKRÖL. Dúvad. Magyar film bemutatójára örömmel és felfokozott
megy el az újságíró, hiszen minden újabb filmünk a magyar
filmkultúra gazdagodását jelenti. Az, amelyikről most szólunk, a Dúvad, nem
mindennapi eseménye filmgyártásunknak. Társadalmi és emberi mondanivalója is van, erényei és értékei mellett hibájául talán éppen azt kell felrónunk,
hogy ez a két elem nem forr össze drámai egységgé; az egyén lelki konfliktusa és a közösségi eszménnyel való vívódás különválik, ezért nem erősíti, hanem gyengíti a film drámai hatását.
A történet - amelyet a tragikusan elhunyt Sarkadi Imre novellajából
Fábry Zoltán rendezett - az ötvenes évek elején játszódik le a magyar tanyavilágban, akkor, amikor a magyar parasztság még csupán a kezdő lépéseket
tette meg a szövetkezés útján. Az új és a régi embereszmény összeütközése
adja a film társadalmi hátterét, A hős -egy valószínűtlenül felfokozott szenvedélyű nagygazda, az asszonytipró Ulveczky. Alakjának robosztussága annyira
túlrajzolt és túlrendezett. hogy még a drámai feszültséget elérő jelenetekben
sem tudunk szabadulni attól az érzéstől, amelyet Ulveczky egyik vad produkciója láttán a női főszereplő maga mond ki: "vásári komédiás". Ulveczky maga
a "dúvad"; zsarnoki egyénisége áttöri az erkölcsi korlátokat, szembekerül a
falu kőzösségével is: el kell buknia. Pusztulását azonban - volt szeretője,
Zsuzsi agyonlövi - a cselekedet esetlegességében és hirtelenségében nem érezzük maradéktalanul igazságosnak. A jelenet beállításában a halálos lövés valójában nem itélet; hanem puszta önvédelem. Ulveczkyt a film rendezése, a
rnontázs sugalmazása emberieri fölébe emeli mind a házassága tisztaságát védő férj, mind a szövetkezetí közösségért kiállni igyekvő vezetők halvány és
bátortalan figuráinak.
érdeklődéssel

443

A magyar filmet szerető aggódásunk késztet arra, hogy kifogásoljuk a filmkézhelyek fogásainak alkalmazását, mint például a viharban lezajló szerelmi
jelenet - amelyet az Extázis világsikere óta a rendezők és forgatókönyvírók
sokasága használt már fel - , az ide-oda robogó vonatok zakatolása. a sablonos
énekjelenet a kukoricatáb1ában stb. De maradéktalanul szépek és szívünkhöz
közelállók a tanyai táj életét bemutató képek.
A Dúvad előadása után a kifogások ellenére is a néző meghatottan távozik, hiszen magyar művészek őszinte, lelkes és sok tekintetben becses eredminyű munkásságát láthatta.
Ember a holdon. A maró szatírájú angol filmvígjáték régebben készült már
és hatását most a bemutatáskor fokozza, témáját életközelségbe hozza az a tény.
hogy azóta valóban járt ember - ha nem is a iholdon - de az űrben, csakhogy éppenséggel nem angol "superman", hanem a szovjet Gagarín őrnagy.
A film elevenen pergő eseményeit a kitűnően rendező Basil Denrden, az
angol haladó filmgyártás egyik legjobbja, céltudatosan és mindemellett mulatságosan állítja egy alapgondolat: a brit konzervativizmus túlzásai kigúnyolásának szolgálatába. A szellemes társadalomkritikára lépten nyomon alkalom
adódik és a nagyképű, merev angol különcségeken őszintén derül a néző. Frappáns a befejezés: kiderül, hogya "felsőbbrendű" angol űrutas nem a holdra
érkezett meg, hanem a kilövés helyétől alig néhány kilométernyire egy hazai
sziklás vidékre.
A halálhajó. Piszkos, rozoga csempészhajó, züllött, durva matrózok, iszákos tisztek, hajótörés a viharos tengeren: a kalózfilmek jól bevált fegyvertára
vonul fel a nyugatnémet film kockáin. A néző azonban a pattanásig feszült
expozíció első perceiben megérzi, hogya hajón lejátszódó dráma valójában
több, mint néhány nyomorult, kiszolgáltatott ember reménytelen küzdelme
zsarnokaival. A filmet a rendezés művészi eszközei jelképes sorstragédiává
emelik, amely az embertelenség brutalí tásáról, a profithajhászó társadalom hivatalnoki gőgjéről és könyörtelenségéről harsog súlyos itéletet.
A történet szinte vázlatosan egyszerű. Egy fiatal amerikai tengerész elveszti igazoló iratait és élete - az eddig derűs, szerelmes, édes élet - ebben a
pillanatban pokollá válik. Pokollá változtatja az embertelenség, a bürokrácia
szabályaiba takarózó rideg érzéktelenség. A tengerész, bár semmi vétke nincs,
a társadalom kivetettje lesz, sehol nem alkalmazzák. kitolonco1ják, végre egy
csernpészhajóra kerül, ahol nem kutatják iratait. Semmire sem vágyik, csak
hogy újra ember lehessen. Egyszer felcsillan a remény, hogy még boldog lehe,
de az emberségéből Ikivetkőzött társadalomban csak a teljes bukás várhat rá.
Ott pusztul el a hajóroncson.
A történetben nincs dramaturgiai törés, a tragikus megoldás tökéletes. Az
esendő ember számára a gonoszságnak abban a tengerében, amely körülveszi,
nincs menekvés. Olyan társadalmi közösségben, melyből ' a profit mindenekfölött álló parancsa kiölte a segítés, az emberség érzéseinek csíráit is, bárhova
fordulna, bármit cselekedne, sorsa csak egy lehet: a teljes megsemmisülés.
A Traven ismert regénye nyomán készült film rendezési sajátosságaira is
ki kell térnünk. Az előttünk pergő jelenetekben kettős, egymással ellentétes
elemek jelentkeznek, A brutalitásig realisztikus részletek felkorbácsolt perceit
romantikus költőiséggel előadott nyugodt képek váltják fel és ebben az ellentétben észrevétlenül -- mintha csak a fény és árnyék váltakozása játszana velünk - szinte sugallatszerű erőt kap a film emelkedett mondanivalója, amely
megértést követel az emberek között, Az utolsó képen a hajótörött matróz már
egyedül maradt a roncstutajon (társa éhségtébolyában a tengerbe vetette magát). A szeretetrc vágyó társtalan ember megrázó, tragikus segélykiáltása sikolt
messztre a tenger végtelenségében és a válasz nélkül maradt jajszó költői szimbólumával zárul a film. (Ujlaki Andor)
CODICES HUNGARICI. A múlt század második fele a magyar tudományosság történetében a pozitivizmus kora. Ez a kor .hangyaszorgalommal gyűj
tögette, és a tények színte aszketikus tiszteletével adta közre az irodalmi és
történelmi múltnak még legjelentéktelenebbnek látszó adatát is. Ez a törekvés
hozta létre a kitűnő forráskiadásokat, többek között a Nyelvemléktár tizenöt
kötetét is, amely középkori magyar nyelvű kéziratos irodalmunk szővegeit tar-
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talrnazza. Annál furcsább, hogy az azóta eltelt időt és napjaink tudományos
igényeit mégis éppen a paleografikus hűség szempontjából nem elégíti ki az
említett kiadvány. Ez készteti az Akadémia Kiadót arra, hogy Codices Hungarici című sorozatban újból a kutatók rendelkezésére bocsássa meginduló irodalmunk termékeit. E sorozat V. köteteként jelent meg legutóbb Pusztai István gondozásában a Birk-kódexnek nevezett 1474-ből származó kézirattöredék.
Az új kiadványakéziratra és annak szerzőjére vonatkozó tudnivalókon és legúj abb kutatásokon kívül a négy levélnyi (nyolc lapnyi) töredék hasonmását, a
szöveg betűhív olvasatát és annak latin eredetijét tartalmazza.
A szöveg, amely Szent Agoston püspöknek a "szerzetes asszonyállatok" részére írt reguláit és "Szent Domonkos sorori nak szerzésit" (szabályait) tartalmazza, a fordítónak, Váci Pálnak eredeti fogalrnazványa. Ez a Váci Pál a XV.
századi magyar domonkos rend egy kiváló tagja volt, a kor legnagyobb tudományos fokozatának birtokosa: "magister in artibus et theologiae". Ez a fordítrnánya mintegy nyítanya annak a nagy irodalmi felvirágzásnax, amely kolostori magyar nyelvű irodalmunkban a század végén és a következő elején
bekövetkezett. Horváth János fedezte fel (A magyar irodalmi műveUségkez
detei. Bp. 1931.), hogy ennek az irodalmi fellendülésnek a gyökere az a szerzetesreform, amelyet a XV. század derekán főként a ferences és a domonkos
rendben végrehajtottak. Váci Pál pedig ennek a reformnak a maga rendjében
nemcsak egyik fő mozgatója volt, hanem az első, aki ennek az irodalmat,
pontosabban a magyar nyelvű irodalmat is szolgálatába állította. Ezzel egy
igen nagy jelentőségű kezdeményt indított el útjára, mert hiszen egész későbbi
középkori irodalmunk lényegében nem egyéb, mint a buzgó szerzetesi életre
nevelő eszköz. Váci Pálnak hálás az egyház és rnint az ismertetett új kiadás
mutatja - a magyar nyelv- és irodalomtudomány is. (Fekete Antal)
TUDOMANYOS ANKÉT A LELKIISMERET KÉRDÉSÉRÖL. Buddha egy
'alkalommal Szavatthiban tartózkodott, ahova sok hindu aszkéta, brahman és
más vándorszerzetes szokott összejönni és kéregetni. Ezek nagy vitába keveredtek különböző kérdésekben: A világ örökkévaló, állították egyesek, mások
pedig: a világ nem örökkévaló: a világ véges, a világ végtelen; a lélek és a test
azonos, nem azonos; a lélek létezik a halál után, nem létezik. A vita mind hevesebbé vált, a végén szenvedélyes veszekedésbe ment át, egymást sértegették
és gyalázták.
Buddha szerzetesei hallják ezt és elmondják mesterüknek, aki a következő
érdekes parabolában ad feleletet: Volt itt Szavatthiban egy király, aki meghagyta udvari emberének, hogy gyűjtse össze a város minden vakonszületett
emberét egy helyre és mutasson nekik egy elefántot. A szolga megtette és mondá: "No nézzétek vakok, í.lyen az elefánt !". És egyeseknek megmutatta most
az elefánt fejét, másoknak az agyarat, orrnányát, fülét, törzsét, hátát és végül
az utolsó csoportnak az elefánt farkát. És mint aki jól végezte dolgát, jelentette
2. királynak: "Uram, a vakok látták az elefántot, tégy velük, amit jónak tar1asz !" A király lement a vakokhoz és kérdé: "LáHátok az elefántot ?" - "Ig1en
uram, láttuk !" - felelték azok. "Hát akkor mondjátok meg nekem, hogy mihez
hasonlít?" Azok, akik az elefánt fejét tapogatták végig, így feleltek: "Király,
az elefánt olyan, mint egy nagy fazék." Akik az elefánt fülét fogták meg, azt
mondták: "Olyan, mint egy szórólapát." Akik az agyárát érintették, azt válaszolták: "Olyan, mint 2. csoroszlya", akik az ormányát: "Mint az eke rúdja";
akik a derekát: "Olyan, mint egy csűr." Akik a lábát: "Mint egy oszlop", s
végül, akik a farkát: "Olyan, mint egy söprű", Erre elkezdtek vitatkozni, s
mindegyík a maga tapasztalatát védte. A vita mind hevesebb lett s a végén
ököllel verték egymást agyba-főbe.
Buddhanak ez a példabeszéde elevenedett meg emlékemben, mikor a napokban kezembe került a zürichi Raseber-cég kiadásában megjelenő Studien
aus dem C. G. Jung-Institut sorozatának legutóbb kiadott kötete: Das Gewissen
(Zürích, 1958). A könyv nem egy szerzőnek műve, hanem a Jung-Intézetben a
lelkiismeret kérdéséről szóló több neves' szakembernek felolvasása, akik a prebIcmát a lehető legszélesebben vés sokoldalúbban igyekeztek megvilágitani és

megvitatni.
Buddha parabolájával önmagát akarta igazolni, hogy miért nem elegyedik
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felesleges vitáloba. Pedig a példabeszéd más, még komolyabb igazságot is magában rejt: mínél több oldalról vizsgálunk meg valami kérdést, annál hűbb,
teljesebb és tökéletesebb képet nyerünk róla. Sőt ha a dolog mélyére nézünk,
nem szükséges, hogy a végén szembe állítsuk egymás nézetét - lehet azt egymás mellé is állítani és az egészből egységes, szintetikus képet nyerni! Ez volt
a Jung-Intézet célja is: a legkülönbözőbb neves szakembereket, tudósokat hívta meg, hogy kiki a maga szakmájának. kutatásának, világnézetének oldaláról
vidágítsa meg a problémát.
Hogy jobban megértsük ennek egész hátterét, idézzük vissza emlékünkbe.
Jung a Freud-féle pszíchoanalí tíkus iskolának tanítványa Adlerrel együtt. Csakhogy utóbbi individualisztikus, ő pedig kollektivísztikus irányban folytatta annak módszerét. Jung zürichi iskolája tömörült a róla nevezett Intézetbe, s most
kutatásuk egyik legégetőbb kérdését, a lelkiismeretet akarták tisztázni, amely
nemcsak a lélekelemzésnek, hanem a vallási, gazdasági és társadalmi életnek
is egyik legáltalánosabb, s épp ezért legkülönfélébb módon értelmezett pszichikai ténye. Szóljanak hozzá tehát tárgyilagosan a legkülönfélébb oldalról
szaktudósok, szaktekintélyek, és tegyék lehetövé a lelkiismeret tényének mínden oldalról való vizsgálatát, hogy abból leszűrődjék annak helyes és teljes
ismerete.
A lelkiismeret kérdését elsősorban a [elenkor kulturszociológiai szempontjából Hans Zbinden berni egyetemi professzor tárgyalta; gazdasági szempontból Eugen Böhler zürichi nemzetgazdaságtani professzor; a Freud-féle pszichoanalitikai szemszögből Ernst Blum berni egyetemi m. tanár; lélektani szempontból pedig maga C. G. Jung. De ezenkívül igen érdekes újítást is megvalósítottak, amikor különböző vallási világnézetnek is helyt adtak az előadás-so
rozatban: Zwi Werblowszky, a jeruzsálemi Hebrew University professzora a
zsidó szempontokat, Hans Schiir berni egyetemi professzor a protestáns és
Joseph Rudin, a zürichi Apologetikai Intézet tanára a katolikus felfogást fejtette ki.
A mű igen érdekes, sokoldalú és tanulságos képet nyújt a lelkiismeret modern problémájáról. Ami legjobban meglep, ha az előadásokat egymás mellé
állítjuk, az, hogy míndegyik szerzö a legszigorúbb szakszerűség szempontjából
elemzi a kérdést. Előadásuk minden sora a pozitiv kutatás eredményeit tartalmazza. Bár más és más oldaltól ismertetik a kérdést, mégsem mennek át a
másik területre, nem támadják a másféle magyarázátot. Gyakorlatban bemutatják, hogy nem szükséges az igazság kiderítéséhez a sokféle nézetet és felfogást
egymással szembeállítani, támadni és ócsárolni, sokkal közelebb viszi az embert
a végső és teljes megoldáshoz a legkülönbözőbb oldalakról történő békés és
tárgyilagos kifejtés. A mai élet sok tudományos, filozófiai és világnézeti kérdést
vet fel, melyekben nagyon eltérőek lehetnek a felfogások, de hamarabb eljutunk a világos-látáshoz, az igazság megísmeréséhez, ha bonyolult problémáinkat nemcsak a magunk, hanem mások álláspontjából is megvizsgáljuk. Békés,
türelmes és tárgyilagos megfontolás vezet leghamarabb a problémák tisztázásához, és a kérdések megértése, megoldása válik igazán az egyén, a társadalom
és a kultura javára. (Erd e y Ferenc)
TÁRKÁNYI BÉLA EMLÉKEZETE. Száznegyven éve született, hetvenöt
évvel ezelőtt halt meg az ismert pap-költő, Tárkányi Béla. Az egri egyházmegye már az előző korokban számos kiváló egyéniséget adott a katolíkus világnak, 'I'árkányí e férfiak sorában is különleges helyet foglal el. Nevét nem egyházpolí tikai harcok vagy jelentős építkezések őrzik, igazi hivatástudata és költői munkálkodása a kőnélmaradandóbb szeretet elsőrendűségét hirdette hívei
és olvasói körében.
Szegény, egyszerű szülők gyermeke, mélyen vallásos édesanyja ösztönzésére választja a papi hivatást. Az egri szemínáríum falai között hamarosan meggyőződik választása helyességéről. A teológiai vizsgák mellett már úiabb, életreszóló hivatás vonzza magához, a költészet. Eleinte csak titokban verselget,
de amikor 1839-ben egyik költeményével elnyeri a Kisfaludy Társaság dicséretét, nyiltan ís kiáll az irodalmi porondra.
Tárkányi költői világát elmélyült hite és a reformkor izzó hazaszeretete
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táplálja. Történeti balladái a régi lírai hagyományokat követik, egy-két versé-·
ben azonban saját kora főbb eszméit, törekvéseit is kifejezésre juttatja. Az
1831-ben vérbe fojtott lengyel szabadság ügye mély együttérzést vált ki a magyarság haladó rétegéből s egyúttal fokozottabban kiélezi a hazai viszonyokat.
is. Tárkányi egyik verse ebben a szellemben ariadók élénkségével mozgósít:
A nép tűrt,. meddig tűrhetett,
De túlfeszülta húr,
Akinpohárt csordulatig
Tölté a zsarnok úr;
Nem várva hírt, nem nézve vért:
Felkelt a nép a szent jogért.

(A nemzeti dal}'

A kimagasló reformkori költők, Kölcsey és Vörösmarty Iírájának nagy tanítása a hazáért való munkálkodás. Tárkányi is hirdetője ennek az eszménynek;.
költői sorai komoly tettekre serkenik a hazafiakat.
.
Tégy jót a fával, öntözd, ásd körül:

S ad enyhe árnyat .és gyümölcsöket •..
(Az

életből.

-

1843.)

Az önelégült, passziv nemességet ki kellett mozdítani tespedtségéből; a nem~·
zet minden téren való fölemelése volt a cél. Tárkányi e nemes munkához az
Isten és a hit segítségét kéri. Lírai programjában a jövő szebb napjai derengenek fel a jelen sötétségéből, hiszi és vallja, hogy az ország egyszer még talpraáll és legyőzd zsibbadt tehetetlenséget.
Csapásra ir kell, éjre nap vár . . .
Arva .honunk ezután fog élni!!
(OrszággyűZésen. -

1843.)

Tárkányi e jövőt nem, mint alamizsnát kéri a sorstól s az országgyűlés nagyjautól ; igazságos törvényeket és emberhez méltó életet követel a nemzet míndenegres fia számára.
Törvényt a népnek, lelke szerint valót!
Hogy feltalálván benne javát s jogát,
Altalvihesse életébe,
S mpndjon örökre reátok áldást.
(Országgyűlésen. -

1843.)

Életének legjavárt: az egri egyházmegyében töltötte. Fiatal korában Pyrker érsek kíséretében külföldre is eljut; az ismeretlen világ látása és a végletes vonásokkal telített, érdekes egyéniségű főpap társasága jelentősen tágítják látókörét. Pyrker utóda, Bartakovics Béla sem tagadja meg tőle pártfogását; az ó
érseki vezetése alatt nyeri el a kanonokságot. Ekkor már országos hírű költő
és műfordító, a kor legkiválóbb írói val és művészeivel kapcsolatban áll. Pető
fivel való rövid, bensőséges találkozása a fiatal pap-költő barátságos, kedves:
lelkületét és jószívűségét bizonyítja. Petőfi nyomorgó debreceni időszaka után
Eger érintésével indult Pest felé. Tárkányi és az egri kispapok nagy szeretettel
fogadták a vándorló poétát; szekeret fogadtak számára, hogy megkíméljék
a hosszú gyaloglás fáradalmaitól, - Tárkányi Toldy Ferenccel évtizedeken át
őszinte, mély barátságban áll, de harmonikus kapcsolat fűzi Czuczor Gergelyhez, Mindszenty Gedeonhoz. Ipolyi Arnoldhoz. Gyulai Pálhoz és Benezur GyuIához is.
A hetvenes években már sokat tartózkodik Pesten. A főváros élénkebb ritmusú életében sem feledkezik meg hívatásáról és a nép érdekeiről. Elsők között hangsúlyozza a népművclós szűkségességét és, mint a Szent István Társulat alelnöke mozgal.mat indít. hogy az értéktelen olvasmányok helyett olcsó,
színvonalas könyveket juttassanak a nép kezébe.
Versei egyre közvetlleneb'J és egyszerűbb hangon csendülnek meg. Számos vallásos költeménye' a hitbeli élmény egyéni kifejezése mellett imádsággá
vagy népénekké válik. A jó munkáért esedező fohászban minden sallang, díszítő jelző nélkül fordul Istenhez.
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Te munkásságra alkottál,
testet s erőt adál.
Add, hogy dolgozzunk szívesen,
Munkánkon áldásod legyen.
(Reggeli ének)
Midőn

Tárkányi vallásos Iírájában leginkább a nép egyszerű érzéseit tolmácsolja. Nem
.az intellektus eszközével él, a hívő közösség túlcsorduló érzelmeit kívánja meg,szólaltatni ; buzgóságra, igaz ernberségre serkenti olvasóit.
Bízzatok Istenben, hitetek jó magva kihajt így,
S drága borostyá'nját ő fejetekre tűzi,
S érzeni fogjátok, hogy az Úrban töltve nagyobb üdv
Egy nap, mint száz éva bűnök élvei közt.
(A bűnbánó)

Két legjelentősebb rnűve bibliafordítása és egyházi énekei. Az első a Káldibiblia szcmmeltartásával készült és félszázadon át volt a magyar katolikusoknak egyetlen bibliája. Énekeit a Zsasskovszky testvérekkel együtt szerkesztett
Egyházi Énektár számára írta. Ezek jóresze kedves énekkincse a magyar katolikusoknak és még igen soká fenn fogja tartani nevét, - elsősorban talán a
legkedveltebb: .,A keresztfához megyek".
Életének hátralévő éveiben már sokat betegeskedik, vissza kell vonulnia a
közélettől. Sokak számára ez a legkeserűbb lemondás, Tárkányi azonban a
visszavonulást is éppen olyan csöndesen fogadja, mint utolsó, nehéz óráit.
Életrajzírói szerínt félelem, kétségbeesés nélkül, szent olvasóval a kezében
várta a halált. Egész életen át tiszta lélekkel igaz ügyért harcolt, végső perceiben is töretlenül hű maradt eszményeihez. a krisztusi tanításokhoz.
(Szeghalmi Elemér)
JEGYZETLAPOK. -(Az új szépség szépsége.) Az "új" szépségnek, míg elismerik, hogy szép, vajmi viszontagságos a sorsa. A többség többnyire a régi szépet kedveli s idegenkedik az újtól. A legtöbb újfajta szépséget heves harcokkal
juttaták diadalra. Példa: Ronsard-ék és a Pléiade. Más, közelebbi példa: a romantika. Még közelebbi, térben is: Ady és a Nyugat.'
Stendhal önéletírásában, az Henri Brulard-ban találtam erről a következő
nagy bölcsességet: "Annak a száz embernek, aki tíz millióból megérti az olyan
új szépséget, mely nem puszta utánzata vagy tökéletesítése a tömeg által már
megértett szépségnek, húsz vagy harminc évre lesz szüksége, hogy meggyőzze
.az utána következő húszezer legérzékenyebb lelket arról, hogy az új szépség
valóban szép."
Persze mire az új szépség lejut a meggyőzött húszezertől a tfzrní llióig,
már kezdődik előlről az egész. Megint 'van száz, aki megérti az újton-újat s
tovább adja harminc év alatt húszezernek, s a húszezer megint tovább harminc év alatt tízmilliónak; és így tovább. A szépség története: az emberiség
örök stafétafutása. Nem baj, ha szidják a futókat. Csak a botot nem szabad
elejteni soha.
(Legendre példája.) Ezt a jellegzetes mazsolát is az iménti kalácsban találtam. Legendre híres mértan-tudós volt; rettenetesen vágyott a becsületrendre.
Tudósok közt is előfordul az ilyesmi.
Végre megkapta az áhított kitüntetést. Sietve a mellére tűzte; otthon ujjongva belenézett a tükörbe s örömében hatalmasat ugrott.
A szoba alacsony volt, beleütötte fejét a mennyezetbe, olyan alaposan,
hogy ájultan esett össze.
Valóban szép halál lett volna, éppen illő Archimédész utódjához. jegyzi
meg szarkasetikusan "Henri Brulard" (aki, mellesleg szólva, maga sem vetett
volna meg élete bizonyos szakaszaiban egy-egy szép kitüntetést. Dehát mindenkinek megvannak a maga gyöngéi ...) (r. gy.)
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