sen, végzetesen komolyan. S mert teljesen lemondott önakaratáról és Isten
kezébe tette le sorsát, az Úr a teljes
megértéshez vezeti. Nem frázis híres
mondása: "Je voudrais convertir tous
les pecheurs de la terre et sauver
toutes les ames du purgatoíre" - "szeretnék megtéríteni minden bűnöst a
földön és megmenteni minden lelket
a tisztítótűzből." Az individuális humanizmus helyébe az ernbertszerető
Isten mindenkire kiterjedő humaníz-

NAPLÓ
RIEDL FRIGYES. Negyven évvel

musát hirdeti Szent Teréz. S rnindenkit hív és vonz ma is, hogy kövessék
a "kis úton".
Nem .más ez tehát, rnint a gyermekded Istenre hagyatkozás és mindég
gyakorlati felebaráti szeretet. "Kis
út", mert az egyszerűség útja. De ne
felejtsük el, hogy az egyszerűség egyszersmind a legnagyobb tökéletesség
is: maga az Isten is végtelenü! egyszerű.

Eglis István

ezelőtt,

1921. augusztus 7-én halt meg

Riedl Frigyes. Édesapját. Riedl Szendét, szülei eredetileg papnak szánták, s

csak a szabadságharc forgataga ragadta ki a csendes pozsonyi szemináríumből,
ahová azután már nem is tért vissza, mert az idő közben szívében fellángoló
szerelmi érzés új irányt szabott életének. A szülők romantikus szerelme, s a
család eredendő vallásos szelleme a gyermek Ileikében meghatóan fennkölt,
meleg, keresztényi szeretettől átfűtött hurnanizmussá ötvöződött. Mint a budapesti egyetemen a magyar irodalomtörténet tanára, a tudósoknak azon ritka
fajtáj ához tartozott, akik remekírókról remekműveket írnak (gondoljunk csak
az Aranyról és Petőfi ről szóló monográfiákra), akikben a tudós és a szépíró
szerenesés módon egyesül, akiknek a művei, a mellett, hogy tudományosan
megbízhatók, éppen nem fűrészpor-ízű száraz filologizálások, hanem íróian
élvezetes, értékes olvasmányok. Tudóst érdemeit irodalomtudományunk már
alaposan kiélemezte és értékelte, s így mi most megelégedhetünk azzal, hogy
emberi egyéniségének egy-két alapvonását emeljük ki. Két jelentős tanulmánya is van, melyekből alapjában katolikus ilelkületére következtethetünk: A
magyar irodalom főirányai és a Magyarak Rómában. Ide vehető még töredékesen hátramaradt irodalmi hagyatéka is. Az a csöndes áhítat, rnellyel a kő
zépkori kódexirodalmunk bájos, naiv legendáit idézgetí, s a mód, amellyel ezt
az egész korszakot megeleveníti, emberei lelkiviIágának jellemzését adja: mutatja, hogy Riedl lelke mennyire fogékonya kor szellemét jelentő vallásosság
iránt ... "A középkorriak a vallás mindene -- olvassuk nála. - Ami benne
nemes, azt a vallás fejlesztette; amit tud. azt a vallás révén tudja. Szellemi
horizont ját csak a vallás ragyogja be ..." Riedl megértő szeretettel tekintett a
keresztény középkorru, ugyanakkor amikor lelkesedett a művészeteket kibontakoztató reneszánszért is. 'I'enmészetesen vonzódott tehát a kereszténység és
reneszánsz k'asszikus földjéhez: Itáliához. E vonzalomnak köszönhetjük a finom
lírával brokátosan áttört másik kitűnő tanulmányát: a Magyarok Romában
círnűt. A tudós pontosságával s a magyar Róma-járó meleg lírai felbuzgásával
jegyzi fel a dátumot: "Az első magyar 938~ban látta az örök város várfalát és
a fölötte kimagasló Colosseum óriás köröndjét." Ezek az első magyárok kalandozó pogány lovasok voltak, akik olaszországi rabló-portyázásuk során az Örök
Várost is útba ejtették. "Hatvan évvel Ikésőbb ismét megjelenik egy magyar
csapat Róma kapujánál. De mí ly nagy változás! Szent férfiú vezeti most az
előbb zsákmányoló, vad lovas nép küldötteit, akik a kereszténység legujabb
országa számára koronát és áldást kérnek. E küldöttség Magyarországra nézve új élet kezdetét jelenti ..." A halála után Riedl Frigyes hagyatékából címmel kiadott egyik vázlatos tanulmányából is az tűnik ki, hogy Riedl a kereszténységben nem csupán a régmúlt idők értékes ereklyeemlékét becsülte,
hanem elevenen ható. a jelent és a jövőt fonmáló, el nem hanyagolható erőnek
~itte és vallotta.
Mindezek után pedig egy élesnek tűnő, de éppen nem indokolatlan fordu489i

lattal. állapítsuk meg azt is, hogy Riedl Frigyes, aki olyan finom ösztönnel
megjelölte a múltra vonatkoztatva a magyar irodalom "főirányait", a jövőt
illetően nagyon sok közéleti szerepet játszó kortársát megelőzve felismerte a
szocializmus történelmet formáló erejét is.
A Budapesti Szemle 1903, áprilisi számának 154-58. lapján "Magyar imperialisták" eimmel igen figyelemreméltó tanulmány jelent meg Riedl Frigyes
tollából. Ebben ismerteti s egyúttal élesen bírálja Hoitsy Pál neves csillagász
és publicista "Nagymagyarország. A magyar történet jövő századai" címmel
megjelent, a valóságtól meglehetősen elrugaszkodott, délibábos nemzetepolitikai tanulmányát. "Hoitsy - írja Riedl - a jövendő Magyarországát nevezi
Nagymagyarorszúgnak: azt a Magyarországot, mely szerinte természetes, okszerű és szükséges terjeszkedés következtében nagyobb és hatalmasabb lesz,
mint Nagy Lajos magyar birodalma." Hoitsy fellegjáró elméletét, a magyar
imperializmusnak Balkán-irányú terjeszkedése szüksógszerűségét a földrajzi
viszonyok kényszerítő erejével - ma úgy mondanók: "geopolitikai" meggondolásokkal - iparkodott igazolni. Riedl ezzel szemben arra figyelmeztet, hogy:
"A közlekedési eszközök tökéletesbülésével, a technika bámulatos vívmányai
mellett a hegység már nem annyira elválasztó, a folyó pedig nem annyira ös zszekötő jelenség, mínt régen." Megállapítja, hogy a jövő alakulását nem lehet
előre meghatározni, mert az több ismeretlen tényezőtől függ. Ilyen szerinte az
egyes népek létszámának alakulása és még egy másik rejtélyes erőt jelentő
összetevő. "Az európai emberiség politikai és társadalmi eszméi nagy evolutión
mennek majd át; a szocíaldernocrata áramlat mind erősebb meg erősebb lesz;
beláthatatlan, hová fog vezeteni, mít fog elsodorni, mit fog épen hagyni. Beláthatatlan, mennyire át fogja alakítani nyilvános életünket és társadalmi berendezésünket, mennyire fogja megtámadni a nemzetiség cultusát, arnelven a mai
állam-alakulások alapulnak. Hogy mikor? és mikép ? az kétséges előttünk, de
hogy nagy változások lesznek, az valószínű .. :" Azokkal az érvekkel kapcsolatosan, melyekkel Hoitsy a szocializrnus jelentőségót elbagatellizálni igyekezett, Rield így reflektál: "Vajon kizárja-e Hoitsy ellenérve a socialdemocratia
befolyását a jövőben? A socialdemoeratia napról napra terjed és nagyon sokféle árnyalata van ... Hoitsy ... nem tudja megcáfolni, hogyasocialista (azaz
a mai társadalmi rend megváltoztatását célzó) eszmék a közel jövőben első
rangú, hatalmas tényezőkként fognak szerepelni. Hatalmas és - hozzátehetjük
- ma még kiszámíthatatlan tényezőként."
Ne feledjük, hogy Riedl mindezt még 1903-ban, tehát két évvel az 1905-ős
orosz forradalom előtt írta. Joggal megállapíthatjuk, hogya hivatásos politikusok közül is csak nagyon kevesen látták ennyire tisztán a valóságos életet
és az abból sarjadzó jövőt, mint az a Riedl Frigyes, akit sokan szerettek afféle
szórakozott professzornak, a való élettől elvonatkoztatott szobatudósnak feltüntetni. (Kunszery Gyula)
A FÁRAOK KANONOKJA. Igy nevezték Étienne Drioton nancy-i kanonokot, aki ez év januárjában halt meg. A jelen kor legnagyobb egyiptológusaí
közé tartozott. Halálakor a francia rádió rendkívüli adásban ismertette munkássúgát, és külföldről több mint ezer levélben fejezték ki a tudósok részvétüket.
1900-ban, tizenegyéves korában atyja könyves polcáról kezébe került egy
egyiptomi útikalauz, amelyben egy egyiptomi nyelvtan címét fedezte fel. Ez
annyira felkeltette az érdeklődését, hogy megszerezte magának a nyelvtant s
hozzáfogott a tanuláshoz. Ettől kezdve egész életében első sorban Egyiptom érdekelte. A kis gyermek szakavatott vezetőt is kapott a nyelvtanuláshoz a
Louvre egyik tisztviselőjének, Georges Bénéditenek személyében, akihez ettől
kezdve szoros barátság fűzte. Bénédite áveken keresztül minden héten elküldte
tanítványának a számára egybeállított nyelvtani feladatokat.
Tizenhatéves korában Drioton papi szemináriumba lépett s tanulmányai
folytatására Rómába került. Itt 1912-ben megszerczte a filozófiai és később a
teológiai doktorátust. Szabad idejét azonban változatlanul kedvenc tanulmányának szentelte. Tökéletesen megtanulta az ókori Egyiptom nyelvét és történetét. A párizsi Institut Catholique professzora, Mgr. Griffin a keresztény
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Egyiptomra is felhivta figyeimét és ettől kezdve a koptok nyelvével és történetével is toglalkozott. Csakhamar ezen a területen is szakemberré nőtte ki
magát. Négy területen volt szakember: az ókori egyiptomi nyelvben és történetben. a kopt nyelvben és történetben, holott ezek mindegyike önmagában
elég egy tudományos élete kitöltésére.
Az első világháború alatt Párizsban katonakórházban volt lelkész. Szabad
iee.kben a kon t kéziratokat tanulmányozta és erről szóló tanulmánya 1918-bqn
jelent meg. Szakadatlanul dolgozott. 1920-ban az Institut Catholicniecn: az
egyiptomi és kopt nyelv tanárává nevezték ki, ekkor 31 éves volt. Bénédite is
meghívta maga mellé a Louvreba s 1925-ben, mikor Bénédite meghalt Drioton
lett az utódja. Közben rendszeresen előadott a College de France-on; szerették
ví lagos. érdekes előadásait. De nemcsak hazájában töltött be különböző hivatal oka t és tlsztségeket, hanem Egyiptomba is meghívták a kairói Fouad-egyetemre. Egyiptomban részt vett a régészeti kutatások megszervezésében, felügyeletében. múzeumok igazgatásában is s maga is végzett ásatásokat Médamoudban. Katolikus pap számára ritka megbecsülés egy mohamedán államban.
Adminisztratív és reprezentatív rnunkája mellett míndíg tudott időt szakítani a szorosan vett tudományos munkára is. Egymásután jelentek meg tanulmányai tudományos folyóiratokban a fáraók Egyiptomáról és a keresztény
Egyi ptomról. Szerkesztett egyiptomi nyelvtant, bevezetést írt a hieroglifiráshoz Sottus-val. megírta Egyiptom történetét Vandrier-val, Lauerral pedig Zosze r Liraó szakkarni emlékeiről írt. Nem féltékenykedett, tudott együtt dolgozni másokkal.
Különös feltűnést keltett 1942··ben kiadott könyve: Le théaetre égyptien,
amelyben az egyiptomi színház kialakulására mutat rá. Már Herodotos említést tett egy Ozirisz és Szet harcát bemutató misztériurniátékról, egy Edfuból
előkerült stélén pedig euy színészről volt szó, de hogy ténylegesen is voltak
színdarabok és milycnek is voltak, azt csak Driotonnak sikerült kimutatnia.
K G;]öniisen órdekeltck a rnisvt ér iumok és ezekben a liturgiától és a szimbolikus
cselekményektől gondosan külön tudta választani a tulajdonképpeni drámát
anna', sze replőivcl ós púrbec;zédcivel. Tizenkét színdarabot tudott így azonosítani.
'Tudományos munkásságán mély nyomot hagyott papi mívolta. A régi
Egyiptom ve lők irz át volt itatva a vallással, és Drioton számára a vallásos szemIéJ,'t volt az első, E szemszögbő! nézett mindent, eszerint különítette el a dolgokat és a kérdéseket ebből 0. szempontból látta feladva. Sok problémára találta meg így a választ, amelyet előtte a laikus tudósok nem tudtak megtalábi. Ebben természetesen része volt teológiai képzettségének is, de az igazi
ok az egy6niségébcn rejlett. Mélvségesen vonzódott a szenthez, ami az egyiptorria'c Jell.eben is Jeltalálható volt, és erre rezonált a lelke. De ezzel egyszersmind cl kórdések, problémák középpontja felé irányult az érdeklődése és
nem elégedett meg a relülcttcl.
Tudományos munkásságának vallásos beállítása ezért nemcsak a kopt
egyház emlékeire terjedt ki, hanem érdekelte a Biblia és Egyiptom történeti
vonatkozása is. Így írt többek közt a zsidók Egyiptomból való kivonulásának a
problémáiáról. Amen-ern-ope' és a példabeszédek könyvének az összefüggéséről. A bölc.Q'ss2giratok tnnulrnányozását különösen fontosnak tartotta. Ezek közül a legrégebbie;-( (Tanítás Kagemni számára, Tanítás Merikare király számára,
Ptahotep tanítása, Egy egyiptomi bölcs. figyelmeztető szavai, Egy életuntnak

vitájc, lelkével) eredete a régi birodalomba nyúlik vissza. Erkölcsi kódexeknek
tekintették öket, melyekot klrálvok, vezetők számára írtak. Ugyanazok az emberi létproblémúk szercpclnck bennük, melyek az embereket mindenkor foglalkoztattak. Ezért tal.ilkozunk ilyen kérdésekkel az ószövetségi bölcsességíroda;ornbilP, .szent AgosJrmnúl, Aquinói Szent Tamásnál és a modern Max
Schelernél, Hcideggemél vagy Sartren:íl is. Ennek az irodalomnak és a Bibliának az t;ss7,efüggését tette vizsgálat tárgyává és igen fontos eredményekhez
jutott általuk.
Ugyanez a szemlélet vezette öt akkor, amikor az amulettként és pecsétgvúrűként használt skarabeusok titkos írását (kryptographia) megfejtette és;
l'~:mllt:ltott arra, hogy a titkos írás alkalmazása csak a kiváncsiság felkeltését
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szclgálta, hogy a rnögötte rejtőző gondolat foglalkoztassa az embereket. A skarabeusokra írt formulákból ugyanis a személyes vallásosságnak egész különleges világa nyilvánult meg. Ennek a felfedezésnek köszönhette, hogy meg tudta
magyarázni a XIX. dinasztia (Kr. e. 1330-1195) idejéből származó halotti stélék
(kő-síremlékek) vallásos jellegét.
Ezen a különleges területen végzett munkák tették lehetövé számára, hogy
az egyiptomi pantheon furcsa, állatformájú istenei mögött észrevegye a monotheizmust, ami az egyszerű emberek hitében évezredeken át megmaradt.
Előtte az egyiptomiak vallásából csak a külsőségek érdekelték a tudósokat. Leírták a különböző isteneket, templomaikat,közölték a mitoszokat, a falakra
vésett hieroglífeket, az invokációkat tartalmazó papirusztekercseket, himnuszokat, szertartásokat, ritusokat, formulákat. Nem láttak bennük egyebet, mint
legföljebb mágiát, mely a maga szavaival, szertartásaival biztosítja itt a földön
és a túlvilágon a jólétet. Nem tudták mindebből kiolvasni a régi egyiptomiak
vallásos lelkületének őszí nteségét, bensőségét, nem tudták kiértékelni kul tuszukat és szertartásaikat. Ez nem elégítette ki Driotont. Az első volt, aki rámutatott az istentisztelet és a bölcseségirodalom közt lévő kapcsolatra. és hogy ez
az irodalom a forrása a kultusznak. Nemcsak egyszerű tanácsokat tartalmaz,
melyeket a kormányzásnál fel lehet használni, hanem szoros kapcsolatban van
az istenséggel, amelyről elmélyült s valódi mísztikus szemléletet ad. Rámutatott arra, hogy benne az "isten" szó egyesszámban és egyedülállóan fordul elő,
függetlenül a különböző formuláktól, melyek az egyiptomi pantheon számára
rendelkezésre álltak. Ezekben az iratokban az istenségnek olyan jellegzetes vonásai vannak (teremtői hatalom, atyai gondoskodás a teremtményekről, szeretettel teljes és gyakran személyes viszony velük), hogy Drioton egész tudományos szigorúsággal ki tudta következtetni nemcsak az egyisten után való vágyódást, hanem a valóságos monotheisztikus hitet is. Ez ki tünt a piramis-idők
egyik okrnányából, a Memfiszi teológia összfoglalatából is, mely a Sabaka-féle
stélén (Kr. e. 700) található, de visszanyúlik a III. dinasztia idejébe (Kr. e. 2980).
Itt olvasható: "Ptah isten teremtette az isteneket, építette a városokat, alapította a tartományokat, az isteneket elhelyezte szentélyükbe, meghatározta áldozataikat, bereridezte kápolnájukat és megalkotta testüket úgy, hogy szivük meg
volt elégedve ezzel". (Pritchard: Ancient Near Eastern Texts 5 old.) Ez a monotheisztíkus törekvés nyilvánult meg az egyiptomi papság szinkretista törekvéseiben, amelyek megalkották az istenek családjait vagy hierarehiáit. Legk ifcjlettebben, bár a legtöbb politikai színezettel, és a legjellegzetesebben Echnatonnál (Kr. e. 1375-1347). Vizsgálatának számtalan adata alapján Drioton kimondhatta, hogy a monotheisztikus hagyományok a legrégibb idő óta fennmaradtak
és átütöttek a sokistenhi ten.
Minden új tanulmánya ennek az alapvető megállapításnak volt a meacrósítése. Így volt ez például az ún. ártatlansági nyilatkozattal is. A megholt lelkek ezzel tisztázták magukat az alvilági bíró előtt. Ezeknek a formuláknak a
tudósok csupán mágikus erőt tulajdonítottak. Drioton .most ugyanazzal a gonddal, mint amellyel a misztériumoknál dolgozott, nekifeküdt ennek a kérdésnek
és tanulmányozta a mágia szerepét a vallásban. Világos szövegekre támaszkodva kimutatta, hogy ezek a formulák csak korlátolt területre vonatkoztak. alá
voltak vetve az istenségnek és nagyon messze voltak attól, hogy kataimat gyakoroljanak az istenség felett. Az ártatlanság! nyilatkozatnak nincsen lényegében véve mágikus ereje, mert az ókori birodalom első forrnulái ban egyenes
kapcsolatban vannak az Isten szuverén itéletével, és maga az istenség menti
fel a bűnöst, nem pedig a formula elmondása.
Aimikor Drioton a régi Egyiptom vallását kutatta, nem feledkezett meg a
keresztény Egyiptomról sem, s élete utolsó szakaszában párhuzamosan foglalkozott mindkét Egyiptom emlékeivel és megtalálta a láncszemet, mely az egyiket a másikhoz kötötte s ez az egyiptomiak vallásossága volt. A régi egyiptomiak mély vallásossága biztosította a természetes alapot a kereszténység számára.
Drioton életében a pap, az ember, a tudós a legnagyobb harrnoníában volt
egymással, példaképe lehet a keresztény tudósnak. Kutatásaiban mindenkor
Isten nyomait kereste és ezt meg is találta munkásságában és önmagában is.
(Kosztolányi István)
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-AZ or. VASO N APLOJA. Kolozsvári Grandpierre Emil Egy szereplő visszatél' című új könyvének befejező ciklusa tizenegy rövidebb elbeszélést tartalmaz ezzel az összefoglaló címmel: "Embert stílusáról". Vázlatkönyv ez, rioverlák sorozatában végzett műhely-tanulmányok. Címük egyben az írói szándékról is vall: megragadni a jellemet abban, amiben kifelé a leginkább megnyilatkozik, azaz a stílusában; abban, ahogyan mozog, él, viselkedik, beszél. A
vállalkozás nem is olyan könnyű, mint amilyennek az ürügyéül szolgáló mulatságos történetek alapján vélhetik. Beszélni valakiről mindig könnyebb, mint
beszéltetni valakit. Egy alak hanghordozásának. gondolkodásának, beszédmodorának, gesztusainak állandó, éber megfigyelése és ábrázolása, anélkül, hogy
az író ebből a magára vett modorból kiesnék és hamisat fogna, s ugyanakkor
anélkül, hogya karikirozás túlzásaiba esnék, komoly, nagy gyakorlatot és jelentős ábrázoló erőt igénylő föladat. Elmondani, akár szociogrúfiai leletként.
hogyan, milyen vak buzgalommal szolgálja ki egy korlátolt titkárnő gazdáját,
aki szemérrnetlenül kizsákmányolja, érdekes lehet; sokkal érdekesebb, ha míndezt a titkárnő maga mondja el, illetőleg az ő korlátolt rajongásának vallomásából derül ki, mint a Vállalati ügyben. Azt is érdekesen, humorosan el lehet
beszélni, hogyan lát vendégül egy sznob kispolgári házaspár egy írót; érdekesebb, jellemzetesebb, színesebb, ha mínderről maga a férj számol be, s a dolog
komikuma az ő fontoskodó elbeszéléséből pattan elő, mint az Egy nagy kiábrándulásban. Az emberről maga az ember vall, a stílusával. A vállalkozás sikere főként azon múlik, mennyire hiteles a stílus, mennyire valóságos a jellemző gesztus. Tehát lényegében azon, mennyire tudja beleélni magát az író
az alakba, illetve mennyire tudja alávetni önmagát, saját "stílusát" az ábrázolandó alak stílusának.
Az "Embert stílusáról" ciklus darabjai nem különösebben nagyigényűek.
Semmivel sem törekszenek többre, mint amit közös címük mond. Az író gyors,
gyakorlott kézzel arcképeket vet papírra; vagy néha rnintha magno-szalagót
játszanék le, melyet egy-egy jellem, típus belső szerkezetének működéséről
vett föl. Látszólag az olvasó szórakoztatására, mulattatására. Valójában tanulmányként. Mert a nagyobb arányú elbeszélésekben s a kötet címadó kisregényében ugyanezeknek az eszközöknek az alkalmazásával látjuk, ugyanezzel a
módszerrel találkozunk.
A nem egészen százhatvan lapnyi kisregény, az Egy szereplő visszatér
tör-ténete nagyon áttekinthető, mégsem könnyű egy szálra fűzve elmondani.
Egy vidéki városban egy vagyonra éhes intéző beférkőzik egy friss özvegy,
Tauberné kegyeibe és kiforgatja vagyonából a két Tauber lányt. A kisebbik
Tauber lány, Zsuzsa föllázad, a maga lábára áll az örök-jogász, kisvárosi Don
Juan Gajári Laci segítségével. "Egy szereplő visszatér" a múltból : Katona
Árpád, Gajári Laci gyerekkorának vidám Arpi bácsíja. és anyjának egykori
gavallérja ; ez a visszatérés egy sereg indulatot bolygat föl, Laciban is, anyjában is, apjában is. A jogász végül fölhasználja a kínálkozó protekciót: Ievízsgázik, állást kap Pesten és Zsuzsa után utazik. De mindezt az író nem szorítja mederbe; az élet áradását nem szabályozza, hanem hagyja, hadd fojjék
kényelmesen, kissé kuszán és mégis az élet természetes rendjében; úgy látszik,
rnintha nem nyúlna formáló kézzel a valóságba. Szálakat elvarratlanul hagy;
a regény Tauberék történetének indul, Gajáriék történetével végződik; szántszándékkal kitér minden kínálkozó "megoldás" elől: nem boronalja össze Lacit és Zsuzsát ; nem zárja le Tauberné és a birtokába szerelmes Arokháti ügyét;
nem tudjuk, mi lesz a másik Tauber Iánnyal és szerelmével, az asztalos fiából
lett mérnökkel. Központi alakja van ugyan a regénynek, Gajári Laci, ő azonban
inkább csak amolyan ürügy-főhős: szerepe inkább az antennáé, rnint a motoré;
inkább közvetíti, nem pedig viszi a történetet. A szövevényes anyagnak mégis
megvan az egyensúlya, de nyilván nem a történet, hanem az alakok, a jellemek
jóvoltából.
Ezeknek az ábrázolása az "embert stílusáról" rnódszerével történik. Grandpierre Emil nem sokat válogat, még kevesebbet kényeskedík. Nyers masszából,
finnyásság, aprólékoskodás nélkül gyúrja ki alakjait; nem dolgozik utalásokkal, rnondhatní atmoszférikus áttételekkel, hanem nevükön nevezi a dolgokat
és semmit nem mellőz el, ami az alak jellemzetes előállítását szelgálhatja. Ér493

zelmek, lelki mozzanatok ecsetelésénél semmivel sem fordít kisebb gondot az
ember· "stílusának" külsőségeibe való megragadására; kevés Írónk van ma,
aki alakjai külsejét oly részletesen és jellemzően .látná és láttatná, mint Grandpierre Emil..
Az alakokban persze az a legjellegzetesebb, ami a Iegfölötlőbb ; a rajznál.
hogy az arckép találjon, legjobban a ki ütköző vonásoknál kell megnyomni a
ceruzát. Ez a látás és ábrázolás aztán sokszor súrolja a komikumot, nr511 a
dolgok komíkusra torzításával (mint például Az elveszett gyermekkor círnű,
egyébként meggondolkoztatóan példázatos elbeszélésben), hanem a jellemzetes
kiemelésével. A módszer lényegében ugyanolyan, mint Balzacnál; bizonyára
ebből, vagy ebből is származik az ábrázolt valóság bizonyos panoptikumxzurű
sége, Az Egy szereplő visszatér kitűnően unegrajzolt bevezető jelenete olyan,
mint egy nagyon jól beállított színpadi kép, néhány remek karakter-szerenpel.
elsősorban Taubernéval és a kérőjelölt Blázsekkal. Mintha az író "ernbert
stílusáról" föliratú vázlatkönyvében letS volna egy lap a kegyeskedő özvegyről is, a közhelyeiben feszengő nyomdászról is: amikor rnegszólalnak, mindegyik pontosan a saját stílusában beszél és mozog és hanglejtésével, beszédmódjával jellemzi magát; akárcsak később a visszatérő Arpi bácsi, ahogya jogászt,
aki nem ismeri meg, egyetlen kérdéssel rá tudja emlékeztetni mindenre, s ahogy
csak meg kell szólaltatnia, s márís mindenestül előttünk áll a kiöre,,;odű
"sarmőr"; vagy még később az apa és megcsalt férj, a száraz jogász, amint
ebédnél a város pletykált sorjázza törvényszéki modorában s a papucshős
sunyi bátorságával áll bosszút egykori sérelméért a harcias, ajtócsapkodó
feleségen. Ha van regény, amely színpadot kíván, az Egy szereplő visswtér
ilyen.
A kisregény izmos életszerűségét elsősorban az ábrázolás, jellemzés e bő
vérű, ízes realizmusának köszönheti. Izes, jóízű realizmus ez: az író nemcsak
érti, hanem élvezi is a mesterségét, Alakjaiból nemcsak, életszerűség árad, hanem az ábrázolás kényszeredettség nélküli, fürge öröme is; az a kis CIW'I'ge,
majdnem színészies gesztus-túlzás, ami egy-egy Iiguráján észlelhető, olyanféle,
mint mikor az arcképrajzoló a portré találó voltán érzett jókedvében kissé
megnyomja a ceruzaját. Van ilyen túlzás, ami torzít, és van, amelyik ellenkezőleg, csak még jellegzetesebbé és hítelesebbé tesz; ez utóbbi eset figyelhető meg számtalanszor például Balzacnál. Az Egy szereplő visszatér erős kirajzolásat szintén ebbe a balzaci fajtába tartoznak.
Ami a történetet, meseszövést illeti, abban Kolozsvári Grandpierre Emil
semmiféle meglepetéssel nem szolgál ; nem tér el az epika szokott hagyom.inyaitól, nincsenek új fogásai. "teohnikai" vívmányai, "formabontó" kísérle-ci.
Annyira lekötik figyelmét az alakok, jellemek, hogy mellettük jóformán minden egyéb másodlagossá lesz. Szerkezetei majdnem anekdóta-szerkczctck : ;';eretek ezek, melyek többé-kevésbé csak arra valók, hogy legyen miben mozogniuk a jól formált, valóban hús-vér jellemeknek. Vannak epikusok, akik például Mikszáth - az elbeszélés örömét élvezik, szinte beszélve írnak; vannak, akiket az ábrázolás öröme jellemez. Kolozsvári Grandpierre Emil az
utóbbiak közé tartozik, az íróknak abba a típusába, amelynek a fejedelme megint csak az ő nevét kell említenünk - Balzac.
A kötet legjelentősebb darabja minden bizonnyal a címadó kisregény. Az
elbeszélések közül a "rezervátumi" öregekről nyujtott pompás jel lerntn nuimány, a Tarokkozók mellett elsősorban a Karácsonyi ünnepeket kell kiemelnünk: a háború végnapjait élő Budapestnek és hadseregnek ezt a félelmetes
groteszkba hajló, komikumában tragikus képét.

***
"Egy Kínába került magyar geológus tífuszban megbetegszik s önkén:.':'.':
ápolónőjének, egy fiatal munkatársának estéről estére, láztól gyötörten elmondja Iérfikorának történetét, életenek sorsdöntő fejezeteit." Ez Birkas Endre új,
Kő és homok című regényének tömör "tartalma", ahogyan a burkoló ismertető
szövcgében olvashatjuk. Illetőleg nem is annyira tartalma, mint inkább kcret.e ;
és nem vagyok egészen biztos benne, hogy ennél jobb keretet nem vúlasztr,atott volna az író. Valamilyen keret kétségkívül kell, mihelyt lemondunk 3.1'-

ról, hogy a dolgokat folyamatosan, elejétől végig úgy mondjuk el, ahogy formai problémákkal nem sokat vesződő, gyanútlan regényíró eleink tették. Vagy
legalábbis sokan közűlük. Mert Balzac például már korántsem volt ilyen "gyanútlan", s egyáltalán nem azzal a Walter Scott módszeréből ellesett naív fogással élt, amelyet a régi iskolakönyvek Jósika Miklós kapcsán fejtegettek: az
érdeklődés fokozására legizgalmasabb pillanatában szakítani meg az elbeszélést s térni át valamelyik mellékágára, hogy aztán e lassító kitérő után megint
a főcselekményt folytassuk, függőben hagyva egy ideig a szorongó olvasót afelől, vajon mi lesz az üldözők elől menekvő szerelmesekkel, vagy az orkánban
bolyongó kimerült hőssel. Balzacnál nem ilyesféle fogásról van szó; minden
esetleges ellenkező hiedelemmel szemben alighanem ő volt az első "modern"
regényíró, aki kényszerítő szükségét érezte annak, hogy cselekményeit a lehetőségig sűrítse, s ne kényelmes folyamatossággal beszélje el, hanem mintegy
egybegyúrja, egyetlen nagy "pillanattá" zsúfolja - ami nyilván epikai látásának sajátos "látomásszerű" voltából következik. De ez már túl messze visz
attól, amivel kezdtük: hogy ha egyszer lemondtunk a síma, naív folyamatosságról, akkor valamilyen más komponáló elvet kell találnunk, amely szerint
mondandónkat clőadjuk; azaz valamiféle keretet kell alkotnunk.
Bi rkás Endrénél a keret részben jó, mert jelentése van, részben viszont
sablonosnak hat, mert hiányzik belőle az élmény. Jelentése van: Kína, ahová
egy magyar geológus minden különösebb nehézség nélkül kikerülhet, a jelen
esetben a "messzeség" is, ahová a főhős élete csődjéből emigrál. Ennyiben hiteles. Egyébként azonban szükségképpen sablonos, vagy másodlagos; nehéz
arról igazán megragadó élményt adni az olvasónak, amit az író maga nem látott közvetlenül. De még ez is hagyján; mirithogy csak keretről van szó, elég
néhány jól választott stereotip vonás, s az író meg tudja teremteni vele az elbeszélés reális és hangulati hatásával egyben lélektani "színterét" és légkörét:
a majdnem szimbolikus sasokkal, szárazsággal, rögtönzött kórházzal. A zavaró
az, amivel ezt a keretet az író fejezetről fejezetre odakötözi a cselekményhez,
túlzott lelkiismeretességgel, minduntalan eszünkbe idézve, hogy egy tífuszos
lázbeteg meséli a dolgot az Angéla nevű önkéntes ápolónőnek (akihez, rnint
a végén kiderül, valami kezdődő kapcsolat fűzi); túl élesen villantja bele az
elbeszélés fiktív jelenidejét a történet reális idejébe; úgy hat ez, mint mikor
előadás folyik előttünk, feszült figyelemmel követjük, s minduntalan kizökkent a fényképész kéretlen magnóziumíénye. Azt hiszem, mindez sokkal jobb
volna sokkal elmosottabban, sokkal jelzésszerűbben, kevésbé exponáltan ét;
kevesebb szabályossággal.
De nem ez a lényeg, hanem ami a kereten belül történik. Az alaphelyzet
majdnem közhely: egy férfi két nő közt ; az egyik céltudatos, kemény, reális
egyéniség, a másik könnyedóbb, lepkeszerűbb, vonzóbb; ráadásul az egyik baloldali, később kommunista, pártvezetőségi tag, a másik jobboldali, nyugatos.
Szerencsére Bi rkás Endre nem sarkítja ki túl sablonossá ezt az ellentétet, ~
főként a "nyugatos" Anninak ad elég egyénítő vonást ahhoz, hogy ne legyen a
feleség, <Judit klisészerű ellenpárja, s a "háromszög" ne puszta képlet legyen,
hanem hihető valóság is.
A főhős Pécs kiürítésekor ismerkedik meg Annival, s ahogya nő az életébe
avatkozik, az már-már afféle acte gratuit: a férfinak föltett szándéka. hogy
"lelép", s éppen mí kor tervét végre akarja hajtani, kezében böröndjével. s már
a vonat lépescjén. megérzi, hogy nézik: Anni nézi, Anni, akit már Pécsett
futólag látott, s erre fönnmarad a vonaton. vállalja az alakulat kalandos
odüsszeújút. Igen, már-már jellegzetesen a gicle-i "vétlen cselekedetek" egyik
válto-atával úllunk szemben - illetve állnánk szemben, ha ez a férfi nem az
volna, aki, távoli - talán nem is olyan távoli - jellem-rokona Birkás Endre
korábbi regénye, az Elfelejtett emberek: Bándy Gézájának: az a fajta ember,
aki maga csak kényszeredetten cselekszik, egyébként hagyja, hogy fl dolgok
csak úgy történjenek vele, vállvonással teszi túl magát fontos kérdéseken.
s mi ntha nem volna mértókc, mintha nem volnának számára fontosabb és kevésbé fontos dolgok, hanem nunden mindegy, minden egyforma; s benne magu l.a n sincs tartás. sztlárdság, valahogyan laza a halmazállapota, sajátosan
amorf lény. Visszalép a vona í.lépcsöről; mert rrriért ne lépne vissza, amikor

ugyanazon a vonaton utazik az a no IS, akin Pécsett megakadt a szeme. Szenvedély? Vannak ilyen hirtelen főllobbanó végzetes szenvedélyek, kivált regónyekben. Szó sincs róla: nem szenvedély. Épp úgy nem az, mint később, már
Nyelgatról visszatérve, a pesti szállodában az a 'jelenet, amikor Anni betegágya mellett szétmorzsolja zsebében az életmentő, nehezen rnegszerzett penicillint s hogyja, hogy Anní meghaljon. Bosszút áll, amiért Anni megcsalta egy
fiatal amerikai katonával? Nem. Csak megteszi ; miért ne tenné. Az sem hősi
esség, amikor valahol Sopron környékén használhatatlanná rontja egy éjszaka
az alakulat négy ágyúját. Szabotázs? Ellenállás? Nem. O- maga sem érzi annak; később is szinte szégyelli, nem emlegeti. Miért tette? Ennek a hősnek a
tetteire nincs magyarázat. Arra sincs, miért kötötte sorsát a vele homlokegyenest ellenkező Judithoz. Ellentétek vonzzák egymást? Nem; nem erről van
szó. Ezt sem tette, az is csak megtörtént vele; nincs rá magyarázat, ő sem tud
rá magyarázatot. Nincs ellenállása, átmennek rajta a dolgok, s ő újból kocsonyásan összezárul s marad, aki volt. S ugyanígy ő sem ütközik ellenállásba,
elsiklik a dolgok mellett, átsiklik rajtuk. Annit végeredményben megölte; Judittal zátonyra futott az élete, "nem hiszek már neked, nincs hitele a szavadnak" - mondia neki az asszony; s ő ott kint Kínában, miközben elmondja
élete történetet, negatív gyíbkosságát, ingadozásait, sehideg-semeleg lődőrgé
sét a létben, csak úgy szórakozottan, majdnem olyasformán, ahogy annak idején a vonatra visszalépett. vagyechogy a penicillines fiolát szétmorzsolta, "megállt a lány előtt, megfogta két kezével vállát, és lassan maga felé húzta". An-'
gélának igaza van, amikor elhúzódik, egy szót se szól s kimegy a szebából. Végtére felelősség is van az életben.
Felelősség? Szeretet? Bizonyos értelemben majdnem szinonimák. Anni azt
mondja a hősnek: "Nem szerettél SE: engem ... se őt ... senkit. Nem is fogsz
soha senkit se szeretni. Soha, soha ..." Judit pedig ezt: "Nincs se hited, se
bátorságod ... Gyenge vagy. Ilyennek születtél." Találóbban nem is lehet jellemezni.
Hős, akiben nincs semmi hősi, se pozitív, se negatív értelemben; jóságában
nincs jó, gonoszságában nincs ördögi; jó, rossz az ő esetében különben is csak
kívülről alkalmazott fogalmak, mert neki magának nincs minősítése; nincs
amihez tettei viszonyulnának s amitől ilyen vagy olyan értéket kapnának. Az
a lényege, hogy megfoghatatlan, hogy mindegy-embcr. Se hite, se szeretete, se
bátorsága; se jó, se rossz. Van. S abban, hogy csak van, majdnem szörnyetcg.
Karmok, fogak nélkül, kocsonyásan, mint egy őslény.
Nem is Anni, nem is Judit: ez a belül semmilyen hős tartja puha vállán
a regényt: nemcsak a történetet, hanem bizonyos fokig a történelmet is, a háború végső szakaszának képtelen, esztelen történelmet, a tébolyult ide-oda hányódást, ezt a még a fogságban is kábán tovább működő ostoba gépezetet a pompásan ábrázolt alakok galórlújával. A szürke massza, a szálkás stílus, a
majdnem kedvetlen előadásmód, a kínálkozó "n'lutatós" lehetőségek következetes elkerülése, bizonyos kutató fanyarság: ezek Birkás Endre jellemző "eszközei", ezek voltak már az Elfelejtett emberekben, ezek régebbi novelláiban
is (melyek megérnék. hogy kötetbe gyűjtse őket). A Kő és homokban még biztosabban uralkodik anyagán, még takarékosabban gazdálkodik vele, s még
nyomasztóbb hitelességgel ábrázolja egyrészt sodródó, szeretetlen-hitetlen "hős"
típusát, másrészt a kort, amelynek "hőse", s amely alighanem kitermelte.
(Rónay György)

SZlNHAzI ORJARAT: A t e l j e s F a u s t. Azaz csak az első és a második
rész együtt, egy előadási estébe kényszeritve a színpadot külön-külön is nehezen elviselő drámai költemény lírai gyöngyszeme ktől nyüzsgö epikumát. Faust
az egész emberiséget jelképezi és a mindent megszervezni akarás tipikusan
német vágya itt a "mindent megírni" rögeszméjeként mutat1cozott meg Goethénél. Mikor pedig néhány soros versei közül nem egy, így a "Wer níe sein Brot
mit Triinen ass" kezdetű strófa többet mondhat az olvasónak, mint egy többezer
sr.ros drámai költemény, amelynek egyes részei sokkalta tündökletesebbek, mint
az egész s minden egyes mozaik-kockáját kiilim. kell szellemileg fölc1olgoznunk
és assziminálnunk, hogy aztán cl teljes mű nagyszerűségét érzékelhessük. A
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magyar néző ezt a részletekből, bölcselmi gondolatokból összeálló részlethatást
a sokkalta egyszerűbb szinietii Madách féle tragédiánál a mű sokszori olvasása
és szemlélése után már egységbe tudja látni és érzékelni, Goethe azonban 'Í6
sokáig meglehetősen idegen test maradt a magyar irodalomban. Fordítási irodalmunk föllendülése idején, a múlt század második felében és századunk kezdetén a nemzet nagyrészében határozott animozitás uralkodott az imperialista
kalandokkal bennünket oly sokszor sujtó németség ellen. A magyar műforditók
többnyire konzseniálisan forditották le a világirodalom nagy remekeit, de a
német irodalommal meglehetősen csehül állottunk, amit az is elősegített, hogy
a legtöbb könyvhöz jutó és magát műveltnek tudó ember gagyogott valamit
németül s belé is szagolt imitt amott Goethébe, de persze tökéletes nyelvtudás
nélkül nem élvezhette költői remekléseit. A Faust második részének szimbolikájánál pedig a legtöbb ember elakad. A kiadók nem fordíttatták tehát, hogy
úgyis németül olvassuk, az olvasóknak pedig igen kis hányada volt képes Goethét eredetiben olvasni.
A világirodalom egyik leghatalmasabb alkotása azonban mégis állandóan
foglalkoztatta műforditói lelkiismeretünket és Dóczy Lajos részleteiben ma is
helytálló fordítása után időnként kézbe vehettünk egy-egy újabb kísérletet a
nagy mű magyar tolmácsolásából, igya két háború közt Sárközi Györgyét, fölszabadulásunk után pedig Kálnoky László bravúrosan könnyed tolmácsolásában végre a második rész is szélesebb tömegekhez juthatott el. Mindenképpen
indokolt tehát a Vígszínház erőfeszitése, hogy szellemi köztudatunkba egy színpadi előadás visszhangjával echózza belé az emberiség Faustban jelképezett
drámáját. Egy Faust előadás azonban sohasem lehet tökéletes, mégha a két
részt külön-külön adják is, az összevonás pedig a második részből csak néhány
illusztrációszerűen ható részletet bir csak megmutatni. Miután azonban a cél
csak az lehet, hogy minél több magyar olvasó emelje le könyvespolcáról a
Faustot s minél mélyebbre hatoljon annak szépségeibe. üdvözölnünk kell a töredékes előadást is, amelynek számtalan buktatón kell győzedelmeskednie.
Először is maga a főszereplő, Faust a világ drámairodalmának egyik legnehezebben megeleveníthető alakja. Faust az eaész mű során inkább csak elmélkedik a világ értelmén, cselekedni Mefisztó cselekszik helyette és a mindent eláruló színpadon az elsődleges drámai rugó eme hiánya bizony minduntalan kiütközik. Legjobban még Goethe fiatalkori remekműve, az "Vrfaust"
játszható, amelyet München kamaraszinházában láttam közel négy évtizeddel
ezelőtt. Az 1919-es pesti nemzetiszínházbeli előadást akkor már ismertem, Beregi Oszkár ma már túllátványosnak nevezhető színpadi stílusa és pompás retorikája akkor szavalási betétszámok sorozatárá tette a darabot. A müncheni
Kleines Theater expresszionista izű előadása a még nem elnyujtott Vrfaustból
.elementáris hatást tudott kicsiholni. A két háború közt a Nemzeti Színház is
próbálkozott a két rész együttes bemutatásával, ezt az előadást azonban elmulasztottam. A Vígszinház bemutatója tehát nagy várakozást keltő és többszörösen indokolt volt. Mit és mennyit lehet mai ·fölfogású, diszletezési szüneteket kiiktató, csak [etképseeríi szinpadi rekvizitumokkal dolgozó rendezői munkával a műből megmutatni, hogyan lehet életközelségbe vinni a sokszor nagyon
is elvont és magvát többnyire nehezen föltáró goethei eszmesort a Faustban jelképezett emberi útról.

Habár ősi legendasor, ponyvára került, bábszínházban leegyszerűsült formákban élt már évszázadok óta Doktor Faustus históriája, mégis az ifjú Goethe
zsenije tette világérvényűvé. S bármi meglepő egy 'ífjú embertől, hogy az
öregkor távlatából nézi a bűnt. az ő filozófiában, matematikában és teológiában elfáradt agyú Faustja mégis öregemberből fiatalodik vissza, hogya Margittragédiának Mefisztótól mozgatott bábtragédi.a-okozója legyen. A bábszerűség
sajnos sohasem kopott le egészen Goethe Faustjáról sem, szenvedő hős maradt
ő többnyire, de ebben is a léttől meghatározott emberiség kiválasztott példánya Ő. A mennyei prológus: ,.Botlik az ember, míg halad" s bizony az első
rész kis világában csak ezt a botló és Margitot is elbotlasztó Faustot látjuk,
akinek szerződése van az ördöggel, hogy addig minden vágya teljesül, amíg
esenove nem szólhat a perchez: "Szép vagy! Maradj! Tiéd vagyok." Mert

497

Faust kikötése az: csak akkor adja át magát Mefisztónak, ha bekövetkezik be,<
telése a világ dolgaival:
"Ha megnyugszom, szolgálhatok,
mindegy, téged, vagy mást esetleg."

A földön kielégülést kereső ember hatalmas kérdőjele lesz aztán az a vitorla, amelynek szárnyaiba kapva a világmindenség áramló erejű behatásai
Faust sorsának hajóját tovahajt ják. S ha eléri a beteljesülést, célját ha elérte,
"harang is kondulhat már búcsúzóra, hiszen megáll az óra, mutatója k~"lll:
az én időm letelt."
A Faust első része Goethe fiatalkori élményvilágából származóan a "kis
világ" eseményeinek bemutatásából áll, amelynek központi része a Margit
tragédia. Mi minden történik azonban az író ban, ha egy művet mintegy félévszázadig dédelget és fejleszt magában. A Faust első leírt sorai és vége között
nemcsak a francia forradalom játszódott le, hanem a forradalom reakciója is
kiteljesedett s Goethe, aki volt olyan szenvtelen, hogy mély meghajlással fogadta Napoleorü, a Szent Szövetség korszakát is egyszerű korjelenségnek fogta
föl: stilusa hűvösebb lett, bölcselme tartózkodóbban távoli a rengő riIáq eseményeitől. Hatalmas a stiluskülönbség az életközeli "kis világ" és a második
részben császári udvarokban, majd mithológiai képzelmek-honában időző Faust
Heléna-históriája között. A két művet szerintem már csak ezért sem c!jánlatos
egyestében egy nevezőre kísérletezni, mert a sz'ínpadi érzékeltetés a mil lé~
nyegéből kifolyóan egészen más kifejezési módot kíván a "kis és nagy világ"
megjelenítésénél. S hozzá még Kazán István rendezésében az első rész vaskos
két fölvonása után csak egy fölvonásnyi tér jut a második eseménytelenebbnek
ható részre, amely részletszépségeinek föltárásával érhetne cl egyeci iH ut.u!
színpadi hatást.
A másodík rész a klasszicizmus jegyében fogant görög eszmevilágú alkotás és a Cqmedie Fran~aise Proust által leírt "Berma" előadásának ígénye él
bennünk vele szemben, ahol a közönség betéve tudja úgyís a Racine-i sziroeoet,
és immáron az az érdekes, hogy a drámai hősnő egy-egy klasszikus mondat
aláfestésére egy-két hüvelyknyivel följebb emeli-e a karját, avagy sem. Ez a
Goethe művének második részéhez egyedül illő méltóságteljes nyugalom czonban eo ipso elsikkad, ha a második rész öt felvonását egy föl vonás ba sűritve
egyszeruen odacsapjuk a mégis elementárisabb első rész Margít tragédiája
után.
Készen áll a Vígszinház díszlet-tartaléka immár mind a két részhez, ruhák,
szereplők eruditiv eszközei kézközelben állnak. Nem kellene, csak színészi, próbai erőfeszítés ahhoz, hogya különben eléggé sikeres első rész megvalósitása
után k ü l ö n előadásban láthassuk a még mindíg összevont, de egész estét
betöltő má.sodik részt is Goethe' évtizedek alatt megváltozott stilusalkotásának
megfelelően. Ennek a résznek központi gondolata nem a császári udvar pénzhiányainak leküzdése, a kapitalizmus Philemon és Baucis házikóját ís fölfaló
moloch-hatalmának érzékeltetése és a csatornázások emberíség javára való erő
teszitései sem. Ennek a résznek központi tartalma a klasszikus szépségideál
Helénában jelentkező megtestesülésének ölelkezése az emberiség Faustban megtestesült szimbolumalakjával s az ő nászuk gyermekének, Euphorionnak a
sorsa.
Am játszaná a színház a Faustba még csak most belékóstolgatóknak egy
estébe nyügözve is a nagy művet, a vájtabb fűlűeknek,.a mű lényegébe igazán
behatolni akaróknak - s ilyenek éppen fölszabadult új színházi publikumunk
gondolatra éhes tömegeiben akadnak majd legszámosabban - játszanák el a
második rész Heléna jelenetsorát, mint a mű legdrámaibb részét, teljes egészében s mellette a császári udvar irónikus jelenetei, a kapitalizmus betörésének érzékeltetése és a fausti ember meliorativ, emberbarát törekvései is érthetőbbekké válnak s megmutatják igazi arcukat. Ma amikor Aiszkiitosz, Soioklész
és Euripidész művei tömegeket nyűgöznek le városunkban, Goethe klasszikus
stilutánzatú Heléna-jelenetsora is megtalálná közönségét, éppen Kálnoky László
tűndökletesen ragyogó, s a mű bölcseimi értelmét hűen tolmácsoló forditásában.
Milyen szívesen látnók Ruttkai Évának a Margit-tragédiában való remek498

lése után az irónikus szépség-eszménnyé magasztosult Helénáját egy klasszikusan kiérlelt előadásban, ahol valóban egy-egy részlet szépségén tűn.ődhetnénk
el, mint nagy mcsterek képein egy-egy mellékmotivum feledhetetlen kialakításán. Egy ilyen előadás közben hányszor ismételnők magunkban a faustigoethei moruiást : "Szép vagy! Maradj! Tiéd vagyok" Az egyesitett Faustelőadás sportszerűvé fokozott rohamtempójában azonban minderre nem marad
idő sem a szinészek: számára, sem a közönség fölfogó képességének tovább nem
tágíthatása muitt, A rendezés tempója állandóan tovább galoppoz és nem foghatjuk be a szépséoes lepkét még szemtűkrünknek horizontjába sem, mert a
rendezői bravur-szándék szélvész-tempót parancsol. S ahogya kezdet Ur-Pokol
szerziulése meglehetősen homályban marad a többszörös függönyök mögött,
ugyanúgy értetlenségbe vész a vég nagyszerű gyász és üdvözülési himnusza.
Önismeretünkhöz kellene, hogy Faust, a törekvő ember egész útját izről
íz re - minden fokában értsük át és értsük meg a mű okát. A demokrácia nagy
haladási titka, hogy lehet javítani életsorsokon és előadásokon is. Nem lenne
szégyene a színháznak egy ilyen értelmezést kibővitő, javitó előadás, amit ha a
Vígszínház nem végez el, elvégezhet a Faustot néhány év múlva szintén elő
adni akaró Nemzeti Szinház, amelynek igazgatója, Major Tamás a vigszinhází
előadás legfőbb erőssége lett.
Major Tamás szerepfölfogásaival és rendezési eszméivel vitáztunk már
eleget e hasábokon s így most a dicséret sem lesz részünkről részrehajtó. Élete
nagy s;wrepe a Mefisztó, Richár,dnál, Tartuffenél és Lucifernél is inkább. A
könnyed iróniát, a játékos ördögiséget fölülmúlhatatlan eleganciával gyakorolja
itt s bár a második részben szereplehetősége kevesebb, amikor a szinpadra
lép, a fáradt idegű közönség újra fölvillanyozódik. Pálos György kissé halványabb Faust, minthogy az egész emberiség képviselője lehetne, de hangsúlyoztuk már, hogy éppen Faust szerepe a legkevésbé játszható jelleme a vHágirodalom nagyalakjainak. Dicséret illeti Szatmári István tanítványát, Mádi
Szabó Gábor Bálint ját, Pándy Lajos hadszernagyát és Sütő Irén lendületes
karvezetőnőjét. Páger Antal, és Bulla Elma Philemon és Baucis-a remek kis
ékkő az előadás koszorújában, csak éppen a hajszolt tempóban nem tündökölhetik eléggé káprázó szemünkbe. Régebbi német előadásokon Bulla Elma volt
Euphorion, a szépséq és a költészet gyermeke. Most Tordy Géza csillogtatta
meg benne egyre jobban kibontakozó tehetségét.
Franyó Zoltán és Kálnoky László fordítása a nehéz goethei szöveg lehető
legjobb szinpadí tolmácsolásának bizonyult és a rendezői munka sziziiuszi föladctának teljesítéséért őszinte dicséret illeti Kazán Istvánt, akitől szeretnők
a második rész hajszátlan rendezését is megérni. Faust-rendezése tovább rezqetteti bennünk a goethei mondást:
"Mégis, új dolgokra gyujtva,
bizzatok töretlenül,
mert a föld megszüli újra,
mit öröktől fogva sziii."

(Possonyi László)

KÉPZOMŰVÉSZET. Centenáris Rippl-Rónai kiállítás a Nemzeti Galériában. Nagy szellemet ébreszt a látogató, ha a Nemzeti Galéria termeiben sétálgat
a Rippl-Rónai képek előtt. Életében lehettek még barátai, hívei között is kétkedők, furcsállók, tanácstalanok, akik előtt nem tárulhatott fel e nagy rnűvész
igazságának teljessége, látszólagos bonyolultsága ellenére is roppant egyszerű
sége. A centenáris évfordulón a mai nemzedék már úgy szemlélí Kaposvár
nagy fiának remekelt, ahogyan ő látta, ahogyan ő kívánná, hogy nézzük a hétköznap rnúló pillanataiban az ünnepi varázst, érezve rnegúnhatatlanul az élet
lüktetését. Egyidejűleg az Iparművészeti Múzeumban is kiállítás nyílt RipplRónai iparművészeti alkotásaiból, terveiből, amelyek a közöny, megnemértés
és ellenséges fogadtatás rniatt kedveszegetten félbemaradtak. "Széppé akarta
tenni a világot !" - mondotta róla találóan Ady. Egy üvegszekrényben itt látható a mester nagy piros sapkája, mellyel a fején leghíresebb késői önarcképét festette. Ez az önarckép most újból 'magára hívja a figyelmet azon az
emlékkiállításon, amelyet fejlett stílusérzékkel, bár kissé szűkkeblűen, mert
erősen megrostálva, Genthon István rendezett el a Galéria falain. Ez az ön-
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arckép sokat tudna beszélni, ha megszólalna. Megható a sovar, meleg tekintete, a világot, az életet felmérő hunyorgása, bölcs és szelíd nyugalma, beletörő
dése a változhatatlanba, hogy legizzóbb szándéka ellenére se tehette kortársait
értőkké, látókká, s ezért keserűvé keskenyíti ajkait a bánat, hogy nem oszthat, ta meg az örömét, az életszeretetét, megsokszorozva azokban, akikkel és akik
között élt. Most, ez az önarckép, ha körülnézhetne, bizonyára fölengedne félelmes magányából és jóleső mosollyal venné tudomásul, hogy érik a gyümölcs,
amelyet elvetett az emberi szivekben.
Bírálat, méltatás helyett spontán ujjongásru késztet az elénk táruló látvány. És élvezzük a sok-sok szempárban visszatükröződő felvillanyozó hatást,
egy lángész meghitt közelségét, aki válogatás nélkül mindenkiben felszítja a
legtermészetesebb, közös emberi vonásokat. Goethe sokat idézett szavai jutnak
eszünkbe: "Man merkt die Absicht, und wird verstimmt." A legrejtettebb, a
legészrevétlenebbül lappangó szándékosság is, valamikép egyszer elkerülhetetlenül lelepleződik. Ezért kopik meg és válik olykor értelmetlenné az egykor
még oly felkapott, úgynevezett divatos érték is. A műólvezőnek, az elfogulatlan közőriségnek nem szabad egy pillanatig sem éreznie, hogy lefoglalják az
idejét. És igénybeveszik a türelmet, az ismcrctvágvát, bármily tapintatosan,
szórakoztatóan, hízelgőn kicsikarva a helyeslését, hogy magáévá tegye s igazolja a művész becsvágyát, hogy szépet, maradandót hozott létre. Váratlanul,
meglepetésszerűen és ellenállhatatlanul hasson a mű, akkor lesz az élete örök
és megúnhatatlan. A művész hiába hajszolja a lenyűgöző kifejezést, vergődő
erőlködésnél tovább nem jut, ha nem éri utol a kegyelem. Minden élet, a rnű
remek születése is, megfejthetetlen csoda. Valójában, nem is annyira a művész
űzi a létrehozandó múvet, mint amennyire az alkotás keresi fel a múvészt,
sokszor még akarata ellenére is arra kényszerítve, hogy segédkezzék a megnyilvánulásában. Ha aztán ilyen műben és még hozzá a műremekek halmazában
gyönyörködhetünk, csak természetes, hogy gondolatban, hirtelen máris felemelkedünk és fokozatosan magasabb szinten járunk, mintha Iebegnénk, és telhetetlenül keveseljük, amiben duskálkodunk. És tegyük hozzá, ez esetben joggal, mert a kiállításon alig gyűlt össze rajzokkal együtt 200 kép, Pedig köztudomású, hogy Ríppl-Rónai egyike volt a legtermékenyebb festőknek. Képeinek
száma jóval meghaladja a háromezret. Villámgyorsan dolgozó keze alól 1100
arckép, 80 akt, 100 csendélet, 750 tájkép került ki, nem is említve az egyéb
tárgyú kompozíciókat.
"Tanító az édesapám - vallja -, olyan tanító, aki sokszor hangoztatta,
hogy ha tízszer születnék is a világra, mindig tanító kívánna lenni. A foglalkozás szeretetének átöröklés útján való inkarnációját látom magamban, mert
én is festő lennék mind a tízszer, ha tízszer szület ném a világra." Móricz Zsigmond jegyezte fel róla, akihez, akárcsak Adyhoz, bensőséges barátsággal vonzódott, hogy az élete, a lélegzete, a szívdobogása volt a rajz. "Mintegy négy éven
át alig tettem egyebet, mint rajzoltam" - ismeri be magáról az emlékirataiban.
Jól meg kell tanulni rajzolni - hangsúlyozta megszívlelendő ok ulásul - és
jól meg kell látni a színeket, hogyamegörökítendő téma meglátásának a pillanatában vethessük vászonra a valóságot. Mert a szín elmúlik a pillanattal,
a vonal ritmusa a perc lüktetésével. Megértéséhez ő maga adja a kulcsot kezünkbe, bepillantást engedve a műhely titkaiba. Idézzük néhány aranyszabályát:
"Főtürekvésem az, hogy bármit, bármely méretben már amint az fizikailag lehetséges - egyszerre ... egy ülésben fessek meg. Az így készült mű
festésmódja emlékeztet a virágra, vagy a gyümölcsre, amelyen még rajta van a
hamva. Az egyszerre-festés fogalmába belefoglalom az egyformán-festés módját is. Erős hitem, hogy csak \:Így lehet jó pikturát csinálni, ha a készülő mű
minden részét egyforma stádiumban tartom, illetve egyszerre fejezzem be. Nem
elég az egyszerre-festés, a vászonnak vastagabb, vagy vékonyebb színnel való
bedörzsölése, a rajznak színnel való betöltése, nem elég a valeur. hanem éppoly
fontos, sőt fontosabb, hogy a színek erejének fokozását megtanuljuk
Iskolában nem leheet ezt tanulni, ... megmondani is nehéz, hogy mi az,
de az
ember mégis magától talál rá a mindig újat próbálgató-kutatgató festegetése
közben. Mikor már megvan. olyan egyszerűnek tűnik, mint Kolumbusz tojása.
. . . A lehető legegyszerűbbre kell redukálni a technikát. Abból áll ez, hogy szí500

neket egymásra semmi körülmények között nem rakunk. Minden szín megvan
a tubusban. Csak ki kell venni belőle s úgy ahogy van - mindig törődve az
egységes stílussal - csak rá kell tenni a vászonra. De oda, ahová való! De
úgy, hogy ott maradhasson! És úgy maradhasson ott, amint odatettük l Ha
mégis szükség van a színkeverésre, ennek még a palettán kell megtörténnie. A
vásznon nem keverünk semmit. Ez a színtüzesftés negativ parancsa."
Ez a tömör leírás pusztán a festés tényét, a fizikai munkát illeti, amikor
hosszú tanulmányok után a lelkében már kialakult, kész képet láthatóvá tesz i. olyanformán, mint ahogyan Mozart vetette sebtiben papírra a lelkében
már felcsendülő muzsikát. vagy ahogyan Ady rótta gépiesen, a bódultságtól
tehetetlenül, mintegy belső parancsra a lelkében már megszületett költeményeit.
Itt. ha e képeket szemléljük, átadjuk magunkat egy lángész irányító akaratának
és hálásan követjük életművének harmonikus kibontakozását, rnint szüntelen
szépségzuhatagot. Az emlékkiállításon mind a négy korszaka képviselve van.
A párizsi feketeszín-stílus korszakából olyan remekművek sorakoznak fel, mint
az Öreganyám, a fehérpettyesruhás, a vázás, meg a kalitkás nő, a sziilei arcmásai, Bonnard festő és talán az egész tárlatnak egyik Icgví tathatatlanabb, időt
len szépscgü darabja, az Ibolyát szagoló nő. A kaposvári színes korszakot a
Piacsek bácsí halhatatlanná örökített alakjához szőtt jelenetek, valamint a
szebbnél szebb interieur-ök mutatják be érdekesen, változatosan. Leggazdagabban a mozaik-stílus, az úgynevezett "pattogatott kukorica-festési modor" érvényesül a valóban rendkívül hatásosan csoportosított termekben. Ezek a képek riasztották meg a maradiakat, az újtól viszolygókat. Most, úgy hatnak,
mint a kiállítás legizgalmasabban szemgyönyörködtető. utánozihatatlan leleményű, egyszerre csodás, és mégis természetes, a valóságnál valóságosabb látomások. Feledhetetlen portrék, elbűvölő csendéletek és egy igézetes kompozíció, .Park aktokkal", Botticelli újjáéledt. rnodern Primaverá-ja, még tán szebb,
zengőbb hangszerelésben, életteljesebben. Úgy hat, mint éberlétbe mentett álomkép. A Botticelli-látomás gyönyörű, irreális, illusztráció. A Rippl-Rónai változat azonban érzékelhető, életszagú, íze van, mint a kenyérnek és mégis elérhetetlenül, a messzeségben foszlik szét, Utolsó korszakából megvesztegető
hűséggel elevenednek meg pasztell-portréi, ismert íróink, közéleti férfiak arcvonásai és prémekbe, selymekbe pólyált, parfőmöt lehellő női fejek.
(Haits Géza)

***
Vallaurís-i kerámiák budapesti kiállitása. Vallauris kis város DélkeletFranciaországban, - néhány kilométerre északra fekszik Cannes-tól. Nevezetessége, hogy ősidők óta itt van a francia kerámiai par központ]a, s mintegy
tizenöt esztendeje fazekasműhelye van itt a végtelenűl sokoldalú Pablo Pícassónak is. A nagy művész egyébként - aki ez év októberében tölti be 80. esztendejét - "Háború és Béke" címmel Vallauris gótikus templomának falára
hatalmas méretű freskót festett, amely a francia jobboldali körök éles támadásait váltotta ki. Az épületet, Picasso nagyerejű festményének elkészülte ót-a,
"békekápolna" néven emlegetik.
A Műcsarnokban júniusban a Vallauris-ban élő kerámikusok java termékelből láthattunk egy sorozatot. Sajnos, Picasso mester alkotásai hiányoztak,
viszont - némi kárpótlásul - nyolc remekebbnél remekebb, Picasso által tervezett plakát szerepelt a falakon. A francia kerárnikusok munkáí forma, díszítmény, színezés, máztechnika szempontjából változatosak, ötletesek, ízlésesek, a modcrn Iakáskultúra szellemének, kívánalmainak pompásan megfelelők.
Elsősorban Carlm, Chassin, Rivier munkái, Derel lilásszürkéből fehérbe játszó,
rücskös felületű elvont szobra, Ligriier kerámia-lapokból összeállított Madonnája emelkedett ki a kol lekcióból. A kiállítás ugyanakkor afelől is megnyugtatott bennünket, hogy a magyar kerámikusok - élükön Kovács Margittal, Gorka
Gézával és a leggazdagabb formavilágú Gádor Istvánnal - sportnyelven szólva: a nemzetközi rnezőny legélén haladnak.
Czóbel Béla genfi kiállítása. A közelmúltban zárult Kossuth-díjas festőnk,
Czóbel Béla érdemes művész genfi kiállítása. A magyar mester alkotásait a
svájci közönségnek a Galerie Georges Moos mutatta be, a bőkezű katalógus a
művész tíz olajfestményének figurális képek, szentendrei tájak, csendéletek
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reprodukcióját tartalmazta. A sajtó igen nagy elismeréssel fogadta Czóbel
így például a "Tribune de Genevev-ben Madelelne Sarlaze háromhasábos cikkben emlékezett meg a kiállításról, de nem fukarkodott a méltányló szóval a "Journal de Genéve" és a többi svájci lap sem. Marcel Gromaire, a
nálunk is jólismert nevű kiváló francia festő melegnangú levélben köszöntötte
a kiállító művészt. "Szép képek, igaz festészet, - s ez mily ritka manapság ..."
- írta Czóbelhez intézett levelében Gromaire. Egy, Jean Cassou összeállításában, a tekintélyes Gallimard kiadónál megjelent vaskos kötet ("Panorama des
arts plastiquescontemporains", 1960.) ugyancsak a legjelentősebb művészek
között tárgyalja Czóbel Bélát, akiről Budapesten. a Képzőművészeti Alap kiadásában tetszetős kis monográfia jelent meg a tavasszal, a "Madonna", "A
múzsa" és sok más mű részben színes reprodukciójával, Genthon István tanulmányával.
művészetét,

"Művészettörténeti tanulmányok." Ezzel a címmel jelent meg a Művészet
történeti Dokumentációs Központ évkönyve az 1956-58. esztendőkről, amelyet
a Képzőművészeti Alap kiadóvállalata adott közre. (Bp., 1960.) A kötet példányszáma meglehetősen kicsi (l060), szélesebbkörű - könyvesbolti - terjesztésre nem került, közleményeinek magas színvonala és érdekessége miatt azonban a nagyobb nyilvánosság figyeimét is megérdemli.
A kötet élén álló tanulmány írója - Csémegi József - "Motringfonat,
lánckereszt, .hurkoskereszt" círnű dolgozatában koraközépkori vallásos szirnbólumok eredetét kutatja. Gy. Krisztinkovioh Mária írása a híres habán fajanszművészettel foglalkozik, "Az újkeresztény keramika kezdetei" cím alatt. (A
habártok Magyarországra menekült anabaptisták voltak, akik azután Mária
Terézia alatt rekatolizáltak. A habán fazekasművészet kutatása terén az első
lépéseket a múlt század jeles tudósa, a bencés Rómer Flóris tette.)
Nagyon tartalmasak a könyv azon fejezetei, amelyek néhány prominens
művészünket Ferenczy Béni szobrászt, Barcsay Jenő festőt és Köpeczi-Boócz
István színpadi díszlettervezőt - szélaltatják meg.
.
Körner Éva a második világháború utáni nyugateurópai, amerikai és japání absztrakt művészet alakulását elemzi, nagy tárgyismerettel. Az az állítása azonban téves, hogya "tárgyiatlan", "tiszta" festészet vezéregycnisége, az
orosz Vaszilij Kandinszkij egész életét Németországban töltötte, hiszen a mű
vész az 1917-es nagy októberi forradalom után hazájában főiskolai tanárként
és a művészeti élet egyik irányítój aként működött, majd később a hitlerizmus
uralomrajutása után elmenekült Németországból. Franciaországban telepedett
le, és ott is halt meg.
Horváth Béla kandidátus Nernes-Lampárth József szárnos levelét publikálja. Nernes-Larnpérth, aki ezidén lenne hetven esztendős (189l-ben született),
azok közé a magyar művészek közé tartozik, akik tragikusan korán pusztultak
el, a magyar szellemi élet nagy veszteségére. Élvonalbeli grafikus volt Larnperth, több sikerült 1918/19-es plakát alkotója, kisszámú, szűkszavú festménye
is - például az "Apám a ravatalon" - komoly érték. A közölt levelek a mű
vész vívódásait és idegrendszerének fokozatos felbomlását dokumentálják. Horváth Béla azt írja a levelek előtti bevezetőjében, hogya művész "halálának
napját ma sem tudjuk pontosan". E sorok írója ki derítette, hogy Nemes-Lampérth, aki életének utolsó időszakában a sátoraljaújhelyi elmegyógyintézet betege volt, 1924. május 19-én halt meg, 33 esztendős korában. Május 2:3-án temették el a sátoraljaújhelyi köztemetőben. ahol a 9. tábla, 21. sor, 24. számú
sírhelyen nyugszik. (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (Y e h u d i M e n u h i n ven d é g j á t é k a.) A Károlyi-kert megnyitó hangversenye maradandó, nagy élménnyel szotaált minden
zenerajongónak. Hogyne, hisz Yehudi Menuhin hangszerénelc, a h'!w!dűnelc,
egyik legnagyobb művésze, s szerte a világon mindig szivesen fogadott vendég.
Néhány nappal budapesti vendégszereplése előtt még Bécsben koncertezett:
Brahms, Debussy és Beethoven szonátáival bű völte el hallgatóit. "A legnagyobb
élmény a Debussy-szonáta felülmúlhatatlan előadása volt - írja egyik kritikusa - , minden öncélú virtuózkodástól mentes, égi hegedűhangon. Így csak a
kiválasztottak muzsikálnak." Hogy Menuhin .Jcináiasztott", arról mi is meg-
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'iJyöződhettünk. Hiszen mind Mozart A-dur hegedűversenyét (K.

219.), mind pedig MendeIssohn e-moll versenyét abszolut hitelesen, tökéletesen tolmácsolta.
Kiváltképp érdekes volt számunkra Menuhin "klasszicizmus-eszménye", amely
.~,inte homlokemrenest ellenkezője volt David Ojsztrah felfogásának. Menuhin
a klasszikusok bejejezett tökéletességét, megközelíthetetlen fenségét hangsúlyozta. Az ő interpretációja szerint Mozartot csak hallgatni lehet, fölérni sohasem. Ez az alapállás magyarázza, hogy Menuliin. Mozart-játékát sokan "hidegnek" érezték. Pedig csupán vérmérséklet és feljogás kérdése az egész. Gondoljulc csak meg: Petőji és Arany egyaránt klasszikusnak számitanak, mégis micsoda különbség választja el kettejük művészetét. Egyébként ez a vérmérsékLeti különbség magyarázhatja, hogy Ptiblo Casals, mnikor meghallgatta Enescu
tanítványát, a fiatal Menuhint, ugyancsak hŰllösen objektivnek érezte játékát.
(Később persze megváltoztatta véleményét és Menuhint Jasha Heifetz és Szigeti Józsej mellé helyezte.)
Ha a Mozart-interpretáció kérdésében lehetnek is ellenkezések, MendeIssohn
rersenumiiuenek: tolmácsolása egyszerűen lenyűgöző volt. Pedig az e-moll hegcdűversenynek nagy hagyománya van nálunk. Péterjy Jenő még a nagy Joachim előadásában hallhatta és éppen a feledhetetlen hegedűs hatására nevezte "éterien tiszta, tündéri" zenének. Péterfy nevével kapcsolatban: újra és újra
sajnálattal hiányoljuk zenekritikáinak gyűjteményes kiadását. Csupán a Magyar Irodalmi Ritkaságok sorozatban jelent meg belőlük annak idején egy csokomyi, de korántsem teljes válogatás. Péterfy nagy ismerője, Zimándi István
mutatott nekem egy sereg német nyelvű zenekritikát, amelyeket Péterfy a Pester
Lloyd számára irt. Ezek a kritikák még le sincsenek fordítva! Zimándi készülómonográjiájában bizonnyal szentel majd külön fejezetet Péterfy zenekriiikusi működésének, véleményünk szerint azonban a magyar zenekritikának
is egyetemes érdeke, hogy feltárja Péterfy műveit, lévén a magyar zenekritike /.egszebb darabjai, amelyekből ma is sok mindent lehet hasznositani. (Mindenképpen érdemes lenne akárcsak egy llálogatást is kiadni zenekritikáiból!)
Kétségtelen, hogy MendeIssohn művészetének egyik alapeleme az "éteri tisztaság" és a "tündéri játékosság". (Gondoljunk akár a Szentivánéji álom kisérő
zenéjére, akár az Olasz szimfónia forgatagára.) Mindez azonban kiszámított
racionalizmussal is párosul: nagyon is tudatos ez a tündérvilág. Tudatos abban
az értelemben is, hogy MendeIssohn nem szakadt el a klasszicizmus zenei formanyelvétől mint romantikus kortársai, hanem változtatás nélkül kölcsönzött belőle szine ket és izeket. Ezért van aztán, hogy nagyon nehéz "helyér~
tenni" Mendelssohnt a romantika tarkaságában, és ez magyarázza azt a szomorú jelenséget is, hogya német mester egy kicsit a perijériára szoruit, Mostanában olvastam ennek a kiszorításnak egyik kirívó példányát, meiunek szerzője azt állitja, hogy MendeIssohn többet használt a ze'neirodalomnak Bach feltámasztásáral, mint saját műveinek összességével. Ez persze túlzás, de még így
is mutatja, hogy vannak értékelési problémák MendeIssohn életművével kapcsolatban. Reméljük azonban, hogy Pablo Casals jó jós volt, amikor Corredor
Mendelssohnra vonatkozó kérdésére így felelt: " ... a német mester feltétlenül
azok közé tartozik. akiknek eljön az idejük."
Visszatérve Menuhinra, nem is tudjuk, hogy tolmácsolásának melyik elemét emeljük ki: az első tétel virtuóz átvezetését, a lassú rész, a "Lied ohne
Worte" merengését, vagy a zárótétel könnyedségét. Mert mindegyik felejthetetlen volt: maradandó, nagy élmény. És még valamit: Menuhin leckét adott
abból is, hogya j'omantikusokat nem szabad erőszakosan objektivizálni, hiszen
maga a romantika is objektív produktum: a társadalmi erővektorok eredője.
Egyébként külön tanulmányt kellene írnunk a ráad.ásnak adott Bach-partita
részletekről is. Menuhin leszűrt értelmezése, csodálatos tisztasággal párosulva
nyilvánvalóvá tette, hogy korunk legnagyobb Bach-játékosa.
Többen vitatkoztak arról, hogy Menuhin hányszor és milwr járt Budapesten. Felelet helyett idézzük fel Kun Imre könyve nyomán legszebb és legmaradandóbb emlékű három hangversenyét." . " Nemsokára (a második világháború után) megindult a küljöld 'is Budapest felé. Az első világhíresség Yehudi
Menuhín volt. Három hangversenye teljes jövedelmét, Kodály Zoltánon keresztül, felajánlotta a nélkülöző zeneművészek javára. Csodálatos három hangver-
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seny volt! A nagy muvesz valósággal visszaadta az embereknek a jövőbe vetett hitet." És ennél többet, ennél nagyobbat nem lehet mondani Yehudi Menuhin művészetének és emberi nagyságának jellemzéséül.
(Kórody András az Allartii Hangversenyzenekar élén kitűnő kísérőnek bizonyult, Haydn Ti-tiur szimfóniáját pedig nagy erővel, igen szépen szólaltatta
meg. A zenekar kürtös e i ezúttal sem álltak feladatuk magaslatán. Végezetül
meg kell jegyeznünk, hogyamikrofonok hangzáskeverése ezúttal sem volt tökéletes. Különösen a fuvola és oboa szólamok kerültek előtérbe, a klarinét és
a fagott pedig egy kicsit elmosódott.)

(H a n s S war o w s k y é s B li c h e r M i h á l y h a n g ver s e n y e.) A
neves bécsi karmester három művet vezényelt a Károlyi kertben. Reznicek
kedves, igénytelen Donna Diana nyitánya után, mely egy pillanatra kedélyes
térzene-hangulatot lopott a komolyabb zenei élményeket látott fák alá, Mozart
felejthetetlenül szép A-dur zongoraversenye következett. Biicher Mihály játszotta, s előadása emlékezetes élményt nyujtott azoknak is, akik Mozartnak ezt
a legszebbek közül való zongoraversenyét Gieseking utolérhetetlen interpretálásában hallották, ha másként nem, hát hanglemezről. Hans Swarowsky a
szünet után győzött meg igazán elsőrendű karmesteri adottságairól, Beethoven
III. szimfóniájával, melynek egyként gyönyörködhettünk precíz, átértő fölépitésében, meg a híres gyászinduló-tétel mély, nemes férfi-lírájában.
(A We k e r l e - t e l e p i é n e k k a r a B a z i l i k á b a n.) Haydn hatalo
mas Nelson-miséje komoly erőpróba minden énekkarnak. A Wekerle-telepi
egyházközség énekkara sikerrel állt helyt a nehéz föladat ban, miután hozzászekott a Bazilika nem éppen szerencsés akusztikájához és zavaró, sokszoros
visszhangjaihoz. A Credo, s kivált a Sanctus és a Benedictus igen szépen sikerült; a telt zengésű, nagy hangerőt igénylő forte-részek valóban diadalmasan hangzottak; arról pedig, hogy az énekkar a finomabb, lágyabb árnyalásokra is képes, a mozarti Ave verum meleg lírája győzött meg. (Rónay László)
FILMEKRŐL. Csutak és a szürke ló. Melyik film 'az, amelynek előadására
elvihetjük gyermekeinket - sokszor kérdezik ezt tőlünk. A nálunk vetítésre
kerülő filmek nagyrészét gyermekek is megnézhctik, mégis azt kell mondanunk,
hogy kevés a jó ifjúsági film. A magyar filmek termetén is ilyen hiányról kell
beszámolnunk. Sajnos a nemrég bemutatott Csutak és a szürke ló című magyar film is, bár szereplői nagyrészt gyerekek - nem az, amelyet fenntartás
nélkül ajánbhatnánk fiataljaink számára. A film Mándy Iván kedves gyermekregénye alapján készült. A szürke lovat a gyerekek dugdossák, szöktetik a vágóhíd elől. A regény alapötletében van több megható elem, de a film nem tudja
ezeket kibontani, a rendezési zökkenők, a gyakran erőltetett trükkök fárasztóak. Pedig ha valahol, akkor éppen az édes gyermekkor napjainak illusztrálásában volna lehetőség a filmrendezés számára a lírai elem fokozott alkalmazására. A bensőséges lelki átélések ábrázolására, egészben véve sokkal szubjektivebb hangra vágyik a néző a gyermekvilág élményeinek megmutatásában.
Mindezek .hclyett ennek a színes világnak poéziséből, a gyermeklélek szépségeiből a film édeskeveset ad. A gyerekek jellemrajza vázlatosan elnagyolt,
színtelen. Olyan jellemvonást pedig, amely vonzó, tiszta volna, amely a jóra
tanítana, egyik gyerekfigura sem mutat. SŐt. Csutak - a címszereplő fiú gyakran hazudik és hazugságai sikert hoznak számára. A többiek is alakoskodnak, félrevezetik a felnőtteket, megsértik él törvényszabta szabályokat is.
Ezeknek a gyerekeknek magatartása lényegében bizony elriasztó, példájuk a
Jegkevésbbé sem követésre méltó. A regény üdeségéből nem sok maradt meg a
filmkockákon. De a rendezési hibákon túl elsősorban az erkölcsi félresiklas az,
amit sajnálattal látunk új magyar ifjúsági filmünkben.

Milliók keringője. A csehszlovák szélesvásznú színes filmről, bár meséje
semmitmondó szerelmí történet, mégis meg kell emlékeznünk több okból is.
Mindenekelőtt a rendezés szerenesés ötletét kell kiemelnünk, amellyel olyan
~z.ázszázalékosan filmszerű hátteret talált, mint a prágai spartakiád. A világ
békeszerető ifjúságának ez a sporttalálkozója mint esemény is érdemes arra,
hogy megörökítsék a filmszalagon. De emellett egészen rendkívüli a képszerű.
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hatása azoknak a jeleneteknek, amikor a tízezernyi leány és fiú fordul, lendül,
táncol, fut és rnértaní pontosságú alakzatokat formál a stadionban. A mozgás
harmoniája, a színek pompája a fotografálás és a rendezés bravúrjával szinte
maradéktalanul érvényesül a film kockáin. De mai érvényű mondanivalója is
van a filmnek. A szerelmi bonyodalom fordulatai közben alkalmat talál a rendező arra, hogy ha halovány vonásokkal is, mégis kigúnyolja amindenáron
városba törekvő és a városi életmódot majmoló falusi fiatalok félszegségeit.
Megmérgez a családom. A nyár derekán a moziműsor is könnyebb fajsúlyú,
mellőzi azokat a filmeket, amelyek súlyosabb problémákat visznek vászonra.
Ilyennek tetszik első pillanatra a Megmérgez a családom című francia film is.
De a jelenetek derűs könnyedsége mögött feltárulnak olyan kérdések is, amelyek elemzésre érdemesek. A film egy francia városban élő család életét mutatja be és a légkör amely a családi otthont körülveszi, a problémák amelyeket a családtagok egymáshoz való viszonya vet föl, izgalmasan érdekesek és
maiak is. Egy rendőrfelügyelő - aki magánéletében szenvedélyes virágkertész
- egy napon rádöbben arra, hogy arzérumérgezése van. Rosszulléte a napok,
hetek múlásával egyre erősebbé válik. Mivel kizárólag otthon étkezik, az a
gyanúja támad, hogy családja mérgezí meg. Mulatságos epizódok és tévedéssorozatok után kiderül, ,hogy növényápoló szeremek arzéntartalma okozta a
mérgezést, amelyet most már hamarosan orvosolnak. Mindezek közben azonban szinte észrevétlen finomsággal, ötletességgel sugalmazza a film: milyen
válságba sodorihatja a családot a szeretet, az egymás iránti bizalom hiánya. A
rendezés érdeme, hogy a jellemábrázolás és a környezetrajz olyan életközelségbe hozza a film alakjait, hogya néző maga elemzi ki a meseszerű ből a fontosat, a lényegtelen, ügyes dekorációból a megszívlelésre méltó tanítást. Részletmegfigyelésekfinomsága döbbent rá bennünket arra, hogya családi otthon
nem lehet csupán kényelmes szálloda, ahonnan reggel kirajzanak a családtagok és csupán étkezésre és pihenőre térnek vissza, nem sokat törődve egymás
gondjaival, teendőivel. Az apa például hónapok óta csupán akkor lépett be
serdülő fia szobájába, amikor a rnéreg után kutatott, és most döbbenten hallgatja fia vádját, hogy soha nem kérdezte eddig, mivel foglalkozik, hogy halad
munkája az iskolában. A Megmérgez a családom előadásáról azzal a tanulsággal távozik a néző, hogya család a szülők és gyermekek vérségi kapcsolatán
kívül és felül akkor teljesíti hivatását, ha lelki és erkölcsi közösség is, amelyben nem hiányozhat az emberség, egymás megbecsülése, segítése - és nem
kevesbedhet meg egy pillanatra sem a szeretet. (Ujlaki Andor)
A "GYÓGYSZERMÉRTÉKLETESSÉG" ERÉNYÉRÓL. "Símatükrű tó partján, kies ligetben, szellősusogásos alkonyórán, kényelmes légmatracokon házaspár heverészik. Az asszony képeslapot nézeget, a férfi hanyattfekve a lassan
úszó felhőket bámulja, majd hirtelen felül, feleségéhez fordul és megszólal:
Édesem, add ide az ídegnyugtatórnat." - Ezzel a kis karikatúrával kezdi John
C. Ford, a washingtoni katolikus egyetem professzora, az Ecclesiastical Review
egyik legutóbbi számában érdekes tanulmányát a természetes és vegyi úton
előállított közérzet-javító szerek használatáról, illetőleg ezeknek erkölcsi értékéléséről.

Napjainkban - írja Ford - köztudomásúan széles körökben terjedt el
azoknak a szereknek használata, melyek fájdalmat csillapítanak, fáradtságérzéstől szabadítanak meg, a szervezet erőit regenerálják. érzéki örömöket,
sőt euforiát okoznak. Azok a kérdések, melyek e szerek használata nyomán
a morális értékelés szempontjából felmerülhetnek, nem újkeletűek. Aligha volt
idő az emberiség történetében, amelyben az enyhűlést, gyönyört, a közérzet
kellemes kondicíoriálását ne keresték volna. Napjainkban inkább csak fokozati különbséget állapíthatunk meg a letűnt időkhöz viszonyítva, mivel a vegyészet és orvostudomány haladása, a gyógyszertermelés már nem teszi szükségessé a gyógynövény-gyűjtögetés fáradságos rnunkáját.
Nem szól Ford az alkoholról. Az alkoholos italok - úgymond - sok tekintetben különböznek az előbbiektől, nem utolsó sorban abban, hogy kisebbnagyobb fokú tápértékük, kalóriatartalmuk is van. Egyébként is, a keresztény
erkölcstudomány oly bőségesen szólt már a múltban az alkohol fogyasztásáról,
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a mértékletes "józanságról" s a mértéktelenségből eredő "részegségről", hogy
szükségtelennek látszik a jelen gondolatmenetben is beszélni róla. Ugyancsak
e megfontolás alapján nem kíván szólni Ford amorfiumról, kokainról, éterről, novocainról s még sereg hasonló szerről, melyek használatát egyébként is
mindenütt szí gorú törvények szabályozzák. Mik jöhetnek tehát számításba?
A teljes felsorolás igen hosszadalmas volna, ezért csak néhányat emel ki Ford.
így a koffeint tartalmazó kávét és coca-colát, a teát, a nikotintartalmú dohánycikkeket, az aszpirinféleségeket, az idegcsil lapftóknak és stimuláns tablettáknak légióját, a kettőszáznál több fajta barbiturátot, a rncgszámlálhatatlanul sokféle altatószert.
Az első morális probléma, rnely e szerek használatával összefügg: hogyan
egyeztethető össze a fájdalomcsillapító szereknek használata a szenvedés értékéről szóló keresztény tanítással? Maga az üdvözítő, hogy minél teljesebben
ürítse ki a szenvedés kelyhét, a kereszten visszautasította az enyhülést nyújtó
italt. E tényből kiindulva többen is kijelentették már, hogya fájdalomcsillapítóknak, narkotikumoknak használata nem egyeztethető össze a Krisztus-követés hősiességével, a keresztény tökéletességre való törekvéssel. Van-e tehát valami "keresztényietlen" például a kisebb fejfájást csillapító aszpirin használatában? Vagy még inkább ellenkezik tán a keresztény szellemmel, ha valaki
már a fejfájástól való félelmében, tehát megelőzéskép vesz be csillapítót ?
A válaszadás előtt Ford további problémákat, "eseteket" sorol fel. Egy
csésze te ának vagy kávénak nincsen tápértéke, kalóriatartalma. A száz és százmillió ember, aki ezekkel él, valóban sohasem gondol rá, hogy "táplálkozás"
céljából fogyassza ezeket. A meghitt beszélgetés már elegendő "ok" arra, hogy
a "bonum amicitiae"-t a jótékony barátságot ápolva, teát vagy kávét kortyolgassanak. Ugyanakkor azonban kétségen felül áll az is, hogya koffeintartalom
az, ami ezeknek az ,.italoknak népszerűséget biztosítja. Érdekes történelmi példát tudunk rá, hogyakávéivás sem kerülte el a kritizálás sorsát, még pedig
aszketíkus-morálís alapon. Néhány száz esztendővel ezelőtt Európa számos kolostorában sokan keserű szavakkal tiltakoztak a reggeli ital "újítása" -rniatt,
midőn felemelték szavukat a .Juxusíeüegü világias és egzotikus kávé" bevezetése ellen, mely összeegyeztethetlen a szérzetesi szegénységgel. Tartsák csak
meg továbbra is a tradicionális reggeli italt - mondogatták -, a sört !
Hogy meg ne feledkezzünk a legelterjedtebb közérzet-javító, "komfort-érzést" előmozdító szerről - írja Ford -, a nikotinról, illetőleg a dohányzásról
kell szólnunk. Pszíchológtaí, fiziológiai és szociális tényezők indokolják népszerűségét. Használata akárcsak a rágógummíé - orális kielégülést idéz elő
s ugyanakkor a dohányos a kezeivel is tud mindig "valamit csinálni". Szippantás közben meg lehet szakítani a beszélgetést, "időt lehet nyerni" a gondolkodásra. Nem utolsó sorban "előnyös" a dohányzás, mivel hanyag, "előkelő" kő
zönyösséget is tud kölcsönözni az egyébként ideges ember számára. A dohányzás is jótékonyan támogathatja a barátságot - gondoljunk csak a sokat emlegetett "békepipára". (Igaz ugyan, hogya tárgyilagos nézés ennek ellenkezőjét
is felfedezheti, amidőn az erős dohányfüst miatt köhögő nem-dohányosokat veszí szemügyre.) Persze mindezen effektusokon túl a nikotin hatását kell első
sorban figyelembe venni, hiszen soha semmiféle "műdohány" nem volt képes
a dohányosok számára a nikotint pótolni. Bár mind a mai napig nem teljesen
tisztázott, hogy mi a nikotinnak az idegrendszerre gyakorolt fiziológtás hatása, az kétségtelen, hogya dohányzás milliós tömegek számára jelent feszültséget feloldó, kellemes, olykor még fájdalmakat is felejtető enyhülést.
Az elmúlt néhány évtized folyamán - folytatja Ford - mind szélesebb
körökben terjedt el a különféle barbiturátok használata, Az altató tablettáknak orvosilag előírt használata azonban egyáltalán nem áll arányban azzal a
ténnyel, hogy számos ország gyógyszerstatisztikája ezeknek túladagolásáról tanúskodik. Ma már ott tartunk, hogy rengetegen a legkisebb fájdalom, ideges
aggódás ellen, sőt még az egyedüllét kellemetlen érzése elől való menekvésükben is rendszeresen barbiturátorekat szednek. Az ily nagyfokú s nem egyszer
szenvedéllyé fajuló használat nem egy esetben okozott már a morfium-szenvedélynél is nagyobb károkat.
XII. Pius egy alkalommal, nem sokkal halála előtt, a neuro-pszíchophari06

rnacologusok nemzetközi kongresszusán szólt a barbiturátok használatának
problémájáról is. Ő maga - .mint erre hivatkozott - egyike volt az elsőknek,
aki a chlorpromazin (Thorazin) gyógyító hatását tapasztalta. Néhány évvel
előbb, midőn életveszélyes csuklási rohamot kapott, orvosai az Egyesült Allamokból kérték számára a kérdéses szert, ahol az még csak a kísérletezés stádiumúban volt. Az ilyen nyugtatószerek szinte csodás hatású eredményeket
képesek biztositani ideg- és elmegyógykezelésnél. Ugyanakkor azonban - mint
szakemberek is állít ják - nagy veszélyt jelent azoknak széleskörű, kontroll
nélküli használata. Sokszor nem a gyógyítás a cél, hanem a felelőtlen menekülés az élet nehéz helyzetei, a hétköznapok komoly munkájával együttjáró
problémák elől - nem is szólva arról, hogy e nyugtató - és altatószerek állandó használatától kábult ember képtelen összeszedett, figyelmes munkát vé~
gezní.
A legkülönfélébb csi llapítók, nyugtaték népszerűségére míntegy a koronát
tették rá - írja Ford - az ún. boldogság-tablatták. Korunk kóros "menekülés-tünetének" és reklám-szellemének egyik beszédes megnyilvánulása már elnevezésében, nam kevésbé pedig "lelki békét" igérő hatásában az amerikai
gyógyszeriparnak e legujabb terméke.
Orvosi szakvélemények igazolják, hogya normális mederben folyó emberi
életnek, a szervezetnek időnkint szüksége is van bizonyosfokú feszültségre. Az
ilyenek még csak normális életmegnyilvánulások és nem betegségek. A testileg-lelkileg egészséges ember együtt él a hétköznapok szülte feszültségekkel,
anélkül, hogy azoktól károsan engedné magát befolyásoltatni. Ugyanez a felfogása a keresztényerkölcstannak is, mely tanítja, hogy az erőslelkűség és a
türelem erényeinek segítségével uralkodni tudunk idegrendszerünk normális
mértékű, bár nem egyszer problémákat is jelentő megnyilvánulásai fölött.
A felsorolt tapasztalati tények számbavétele - folytatja Ford - a katolikus
moralista számára szükségképpon felteszi a kérdést: melyík lehet az az erény,
amely ezeknek a közérzetet kondicionáló szereknek nyugalmat, kellemes érzéseket keltő hatását, illetőleg használatát szabályozóan irányíthatja? Szent
Tamás erénytanának alkalmazói erre általában azt felelik, hogy a "temperantia", a mértékletesség erénye hivatott szabályozni az ember életében az idevonatkozó helyzeteket. gyakorlatot. Nem egy moralista egyenesen a torkosság
egy Iajánuk tünteti fel ezeknek a természetes és vegyi narkotikumoknak illetve stimulánsoknak használatát. A mértékletesség erényén belül azonban jegyzi meg Ford - speci/IHs erényt tartunk fenn a sexuális vonatkozások számara, ti. a tisztaságot, az étel és ital fogyasztásával kapcsolatban a bőjtöt, az
alkoholívás tekintctóben pedig a józanságot. A felsoroltak közül azonban egyiket sem alkalmazhatjuk kielégítően a fentebb említett szerek használatával
kapcsolatosan. Lenne tehát valamely sajátos arény, mely ezeknek felhasználását szabályozza ?
Az orvosi kézikönyvek szólnak pharmacophobiáról, rnidőn a gyógyszerektől
való beteges iszonyodúst emlitik, s ennek ellentételéről, a pharmacophiliáról,
mely beteges módon "rajong" minden természetes vagy vagyi úton előállított
gyógyszerért. Nincs azonban szavunk az "arany középútv-at kifejező magatartásra. Ford ezért új eterminus technicus-t ajánl: a pharmacosóphrosüné kifejezést. Az összetett görög szó ezeknek a szereknek ésszerű, mértéktartó, józan
felhasználását hangsúlyozza. Nem kísérli meg, hogy bizonygassa, vajon Szent
Tamás magáévá etenné-c a "temperantia" erényéri belül ilyetén újszerű erénynek besorolását. A fő dolog e kérdésben - mint helyesen megállapítja - nem
is az elnevezés körüli probléma. A legfontosabb, hogy a "modern" életnek ebben a vonatkozásában is a keresztény ember a Krisztus követés útjának a
"prudentia" az okosság erénye által is megkívánt bölcs mértéktartásával járjon el.
Itt persze könnyen dlenvethetné a keresztény erkölcstanban nem járatos
ember, hogy egy~lltalán juthat-e hely s hogyan Krisztus követés "sémájában" a
természetes és vegyi szerekkel előidézett közérzet-javítás kérdésének? E kérdésre több esetben is világos választ adott XII. Pius pápa. Így például az
olaszországi "anesthesiológiai társaság" tagjai előtt 1957-ben tartott beszédében. A sedativumokkal, fájdalomcsillapítókkal kapcsolatban - mondotta -
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ugyanaz az elv alkalmazható, mint a fájdalommentes szülés esetében. Itt is és
az élet minden helyzetében a keresztény kötelesség: akkor és oly mértékben
vállalni az önmegtagadást, amennyiben az szükséges a bűn elkerüléséhez és
kötelességeinek lelkiismeretes végzéséhez. Természetesen a keresztény nagylelkűség e téren is nem csak a szoros értelemben vett kötelességeket veszi számításba. A Krisztus követés útjának magasabb tökéletességí eszménye az önként vállalt áldozat jelentőségót is hangsúlyozza és nagyra értékeli. A Krisztus szenvedéseiben való részesedés, az érzéki enyhülésről vagy örömökről való
lemondás a keresztény heroizmus útja, tévedés volna azonban állítani, hogy
egyetlen útja. Az imádság, a felebaráti szeretet kötelességeinek útján a keresztény ember szintén részt vehet Krisztus követésében. Specifikus esetekben
- hangoztatta a pápa - mindig az a döntő, hogy megfelelő módon járunk-e
. el a fájdalomcsillapítás, az enyhüléskeresés terén: valóban magasabb jó. nemesebb érdek. elérése céljából cselekszünk-e?
A pápa szavai világosak mindazoknak a fájdalomcsillapítóknak, nyugtatóknak alkalmazásával kapcsolatban, melyek jelentősebb testi-lelki szerivedéseket enyhítenek. Mit tartsunk azonban a merőben közérzet-kondicionáló szerek használatáról? Néhány cigarettaszíppantásról, csésze kávéról, esetleg aszpirintablettáról, enyhébb barbiturátról ? Ford felfogása szerint ezek az apróbb
kis örömök, közérzetjavító törekvések egyáltalán nem fölösleges "öndédelgetések". Semmiképp sem mondhatjuk tehát azokról, kik ilyenekkel élnek, hogy
fölösleges "kitérőket" tesznek a Krisztus követés útján. Ezeknek az eszközöknek univerzális használata. a legjobb bizonyíték amellett, hogy emberi szükségletét elégítenek ki. Jelentéktelenebbet ugyan sok egyébnél. de feltétlenül
reális szükségletet. Van aki közérzete javítására, idegei nyugtatására mechanikus megoldást választ - rágógumit használ, az asztalon dobol, székén hintázik, stb. -, mások ugyanezt a hatást cígarettával, kávéval, esetleg kis tablettával igyekeznek elérni.
Mindezzel kapcsolatosan nem áll helyt az az ellenvetés; hogy rnível az érzéki örömök embernek s állatnak egyaránt osztályrészei. azért ezek nem válhatnak a sajátosan emberi élet tényezőivé. Az érzéki örömök, a kellemes ..közérzés" az ember életében ugyanis objektíve "emberi" örömök. Hasznosak, sőt
szükségesek is lehetnek s még akkor is alárendelhetők az emberi élet végső
céljának, ha megjelenési formájuk a felületes szemlélő előtt "ob solam vol uptatem" történik, azaz kizárólag az élvezet kielégítését célozza. Az a körülmény sem teheti "gyanússá" őket, hogy többnyire oly vegyi és "mesternéges"
úton előállított forrásokból származnak, melyek elődeink számára ismeretlenek voltak.
Osszehasonlításképp a jogos és üdítő pihenést értékelő szempontokat sorolja fel Ford. A pihenés míndenkí számára felfrissülést, örömet jelent, s épp
ebben van valódi létoka is. Senkinek sem jut eszébe, hogy szervezete, idegrendszere számára a szükséges pihenést "ob solam voluptatem" biztosítsa. E megfontolás alapján tehát nem láthatunk erkölcsi "problémát" ezeknek az emberi
kedélynyugtatásra irányuló apróbb kívánságoknak, közérzetet javító szükségleteknek kielégítésénél. Az egyetlen valódi morális probléma csak az "arany
középút" mértékének helyes megtalálása körül lehet, különösképpen akkor, ha
a közérzetjavítás gyógyszerjellegű eszközök segítségével történik.
Ford nem kíván az ésszerű "gyógyszermértékletesség" erényénak aprólékos
kazuisztikájával foglalkozni. A helyes mérték elvétese itt általában nem ,.per
defectum", azaz nem-használattal, hanem "per excessum", vagyis túlzással
történhet. A keresztény önmegtagadás szelleme megkívánja, hogy lemondjunk
bizonyos megengedett örömökről, kényelernről. De nem "abszolute" kívánja
ezt, azaz nem úgy, hogy minden oly tényezőről lemondjunk, mely javíthatja,
munkaképesebbé teheti közérzetünket, testi-lelki kondiciónkat. Az ilyen irányú
kívánság a modern kor dolgozó átlagembere számára lehetetlen lenne.
Van-e tehát a közérzet-javító szereknek spectálisan hátráltató vonatkozásuk az evangéliumi tökéletesség elérésének szempontjából? Van-e valami oly
szükségképpení, lényegi adottságuk ezeknek, melyek miatt a tökéletességre törekvő kereszténynek vissza kell utasítani használatukat ? Ford tagadó választ
ad ezekre a kérdésekre. Ami a mélyebb teológiai elemzést illeti, természetesen
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vitaindító kérdést lehetne még feltenni. Milyen szándék kell például
hogy ezeket az eszközöket az ember ne pusztán gyönyörszerzés céljából használja? Avagy szükséges-e minden esetben az aktuális természetfölöt-I
szándék felkeltése is? Nem kétséges, hogy e kérdéskomplexummal kapcsolatban két táborra oszolhatnak a vélemények. Az egyik több engedményt fog adni az emberi termeszetnak. mint a másik. Ugyanez a kétirányú vélemény nyilvánulhat meg, mídőn szórakozúsról és üdülésről. sportról és táncról. ételről és
italról s szarnos egyéb kérdésről esik szó. A keresztény önmegtagadás szelleme
alapjában ellenkezik a nem-keresztény hédonizmus világával. A kettő között
azoriban feltétlenül a "medium virtutis" középút ján jár a "pharmacosóphrosüné" erényének mértéktartó, józan magatartása. Az önmegtagadás alapvető tétele Krisztus tanításának. Az elv gyakorlati, egyéni alkalmazásánál azonban
napjainkban sokkal differenciáltabb szempontokat, karakterológiaí, orvosi és
aszkétikus ismereteket tudunk és kell is figyelembe vennünk, mint ezelőtt
valaha.
A fizikai szenvedéssel, aggódással, idegességgel együtt járó fájdalom, nyugtalanság skálája egyénenkint teljesen különböző. Lemondani egy aszpirintablettúról. egyaltatóról vagy esetleg egy-két szippantás cigarettáról - jelentéktelen kis áldozatnak látszik. A fájdalomelviselés toleranciájának küszöbe, a
fájdalomelviselés, ideges nyugtalanság időtartama azonban egyénenként kiszúmithutatlanul tág Ingadozást mutat. Némely bátor lélek ennek ellenére is
képes lemondani a csillapítóról, erősítőrőL Az átlagember azonban gyakorlatilag egy bizonyos határon túl elviselhetetlenül szenved az álmatlanságtól, migrénes Iejgörcstől. stb., e körülmény következtében pedig saját maga és a társadalorn számára .Jmsznavchetctlcnné" válik. Mindennek számbavétele kellő
képpen indokolja azt a Ielfogúst és helyes gyakorlati magatartást, hogy az önmegtagadás tárgyát és módját illetően rníndig egyéni szempontokat kell figyelembe venni.
Miként. találhatja meg az ember az "arany középutat." a közérzet-kondicionáló szerek használatánál ? - teszi fel végül is Ford a kérdést. - Válaszul a "pharmacosóphrosüné" erényének ésszerű s ugyanakkor krisztusi szellemü alkalmazását szorgalmazza, Mindenkinek saját értelmét és lelkiismeretet kell a bírói székbe ültetnie. Körültekintő egyéni döntésre s mindenekfölőtt, mint mindenben a keresztény életben: Isten támogató kegyelmére van
szükség. "Úgy vélem - fejezi be Ford hogy az értelemre és Isten kegyelmére történő ilyetén hagyatkozást, a kérdés ily szellemű megválaszelását Szent
Tamás is helyeselné - akár egyetértene a pharrnacosóphrosüné elnevezéssel,
akár nem." (Szennay András)
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ÚJ EGYHÁZJOGI KÖNYVEK. I. 1959-ben a Herder-cég kiadásában az
Örök Városban Connubia canonica címmel látott napvilágot Bánk Józsefnek,
a budapesti Hittudományi Akadémia egyházjcg-professzorának, mintegy 600
oldal terjedelmű nagy munkája latin nyelven. A szerző neve jól ismert a
Vigilia olvasói előtt. Serédi bíborosról mint jogtudósról írt és a hálás "tanítványt" minden sorában visszatükröző kétrészes tanulmánya folyóiratunk 1933
februári és márciusi számában jelent meg. 1958-ban a Szent István Társulat
által kiadott "Egyházi jog. Az egyházi alkotmányjog alapjai" című könyvéről
pedig a Vigilia 1959 szeptemberi száma adott hírt. Serédi Jusztinián (18841945) iránti nagyrabecsülésének a mű neki ajánlásán túl a Connubia canonica
előszavában is hangot ad, hiszen a kardinális jóvoltából végezhetett magasabb jogi t.anulmányokat Rómában, pillanthatott be az aulai szolgálatba és
művelhette 194.3-tól kezdve az egyházjogot egyetemi tanárként.
A házasságjog a felsőfokú egyházjogi oktatásban a főhelyet foglalja el, a
legkisebb plébánián éppenúgy szükséges az ismerete, mint az egyházmegyei
hivaralban. Az előszóban a szerző csak az egyetemi és főiskolai hallgatók használa tára szánja munkáját, ezzel azonban csak szerénységét tanúsítja, mert
amint ezt a tekintélyes római Monitor Ecclesíasticus folyóiratban a könyvet
ismertető Marcone állapítja meg "könyve annyira teljes, pontos és bőséges
bibliográfiai jegyzetekkel ellátott, hogy bárki, akinek gyors konzultációra van
szüksége, nyugodtan használhatja, helyet kaphat mind az elméleti stud}umokkal
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foglalkozó, mind pedig a nyakorlati életben dolgozó jogász könyvtárában"
A megírásában a történeti és a dogmatikai módszert egyesítő négy nagy fejezetre oszló műben először a kánoni házasság alapfogalmait tisztázza (a házasság mint természeti törvényen alapuló intézmény, mint szentség, polgári
házasság), másodszor a házasságkötést megelőző kérdések'cel (jegyesség, közvetlen előkészület, tiltó és bontó akadályok, felmentések az akadályok alól).
harmadszor magával a házasságkötéssel kapcsolatos problémákkal (házass.igí
beleegyezés, a beleegyezést gátló értelmi és akarati tényezők, a házasságk tcs
formája) foglalkozik és végül negyedszer a házasságkötés utáni dolgokról (a
házasság jogi vonatkozású effektusai, szeparáció, az érvénytelen házasság és
és annak rendezése) ad biztos és határozott eligazítást, és pedig figvelemmel
a legújabb szentszéki rendelkezésekre és gyakorlatra is. Érdeklődéssel várjuk
az előszóban beigért második kötetet, melyben az egyes országok házassági
peres elj árásról is szó lesz.
II. Azoknak a paptestvéreknek. akik 1926-tól kezdve tanulták az egyházjogot hazánkban, nem kell külőn bemutatnunk Sipos István (1875-1949) pécsi
nagyprépost. egyházjogtanár kiváló művét, az Enchiridion Juris Canonici-t. A
mű még a szerző életében négy kiadást ért meg itthon. Hatodik kiadását Sipos
halála után az egyházjogi tanszéken utóda, Gálos László rendezte sajtó alá és
jelentette meg 1954-ben a római Herder kiadásában több mint 900 fólió oldalon, 45 oldalnyi alfabetikus mutatóval latin nyelven.
Bár XXIII. János pápa 1959. január 25-én a falakon kívüli Szent Pál bazilikában mondott beszédében az Egyházi Törvénykönyv jövendő reformjút
jelentette be, s minden bizonnyal az Egyetemes Zsinat is fog változásokat hozni az egyházjog terén, mégis szükségesnek látszott, hogy az Enchiridion hetedik, a legújabb szentszéki rendelkezéseket is tartalmazó, változatlan oldalszámozású kíadása 1960-ban Gálos gondozásában a Herder-cég római kiadásában ismét napvilágot lásson.
III. Hálával tartozunk a Szent István Társulatnak azért, hogy 1960-as keltezéssel Gálos László átdolgozásában IV. bővített kiadásban, közel 700 oldal
terjedelemben, izléses köntösben megjelentette Sipos István másik nagy mű
vét: A katetikus házasságjog rendszere a Codex Juris Canonici szerint. Gálos
mindenben igyekszik Sipos "félelmetesen nehéz" örökségét hűen ápolni és továbbfejleszteni. A mű első kiadása 1923-ban került ki a saitó alól azzal a bevallott céllal, hogy az új Egyházi Törvénykönyv házasságjogát behatóan és
kimerítően előadja, a magyar egyházi partikulárjognak és a magyar állami
házasságjognak viszonylagosan részletes feldolgozását adja. 1928 a második, 19·10
pedig a harmadik bővített kiadás megjelenési dátuma. Gálos az időközben
közzetett szentszéki hiteles törvénymagyarázatokat és döntéseket is bedolgozta a könyvbe. XII. Pius 1949. február 22-én "Crebrae allatae" motu prop ri
jával hirdette ki az egyesült keletiek házasságjogát 131 kánonban. Ez, valamint
1940-től a házasságjoggal kapcsolatos hazai polgári rendelkezések és az 1952ben A házasságról, családról, gyámságról kiadott honi polgári családjogi kódex
részletesen ismertetve kaptak helyet ebben a negyedik kiadásban.
A mű beosztását tekintve egészen kis kivételtől eltekintve egyezik Bánk
professzor Connubia canonica-jának rendszerezéséve1. Gálos Sípos arcképén
tól részletesen ismerteti a szerző élet- és jellemrajzát, melyből egy gazdag,
felfelé ívelő pályájú papi élet bontakozik ki előttünk. A katolikus házasságjog
rendszere minden bizonnyal valamennyi honi plébánia könyvtárában helyet
fog kapni, hogy mind a lelkipásztorok, mind pedig az érdeklődő világiak bármikor haszonnal vehessék kezükbe. A plébániavezetés számára a művet a házassági ügyirati minták és a bő tárgymutató teszik különösen hasznossá.
ö
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(Kovách Zoltán)

KOMLOS ALADÁR: A LíRA MŰHELYÉBEN. "A líra meghal. Nagyon is
merész kezekkel téptük a kényes leány hegedű-testét, vad-vad hangokig esigázva, hogy ma már csak nyögni tud s hörögní, mint halódó ..." - Babits
verse a Sziget és tenger kötetből való, s alig néhány évvel megjelenése után,
1929-ben Halász Gábor kimerítő tanulmányt szán a kor Iíráján végigszántó
válság elemzésére. "A líra haláláról" ír ő is, bár ő már világosan látja,
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hogy ez a szó költői túlzás, nem a valóság pontos fölmérése. i.Ami meghal,
nem a líra, csak amit ma lírának érzünk, azok a képzetek pusztulnak lassan
el, amelyeket a romantikus elmélet és költők szuggesztiv hatása alatt a költészethez Iűzünk."
Azóta évtizedek múltak el, s az európai költészet mintha kilábolna lassan
a huszas évek válságaiból. A "kialakuló új líra", úgy látszik, sokmindenben
rácáfol a válság díagnosztáínak várakozásai ra. Igaz mivoltában azonban még
mindig sejtelem, készülődes csupán, nem kiforrott izlésforma, hanem egy ismeretlen-arcú új világ.
Ennek az izlésváltozásnak fordulóján, mely évszázadok hagyományaival
szakít, s egy pillanatra az ősi műfaj létét is megingatni látszott, érthető izgalommal olvassuk Komlós Aladár esszéjét a líra műhelyéről. A válságok idején
élesebben lát a szem: a lazuló, szétmálló izléskonvenciók, tiszavirág-életű újítások mögül kibontja a lírai magatartás ősi, az emberi lélek alkatában gyökeredző alapjait; s aggódóbban keres a lélek: a változóban a változatlant, az esetlegesben a föltétlent, az elmúlóban a jövő számára is irányt mutatót.
És ki volna erre a keresésre alkalmasabb, mint épp Komlós Aladár, aki
személyében is végígélte századunk lírai forradalmát ? Ö volt az első, aki vállalkozott arra, hogy könyvvé duzzadó esszében megrajzolja Ady és a Nyugat
költői nemzedékének önarcképét (Az új magyar líra 1926). S mikor aztán a
kortárs-líra szálai a századvég lírikusaihoz vezették, az irodalomtörténész filológiai pontosságával, de ott is a kortárs jelent-kutató szenvedélyével a Vajda-,
Reviczky-, Komjáthy-nemzedék örökségének föltárására vállalkozott. Munkájának eredményeit monográfiák foglalják össze, de eszmélkedő összegzésük ez
a kis könyv, a sokat-töprengő versolvasó, költő és esztéta öregkorának gazdag
ajándéka. S míg többi műve elsősorban szakembereknek szól, ez a nagyközönség számára foglalja össze a hosszú élet s az irodalmi forduló tanulságait. A
kötet idézetanyaga bőven merít a líra klasszikusaiból, de igazi kincstára a forrongás korából - a mi korunkból - való: Vajdától Juhász Ferencig és Pilins.zky Jánosig. Mcgszólalnak benne az esztétika klasszikusai Boileautól, Schillortől Erdélyi Jánosig és Gyulaiig, de egy-egy utalásban kilátás nyílik napjaink vet-smagyarázóinak, Horváth Jánosnak, Kardos Lászlónak, Rónay Györgynek rnódszerére is. Mint mikor hosszú vándorlás után valami kedves magaslatra érünk: megnyílik a táj, és barátságos egységbe fonódik a közel és a
mcsszeség.
"Nem szeretném, ha az olvasó tanulnivalónak nézné esszémet." - A kis
kötet varázsa nem utolsó sorban éppen az, hogy esszé. Nem elvont esztétikai
doktrinák tételeit olvassa fejünkre, mégcsak nem is a sokat tapasztalt ember
kész bölcsességét kínálja elénk. Idézetei nem példák - tételek ígazolására,
vagy elvek, kész megállapítások szemléltetésére -, hanem új meg új eszmélkedés rugói. A szerző nem oktat, fölényesen vagy jóságosan, hanem birkózik
anyagával, kérdéseket vet föl s próbál megoldani, egyszerű szóval, de híven követve az igazságot kergető lélek lépéseinek ritmusát.
Esszé és mégis szintézis. Nem friss meglátások. fölfedezések egyoldalú
proklamációj a, hanem a sokrátű valóság sokszempontú, érett szemlelete. Hogy
egy-egy szava, mondata mögött mennyi rnélység, mennyi gondolat van, arról
jófülű olvasónak a mondatok szépsége is beszél. Komlós állítja, hogy "a jó
versmagyarázatban is, mint a versalkotásban együtt kell működnie érzésnek
és értelemnek". Az ő írásának legszebb mondatait is a mélyreható értelem s az
élményeken nevelődött költői érzés ereje formálta ki: Egy-egy mondata felejthetetlcnül belevésődik az olvasóba: "A hal akkor születik, mikor a világ a
lélekben pillanattá tömörül." Vagy egy remekszép versmagyarázat: "Karinthy
Nihil című költeménye szinte tüntet összevisszaságával és hétköznaptságával,
de az utolsó sorok fényt vetnek visszafelé a versre, s megértetik, hogy az előz
mény nem értelmetlen, lapos beszéd, hanem a megrendülés szava, s a megrendülés törte össze a költő lelkében a dalt."
Nem minden mondata tökéletes, és nem minden megállapítása vitathatatlan. De aki egyszer elolvassa' ezt a kötetkét, kezébe fogja venni újra, rnikor egy-egy új versélmény benyomásait próbálja magában latra vetni. És másképp, értöbb, konzseniálisabb figyelemmel olvassa majd a verseket is, a Iírát,
rnelynek rnűhelye maga a titkokat rejtő emberi lélek. (Tótfalusy István)
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JEGYZETLAPOK. (Vízivárosi árnyak.) "Egy fiatal francia tiszt, CapMartin de Chaupy, duelljai miatt Párizsból, Nápolyból, Rómából, Veleneéből
tovább-tovább szökve Bécsbe vetődék ..." s onnét hozzánk: "jött az, gyalog,
.éhen, szornjan, üres erszénnyel, rongyosan. de hozta szurkálóját ..." A Vízi'városban ültem, majdnem szemközt a Szent Anna templommal, szál egymagam a vendéglőben; odakint linoman szemelt az eső, május volt. Letettem
magam elé az asztalra a könyvet, Kazinczy Pályám emlékezetét. Cap-Martin
de Chaupy kilépett a könyvből; az izgága párbajhős beköltözött a szomszédos
Fehér Kereszt fogadóba. Ide fog kiszökni hozzá egy éjszaka a fiatal Kopácsynó.
Csak pár lépés az Erzsébet apácák temploma: ott volt Kopácsy esküvője. Kopácsy tisztviselő a helytartótanácsnál, Hajnóczy kollégája; szereti a zenét, kikijár muzsikálni a Zichy kastélyba Óbudára. Felesége jóval fiatalabb nála, s
nem is szereti őt; azt a bajkeverő francia lovagot szereti, azt a Pályám emlékezetéből kilépett, önállósult krakélert. Apja a halálos ágyán adta hozzá Kopácsyhoz, barátjához. Egy lányuk születik; Kopácsyé a lány, vagy Cap-l\lartin
du Chaupyé? Az asszony hamarosan meghal; Kopácsy neveli föl a kislányt,
akit majd a terézvárosi Hoch fog elvenni; az ő gyermekük lesz hochi Hoch
Alojzia, aki a régi családi imakönyv bejegyzése szerint 1812-ben született. Hoch
Alojzia, A nábob halála Werner Józsefének anyja ...
Azóta is, ha a Vízivárosban járok, testetlenül elém lépnek szemrehányóan
ezek az árnyak. A kis francia. A komor, zárkózott Kopácsy, kezében a klarinéttal, Kopácsyné kilép a Fehér Kereszt kapuján, szétkémlel az utcán; két
karcsú tömb rajzolódik az égre: a nemrégen épült Szent Anna templom tornyai. Valaha Faludi Ferenc prédikált itt, szabad ég alatt emelt szószéken, rnikor még nem volt kész a templom; Kopácsy az ő újonnan megjelent könyvét,
a Téli éjszakákat olvassa, amikor bezörget hozzá a szolga és barátjának halálos ágyához hívja. Abban a házban lakik, melynek kapubejárata fölött alkimista
műhelyt ábrázoló dombormű van. Mennek a süvöltő szélben, az örvénylő hóesésben. A francia lovag közben francia filozófusok fölforgató eszméit suttogja
lámpavilág mellett barátainak. Az egyiknek a feje nemsokára a Vérmező porába hullik. Kopácsyné lüktető szívvel, ágaskodva nézi a kivégzést. Cap-Martin
de Chaupyért retteg. Sikerült elmenekülnie?
Mire vársz? - kérdik a láthatatlan vízivárosi árnyak. Élni akarunk, miért
nem adsz életet nekünk? Ágyékunkból már megszülettek a Wernerek, unokáink
már rég a homokházi sírboltban porladnak, a nagy kanadai nyárfa alatt. S mi
még mindig testetlenül járunk; még mindig adós vagy az életünkkel.
Hogyan magyarázzam meg nekik, hogy félek a .,történelmi regényt ől" ?
Hogy nem akarom kulisszák közé létrehívni őket? Talán meg sem értenék
mentegetődzésemet, Csak járnak-kelnek, szemrehányó szellem-alakok, föl-alá
a Fő utcán, és az életüket kérik: a lehetőséget, hogy gondolatból alakká válja.nak s elindulhassanak saját törvényeik szerint, a saját sorsuk útján.
(Amikor abba kell hagyni.) Ha az ember regényt, elbeszélést ír, vannak
pillanatok, amikor abba kell hagyni. Abbahagyni és kezdeni előlről a jelenetet,
fejezetet. Melyik ez a pillanat? Amikor az író észreveszi (persze csak az veszi
észre, akinek füle van hozzá), hogy kisiklott: a valóságból a stílusba. Futnak a
mondatok, símán, olajosan - és üresen. Nagyon szépek, csak éppen nem egészen igazak. A metafóra gyönyörűt szaltózik a semmiben. A hasonlat ragyog,
és nincs alatta semmi. Ilyenkor kell abbahagyni. Eltépni. Újra nekifutni. Tízszer, hússzor. Amíg igaz nem lesz. Amíg pontosan el nem találja a 'Valóságot.
Ez a valóság néha húsz mondat helyett egyetlen jelző. Máskor egy fölösleges jelző kihúzása. Ismét máskor egy szóp mondat helyett egy szürke tényközles. Sokszor eszmélünk rá tíz és húsz lap után, hogya legtalálóbb fogalmazás: a legegyszerűbb. De persze nem mindegy, hogy éppen csak odakenek
egy mondatot, vagy ugyanaz a mondat tíz és húsz lapot sűrít-e magába.
O. G. barátom példájára utalok. Regényét írta; talán már ötvenedik lapjánál tartott egy jelenetnek. Elégedetlen volt vele; hetente találkozunk, hetente kedvetlenebb volt. Nem megy, mondta dühösen.
Egyszer aztán sugárzó jókedvvel jelent meg. Túl vagyok az akadályon! uiságolta boldogan. Az ötven lapból egyetlen bővített mondat s egy kétsoros
párbeszéd maradt meg. De az aztán "igazi" volt. (r. ou.)
Felelős

kiadó: Saád Béla
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