
vább nem folytatta a kísérleteket és
be nem bizonyította, hogy az emberek
valóságban sokkal, de sokkal többet
látnak, hallanak és tapasztalnak, mint
amennyit tudatos ébrenlétükben fel
fognak. s az álmok [órésze éppen eb
ből a tudatosan fel nem dolgozott
"nyersanyagból" adódik.

Bármennyire is érdekes lenne az
ilyen irányú kísérletek jelen állásáról
írnunk, szorítkozzunk csak ennyire,
hogy levonhassuk a következtetést:
nagyon sok álom olyan valóságokat
jelenít meg, amiket tulajdonképpen
nagyon jól tudunk, de a felfogás má
sodpercében az altudatba süllyedtek,
valamiképpen összefüggenek velünk
vagy szeretteinkkel és álomban kiszí
nezetten bukkannak fel újra. Ösi és
elcsépelt példája ennek az elveszett

NAPLÓ
•

végrendelet, amikor is az elhunyt
megjelenik valaki álmában és meg
mondja, hogy az annyira keresett ok
mány hol van. Az ilyen álmot az em
ber hajlandó csodának nevezni, bár
gondosabb vizsgálat után rendszerint
kiderül, hogy az álmodó tudta, hogy
hol van a végrendelet, látta, hogy az
elhunyt annakidején hová tette, de
tudatosan nem figyelt rá.

Mégegyszer .hangsúiyozorn, hogy a
természetfeletti álmok lehetőséget és
jelentőségét egyáltalában nem akarom
kétségbevonni, vagy jelentőségüket a
gondviselés terveiben lekicsinyelni. De
éppen ebben a dologban - különösen
ha nagy fontosságú kérdésekről van
szó - a katolikus józanság és reali
tás nagyon is tartózkodásra kötelez.

Eglis István

VOX HUMANA. Ezen az augusztusi délelőttön is íróasztalomnál ültem s
rt uarmmctokos hősér; elől behúzódram munkám árnyékába, mikor a kertből

fcII.angzott keresztfiam alig hároméves fiacskajának a hangja.
- Tessék lejönni, mindjárt bekapcsoljuk a televíziót ! Az új Gagarint

mutatják.
Oszintén bevallorn. nem szeretem a televíziót. Mintha szardiniás dobozba

z.unák a tengert: olyan benne az élet, a színpad, még a film is. De ennek a
gyermekhangon elhangzott meghívásnak mégsem tudok ellenállni. A kis Péter
izgalma reám is átragadt. Már hogyisne, hiszen Péterke tavasz óta űrhajós

akar lenni, egy kimustrált éjjeliszekrénybe kuporodik, abbari repül a világ
űrbe. Bennem még a Nap után vágyakozó f'auszti sorok zengenek vissza a
múlt emlékeiből: "A földről fel miért nem szárnyalhatok - utána, ő utána
egyre I - Lábam alatt örök esti fény - hullna a csendesült világra, - száll
nál gyúlt ormokon és alvó völgy ölén, - s ezüst patak hol ömlik arany árra."

De Péterkének egészen természetes, hogy nem a költészet és a mese szár
nyán repül, rncrt hiszen ő is űrhajós lesz, ha megnő, mint ahogy mi, annak
idején mindenáron szerneteskocsísok, vagy mozdonyvezetők akartunk lenni.
Pí lótaság ? Nem, ez nekünk még nem jutott eszünkbe, pedig emlékszem még
arra a délutánra, amikor anyám felvitt minket a Gellérthegyre és ott vártuk
órákhosszat Bécsből Bleriot-t, a La Manche átrepülöjét, de hiába meresztget
tük szemeinket a napnyugati égre, csak nem érkezett meg. Ez a repülése si
kertelen maradt s mi csalódottan bandukoltunk haza a hegyről.

Fél évszázada már ennek s ma nemcsak Bleríot-n, nem csupán az első

óceán-repülésen vagyunk túl, pedig hát Líndbergh útja sem volt gyerekjáték
éi maga idejében, hanem hónapok múltak el az első űrutazás óta - április
12-én történt, jól megjegyeztem - amely világszerte csodálatot keltett a Kelet
és első ürutasa, az ifjú Gagarin iránt. Ma már a második űrutazásori is túl
vagyunk és az Intervizió többé-kevésbé sikeres közvetitése révén milliók Te
hetnek részt új űrhajósunknak, German Sztyepanovics Tyitovnak fogadtatásári.
Ott állhatunk Moszkva légi kikötőjében, a vnukovoi repülőtéren. láthatjuk a
hős apját. a német nyelvtanárt. anyját és feleségét, ezt a bájos és rokonszenves
fiatalasszonyt, akinek neve oly dallamosan zeng vissza az orosz regényekből:

Tamara. Nos, a kis Tamara asszony ott áll a fogadóbizottság nagytekintélyű

tagjai. a miníszterck. a diplomaták és a szovjet hadsereg marsalljai közt.
Hruscsov oldalán, csupa hatalmasság és híresség mellctt. akiket néhány hete
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talán CSak újságfényképekről ismert. Most még ő a figyelmességek központja.
virágokkal halmozzák el a fiatalasszonyt, aki egy világ-nyilvánosság színpadán
hamarosan átadja az első szerepet férjének. S végre leszáll az Il 18-as jelzésű

nagy utasszállító gép, kiszáll az ifjú űrhajós, jelentést tesz az első titkárnak,
katonásan, keményen, előírásosan. De azután mintha széjjel szakadna a híva
talos külsőségesség, áttöri Hruscsov dinamikája. Soha még nem láttam ilyen

. viharos ölelkezest és csókolódzást harcedzett katonák és politikusok közt, mint
aminek heve most feloldja a hivatalos formák megszekott ridegségét. Ölelik,
csókolják Tyitov őrnagyot, a világűr nagy argonautáját, aki a dicsőség arany
gyapját hozta népének, szocialista hazájának. A hazafias lelkesedés versenyt
ég Moszkva nyári napfényével és az ősi pravoszláv szokásnak, az öleléseknek
és a csókoknak ez az ősztönszerű felszakadása magasztosan ősivé, liturgikusan
rnélyorosszá teszi ezt a fogadtatást, amivel Moszkva népe' ölelte magához fiát,
a legmodernebb teljesítmény emberét, az űrutast. Azután az ifjú feleség, az
ünnepelt és Hruscsov egymás után beszállnak a Sirály tipusú, virágokkal bo
rított hatalmas autóba s a fiatal pár végigvonul a repülőtér és a Kreml kö
zötti 40 kilométeres úton Moszkva ünneplő és éljenző tömegeitől körülvéve.
akárcsak egy királyfi és királykisasszony, akiket az öreg király kísér el es
küvőjűkre.

Mint a mcsében. gondolom Péterke csillogó szemére nézve. De ezt a gyer
meket már éppúgy érdekli az űrútazás minden csínja-bínja, az űrhajó kabin
jának oxigén-ellátása, ahogy minket foglalkoztatott Hófehérke törpéinek po
hárkája, tányérkája, törülközője. O is lebegni akar, élvezni a súlytalanság ál
lapotát - amiről a televízió magyaráz nekünk, miközben German Sztyepano
vícs Tyitov tartja bevonulását Moszkvába -, persze nagyot pottyan, de mindez
nem zavarja még a 80 éves dédanya érdeklődését sem.

Már maga az is nagy dolog, gondolom a tudományos előadások közben,
hogy Moszkva .távolságából ide látszanak az ott zajló jelenetek és eszembe
jut az a televíziós kísérlet, amit két hazánk fia, Mihály Dénes és Wik ken
hauser Gusztáv, a távolbalátás két magyar úttörője mutatott be Nipkov-ko
rongos szerkezetével, a Gellért szálló télikertjében, ezelőtt vagy harminc esz-
tendővel. .

De a visszaemlékezés csak egy pillanatra foglal le, máris ott vagyunk a
Vörös téren, halljuk Tyitov beszámolóját és Hruscsov beszédét és míndannví
an arra gondolunk: mit Ihoz még a jövő? Megérjük-e még, hogy ember utazik
aHoldba ? Péterke bizonyára megéri, de ahhoz, hogy ő és a többi Péterkék
részesei legyenek ennek és míndannak, amit még a technika tartogat az em
ber számára, el kell kerülni azt a pusztító háborút, amelynek árnyéka ott kí
sért felettünk, el kell érnünk a tökéletesen ellenőrzött teljes Ieszerelést. ami
ről annyi szó esett már - mindezideig mindhiába. Hruscsov azt mondja beszé
dében, hogya Földet körülrepülő Tyitov hangját az egész világon. hallották,
de ez a hang nem az Isten hangja, hanem az emberé volt. Persze. Tyitov bár
mennyire rokonszenves arcú fiatalember, bármilyen önfeláldozó és bátor,
még ha lelkesedés közben a görög hitrege isteneihez hasonlítjuk is. avagy
olyan Ikároszhoz, akinek szárnyait nem olvasztotta szét a nap heve - mégsem
Isten..Ember, aki a rendelkezésére álló nagyszerű tudományos eszközök segít
ségével. testi és erkölcsi erőivel egy új nagy teljesítmény hőseként áll Gagarin
nal együtt a világ színpadán, Hangja mégis az emberé. De mert békéről szól ,
hangja nemcsak az emberé, hanem a humanumé, az embersége is. Mert. aki
békét akar, aki a békét és nem a halált szolgália, az a humánumot képviseli.
hiszen az elnyomás, a bestialitás a hódító háborúból fakadt, de a humánum és
a szabadság a békéből virágzik majd ki.

Talán ezt érezte meg és ebben reménykedett a televíziót körülülő kis csa
lád, legalább is a tapasztaltabbak és az öregebbek, ha Péterke még az emberi
gonoszság tapasztalatai nélkül száguldózik is a képzeletbeli űrben. És talán
nemcsak abban a kis családban érezték ezt, hanem ezer és ezer magyar ott-

o honban, messze más országokban is, ahol az emberek nemzetiségre és vallásra
való tekintet nélkül tudják már, micsoda rettenetet, milyen halálos csapást
jelentene a mi civilizációnkra egy olyan háború, amelyet az űr meghódítására
is alkalmas rakéták tömegével vívnának meg az égen és a földön.

(Szigeti E7leire)
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ENCHIRIDION LITURGICUM, - GONDOLATOK RADO POLIKÁRP
KÖNYVÉHEZ. A római Herder-cég kiadásában jelent meg ez év májusában
Radó Políkárpnak, a Hittudományi Akadémia professzorának kétkötetes, la
tínnyelvű munkája, 1522 oldal terjedelemben, az Enchiridion Liturgicum.· Mint

, az alcím mutatja, a mű magában foglalja a szentségek teológiájának dogmált
és törvényeit. A eim kifejezi a szerző szándékát: a tágabb értelemben vett li
turgiának, amelynek középpontján a szentségekröl szóló teológiai tanítás áll,
teológiai-elméleti és lelkipásztori, gyakorlati összegezését óhajtja nyujtani, bő

ségesen rnerítve mind a két vonalon a biblikus és patrisztikus hagyományből.

Természetszerűen az egY'ház tanító és törvényhozói küldetésének megnyílatko
.zásai alkotják a rnű gerincét. Különösen XII. Pius pápa korszakalkotó liturgi
kus enciklikája, a "Mediator Dei" játssza a vezérszólamot, úgy, hogy az egész
munkát méltán tekinthetjük a hatalmas enciklika minden részletre kiterjedő

értelmezésének, amely nemcsak a pápai tanítás tételeit, hanem annak a szelle
mét is magáévá .tette, Szerény nézetem szerint nemcsak a magyar teológiai
irodalomnak örömünnepe a mű megjelenése, hanem világviszonylatban is rnél
tán számíthat figyelemre és elismerésre. Részletesen, kimerítően tárgyalja a
liturgia és a szentségek tanának egész anyagát. Minden egyes részhez pontoo
és részletes irodalmat nyujt. Sajátos egységes szemlélete pedig, amellyel a
spekulatív dogmatika és erkölcstudomány, a történelem, a jog és jogfejlódés
anyagát élő, organikus egységbe foglalja, méltán biztosítja számára az eredeti
ség jellegét, ha a tárgyalt anyag jelentős része különböző szerzőknél, más és
más szempontok alapján, meg is található.

1947-ben merült fel a lehetősége annak, hogya lítuegía az egyetemen ön
álló tanszéket nyer. Horváth Sándor <t 1956), a Kar akkori dékánja, azt java
solta, hogy az új tanszék legyen az ágazatos hittan (dogmatíca specialis) máso
dik tanszéke, amelyen a liturgiát a szentségek teológiájának keretében, dog
matikai alapjainak érvényesítésével adják elő. Radó Polikárp 1948/49:.től kezd
ve megkezdte az anyag ilyen módon való feldolgozását és előadását, majd 1950
óta, mínt a Hittudományi Akadémia tanszékvezető tanára, először a hallgatók
számára készült litografált jegyzetekben foglalta össze az anyagot, míg végül
hosszú évek megfeszített munkájával elkészítette az Enchiridion Liturgicumot,
amelynek jelenlegi eimét az innsbrucki egyetem kiváló professzorának, A.
Jungmann~nak tanácsára tette magáévá a szerző,

A középkor alkonyától kezdve a mindinkább megnövekvő tudományos
anyag következményeként a teológiában is érvényesül a munkafelosztás elve.
A liturgia művelője akkoriban mind tudományos, mind gyakorlati szempont
ból figyeimét elsősorban az istentisztelet külső, jogi szempontjaira fordítja és
elhanyagolja a liturgia objektív kegyelemközlő szerepenek kiemelését, nem ér
tékeli kellően azt a mérhetetlen lelki kincset, amelyet az egyház imádságos
élete az évszázadok folyamán a liturgikus gyakorlatokban és szövegekben le
fektetett. A századforduló óta azonban a tudományos érdeklődés újraa keresz
tény hit és élet nagy életértékei felé fordul (Scheeben, Billot, Schmauss, Premm,
Tillmann, Hiiriruj, Garrigou-Lagrange, Horváth Sándor, Schütz Antal stb.). A
liturgikus rnozgalom és a liturgikus apostolság a hívek figyeimét a liturgia
szentségí értékeire és tartalmi kincseire fordítja. A kerygmatikusnak nevezett
iránya teológiának a lelkipásztori gyakorlatban való hatékonyabb hasznosí
tását sürgeti. Mindezt pedig áthatja az egyházról vallott katolikus tanítás el~
mélyítésc.

Mindezek a szellemtörténeti áramlatok érvényesülnek az Enchiridion Lí
turgicumban. Túlzás nélkül állítható, hogy Radó Polikárp munkája a liturgia
és szentségí teológia területén megvalósítja mindazt, ami igény és követelmény
a teológiával szemben jelentkezik. Az egész mű gerincét az alapos dogmatikai
vizsgálat alkotja. Hatalmas történeti anyag, a szeritírás biztos kezelése teszi
szinessé a Szent Tamás és a legkiválóbb teológusok nyomán járó fejtegetése
ket. A spekulatív kérdések vizsgálata azonban nem kizárólagos célja a szerző-

,. ENCHIRIDION LITURGICUM,
complectens Theologiae SacramentalIs et dogmara et leges juxta novum Codlcem Rub
ricarum. Conclnnavit POLYCARPUS RADO O. S. B. - In 2 vol. XVI + 1520 pp. Casa Edit
rice Herder, Roma, 1961.
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nek, hiszen a mű végső kícsengésében a gyakorlatot szolgálja. A könyv sajátos
jellegét és értékét éppen az szabja meg, hogy a teológiai szemlélet valóban át
hatja a mű egészét és a rubricisztikus törvények és lelkipásztori tanácsok tár
gyalásánál is biztosítja a teológiai hátteret. A szerző kimerítő alapossággal tár
gyalja rníndazt, amit a lelkipásztornak a liturgia és a szentségek területén tud
nia kell. Amit eddig három-négy tanszéken adtak elő, amit különböző köny
vekből kellett összeszedni, az mind harmónikus, szintetikus egységben megta
lálható ebben a munkában.

A liturgia a Megtestesült Ige műve, amelyet egyházára bízott, és ezért az
egyháznak azonos a szándéka és feladata a Megtestesült Ige küldetésével. Eb
ből az alapigazságból vezeti le a szerző a "theologia sacramentalis" egységében
mutatkozó sajátos mozzanatokat: a tanító egyház irányítja a hitigazságok rend
jét, a kormányzó egyház megszabja az istentisztelet végzésének módját, a meg
szentelő egyház pedig kiárasztja, elsősorban a szentségek útján, a megváltás
kegyelmeit. így fonódik egységbe a hármas szempont: a spekulatív, a jogi, és a
liturgikus (4. o.).

A munka "egyház-központisága" kidomborodik azáltal, hogy az általános
rész után a szerző az áldozatot bemutató, imádkozó és megszantelő egyház, az
Ecclesia sacrificans, oransés sanctificans keretében rendezi anyagát: beszél a
szentmiséről, az egyház. imádságáról, különösen a papi zsolozsmáról, a szentsé
gekről és végül az egyházi évről, ahol a megszentelés műve kibontakozik, a
szent helyekről és eszközökről, amelyek a megszantelés művét szelgálják. Pál
apostolnak a Zsidókhoz írt levelében lefektetett gondolata (5, l-lD) szolgál út
mutatásul e felosztásnál (5. o.).

Csak néhány példával íllusztrálhatom a mű általános jellemzéséről mon
dottakat.

A liturgia lényegének megvilágítása kapcsán a szerző beszél a liturgiáról,
mint a teológiai tudományok forrásáról ("locus theologícus"), A liturgia nem
alkotja, hanem feltételezi a hitet. Ezért a ,.lex orandi statuit legern credendi"
elve nem érvényes az ontológiai síkban, de igaz logikailag, amennyiben az egy
ház imádságos élete kiváló tanúságtétele az egyház hitének és így egyben érté
kes forrása a teológiai tudományoknak. Példa erre a Boldogságos Szűz menny
bevételének dogmáját kihirdető dogmatikus bulla, amely bőségesen merít a
liturgia adottságaiból (17. o.).

A szentségek általános tanának keretében figyelmet érdemel a szerző ál
lásfoglalása a szentségek hatékonyságának médját illetően. A cselekvő és eszköz
ok természetének elméleti vizsgálata, az egyház nyelvhasználata és a liturgikus
szövegek teljes és közvetlen értelme meggyőzték a szerzőt, hogy ebben a vita
tott kérdésben a szenttamási elmélet a helyesebb, amely a szentségí jeleknek
fizikai hatékonyságot tulajdonít, szemben több teológus felfogásával, akik csak
erkölcsi vagy logikai okságot hajlandók elismerni (174. o.).

Az áldozatot bemutató egyház szent cselekménye a szentmise áldozat. Radó
nemcsak a ritusok leírására, vagy a szentmise történeti kialakulására szorítko
zik, hanem alapos történeti keretben megismertet a szentmíse lényegére vonat
kozó teológiai problémákkal is. Elutasítja azoknak a teológusoknak nézetét,
akik mindenáron az áldozati adományok .Jcrontását'' keresik a szentmisében,
de nem elégszik meg az ún. "oblatio" elmélettel sem. A helyes középút a Tri
dentinum és a Mediator Dei szellemében a "mysticus immolatio" elmélete. Eb
ben az összefüggésben a szerző kitér O. Casel sokat vitatott elméletére. a
"misztérium-jelenlét" tanítására is (258. o.). A Mediator Dei után már nem
mondható, hogy Krisztus az összes szentségekben egyenlő módon van jelen
valami homályos és határozatlan módon. Szent Tamás ezt a módot pontosan
megjelölte: az Eucharisztiában jelen van Krisztus valóságos emberi teste és
vére, a többi szentségekben Krisztus ereje és hatékonysága. Helyesen mutat rá
azonban a szerző arra, hogy az Eucharisztiában jelen van nemcsak a szenvedő

Krisztus, hanem az egész megváltói művet végigélő üdvözítő. Ez a gondolat
alapul szolgál arra, hogy az egyházi év belső lényegét, az egyes ünnepek sa
játos kegyelmi jelleget értékelhessüle (260. o.; v. ö. 1078. sk.). Hasonlóképpen
nagy gonddal kezeli a szerző az Eucharisztiának, mint szeritségnek kérdéseit.
Különösen érdekes a konszekrációval kapcsolatban az "epiklézis", a keleti li-



turgták átváltoztatásért esdő imádságának elemzése. Az epiklézis nem. esz
közli az átváltoztatást. Szerepe, mint a liturgia sok más imádságának, az, hogy
ami a szent cselekmény lényegében pillanatnyilag történik, azt liturgikusan
kifejtse és a hívők lelkében tudatosítsa (529. o.). A "praesentia realis" kérdé

-sénél megismerkedünk a nagy vitákkal, amelyek hozzájárultak a dogma kifej-
téséhez és világolf megfogalmazásához. Nagyon értékes a szentírási anyag, kü
lÖDÖSen a János 6. fejezetének beható ismertetése (573. o.). Szerző módot talál
arra is, hogy az átlényegülés kérdését a modern fizika eredményeivel kap
csolatban is megvilágítsa (603. o.). A bűnbánat szentségének tárgyalása
is alapos biblikus szövegértelrnezéssel kezdődik. A penitencia gyakor
lásának kérdésénél helyesen mutat rá arra, hogy nem lehet a hiányos
történeti adatokból a magán-bűnbánat szokása ellen bizonyítékot kovácsolni.
amikor az egyház a Tridentinumon világosan tanítja, hogy ez mindig megvolt
és megvan az egyház gyakorlatában (753. o.). Az egyházi rend szentségénél ter
mészetesen külön érdeklődésre tart számot a "Sacri Ordinis" apostoli konsti
tució, amely az egyházi rend szentségí jeIét határozza meg a régi hagyomány
nak megfelelőerr (971. o.).

A szentmise és a szentségek természetének dogmatikai tárgyalását az egyes
részekhez kapcsoltan követi a liturgikus törvényhozás és a lelkipásztori gya
korlat ismertetése. A szentmise és a breviárium rubrikáinak ismertetése már
figyelembe veszi az 1960-ban megjelent új Codex Rubricarumot. Helyenként
talán kissé hosszadalmas a történeti tárgyalás, például a "Christus Dominus"
konstitució részletes ismertetése (559-565. o.). Találunk azonban nagyon hasz
nos, gyakorlati utasításokat. 19y például világos és könnyen megjegyezhető

formába. öltözteti a szerző az egyházi büntetéseket (878. sk. o.), pontosan körül
írja a büntetés alá eső papi "üzérkedések" (negotiatío) fogalmát és jogi hatá
lyát (882. o.), Az elégtétel adás szigorú tételét mérsékli a ma sokszor annyira
fontos enyhítő körűlmények felsorolásával (816. o.). Szívesen hallottunk volna
azonban néhány szót a gyóntató feladatainak kapcsán (905. sk. o.) az aggályos
lelkiismeretűek kezelésére vonatkozóan.

Végül legyen szabad kiemelni az egyházi évről szóló traktátust, amely nagy
történeti anyagával, teológiai mélységével az egész munka legszebb és legere
detibb részei közé tartozik, Akár az egyházi év lényegének feltárására, akár
az egyes ünnepkörök jelentésére, vagy egy-egy ünnep, például a 'I'ransfiguratío,
vagy az Assumptio tárgyalására gondolok, az olvasó gazdag anyagót találhat
mind egyéni lelkiélete számára, mind pedig a hitszónoklat gyakorlásához.

(Zemplén György'

AZ EGYISTENHIT A POLINÉZIAI OSVALLASBAN. Azok a nagy feLfe
dező utazások, melyeket James Cook indított el a XVIII. században, nemcsak
a szenzációs útleírások irodalmát gazdagították, hanem számtaLan új kérdést
is felvetettek és részben tisztáztak is azóta. Ezek az útleírások ugyanis a Csen
des-óceán keleti és északi szigetví.lágának páratlan természeti szépségeí rnel
lett felhívták a figyelmet az ott élő népek életének azokra ÍJ. jelenségeire is,
rnelyek egyszer egyöntetűségükkel,máskor meg ellentmondó kiilönbözőségükkel

lepték meg azokat a tudósokat, akik Cook, Kruzenstern, Otto von Kotzebue
hajóin utaztak. Az antropológiai vizsgálatok a nagy tengeri térségben aránylag
egymáshoz közel élő polinéziai szigetvilág lakóinak esetében is szembetűnő el
téréseket mutatnak, nem is beszélve azokról a különbségekről, melyek a poli
néziai és a mikronéziai szigetlakók esetében ·feltűntek az összehasonIításnál.
Ugyanakkor abban a térségben, mely az északi Hawaitól a déli Uj-Zélandig és
a nyugati Samoától a kelett Husvét-szigetekig terjed, szinte alig mutatkoztak
lényegesebb eltérések abban a nyelvben, melyet a szétszórt szigetek világának
lakói beszéltek. Meglepő volt az a jelenség is,' hogy az itt található kulturák
vizsgálata arról tanúskodott, miszerint a szígetvílág őslakosságának "beván
dorlása" Kr. e. a tizennegyedik századtól kezdődően különböző időpontokban

történt. Ugyanakkor az ősi életformák átöröklése olyan töretlenül és harmo
nikusan ment végbe - az európai civilizáció behatolásának időpontjáig -,
amilyenhez hasonlót legközelebb csak Indiában találtak a kutatók.

Az egyezéseknek és ellentmondásoknak abban a kavargásában, melyek
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Oceánia őslakosságanakéletétés őskultúráját [ellemezték, csupán azok a mély
reható kutatások teremtettek valamelyes áttekinthetőséget, melyeket az et
negrárusok végeztek itt az utolsó évszázadban. Előbb Fritz Grtitmer, majd
Georg FTiederici, Handy, Lehmann, Mellville és Plischke megfigyelései, kivált
képpen Óceánia vallásos néprajzi leleteinek feltárásával, közelítettek afelé a
megállapítás felé, melyet a kiváló bécsi etnológus - Heine-Geldern - régé
szeti vonalon munkált ki. "Az ausztronéziaiak őshazája és legkorábbi vándor
lásaik" cÍIDű tanulmányában {Bécs, 1952) a Dél- és Kelet-Azsiában fellelhető

kőpengeanyagotvette vizsgálat alá és arra az eredményre jutott, hogya külön
böző baltapengeanyagok és típusok közül az úgynevezett "négyélű balta" a
polinéziai őskultúrára is jellemző. Heine-Geldern az említett negyélű balta
kuIturának vándorlási vonalát is pontosan megrajzolja Yünnantól a Malakka
félszigeten és Tajvanon keresztül a polinéziai szigetvilágtg.

Ugyanezt az utat követhetjük végig azoknak a néprajzi vizsgálatoknak az
eredményeivel, melyeket a polinéziai mitológia gazdag világából tártak fel az
etnográfusok, Közöttük legutóbb Hans Damm, akinek Kanaka című könyve
nemrégen magyarul is megjelent. (Gondolat-kíadő.)

Hans Damm könyvét már azért is érdemes itt megemltteni, mert Oceánia
népeinek életével nem úgy foglalkozik, hogy nehány érdekes sajátságot mutat
meg egy ismeretlen világ egzotikumából, hanem - ahogyan könyvének elő

szavában igéri és igéretét be is váltja - magát az embert ismerteti meg ve
lünk, aki egy egzotikus világban, sajátságos kultura és történet izgalmas kör
nyezetében él. Távol tőlünk és mégis oly emberi közelségben hozzánk. Ennek
a közelségnek érzékeltetésében határozottan nagy szerepe van az írónak, a
világhírű néprajztudósnak. a lipcsei Néprajzi Múzeurn ígazgatóiának, aki eb
ben a művében összefoglalja a kérdéssel foglalkozó szinte teljes irodalmat;
élményszerű útleírásokkal és epizódokkal köti össze a tudományos vizsgálódást.

Azok számára, akik vallástörténettel foglalkoznak, különösképpen érde
kesek H. Damm vallásos néprajzi megfigyelései, Figyelmünket kiváltképpen az
ragadta meg, amit a könyv "lstenek és papok" círnű fejezetében a maori törzs
ősvallásí hagyományairól elmond.

"Amikor 1860 körül - írja - Uj-Zéland északi szigetén a maori törzsek
~gygyűlésre jöttek össze, azt a figyelemre méltó határozatot hozták, hogy a
nép legrégibb hagyományait a papokkal írásba foglaltat ják. Ez meg is történt
és olyan fiatal maorik végezték a munkát, akik az európaiaktól megtanulták
az irást.

A több kötetes Maori hagyományt előbb évtizedekig rejtegették a fehérek
elől és így ez a fontos forrásmunka alig fél évszázada ismeretes előttünk. A
munkában olyan, csak nehány pap által ismert gondolatokat is találunk a
"legfelsőbb" Istenről, Ioról, akit "minden dolgok eredetének" a "láthatatlan
nak", ,,a mindentudónak", stb. neveznek, hogy feltételezik: ezek a képzetek a
keresztényeszmevilágból kerültek a maoríba. De John Nicholastól, az első

mísszíonáríus józan és tárgyilagos kísérőjétől, aki 1815-ben kezdte meg tevé
kenységét Uj-Zélandban, határozottan tudjuk, hogy a maorik már az európaiak
előtti időben is hittek egy "felsőbb lényben"! A polinéziai teremtési mítosz
szerínt 10 volt az "Űsegy", az első létező. A kozmosz kezdetben csak vízből ál
lott és sötétség uralkodott míndenütt, 10 szavának erejével létrehozta a fényt
és a sötétséggel egyenlően osztotta el a kozrnoszban, Hasonlóan keletkezett az
ég és afölcL, ezek a férfinek és nőnek elgondolt erők, akik szerető ölelke
zésükkel isteneket nemzettek. Nehány gyermeke azonban elválasztotta a szü
Iőpárt; az eget hatalmuk révén alátámasztották pillérekkel és cölöpökkel és
meggátolták. hogy a földdel ismét egyesüljön. Ez a szentségtelen vállalkozás
lázadást idézett elő az ősszülőpár utódai között. A világ így ismerte még a ha
lált okozó fegyvereket és a háborút. Míg' 10, az Ösegy, sem jót, sem rosszat
nem ismert, sőt neve Io-Mata-Waí ("a szeretet istene") volt, a többi isten el
viselhetetlen emberi vonásokkal van felruházva ..."

A továbbiakban Damm elmondja, hogy az lo-hitet abban az időben, ami
- kor a gyarmatosítók benyomultak a szigetvílágba, sokfelé - különösen a nyu

gat-polinéziai szigeteken - már kíszorította a Tangaloa-ba vetett hit, akit egy
polinéziai mitosz a következő szavakkal dicsőít:



"Csak Ő volt jelen, kinek Tangaloa a neve.
A tér végtelenségében egyedül létezett.
Nem volt sem ég, sem föld,
Sem tenger, sem bármilyen élőlény.

Mindenekfölött volt Tatuialoa.
Egyedül ő létezett. e volt a világmindenség!
Tangaloa az eredet,
A szikla, a homokszem.
Tangaloa a fény,
A csirasejt,
Az állandó, a bölcs.
e teremtette Hawaikit,
Hawaikit, a nagyot, a szentet !"

Ha már most az ember a fent idézett sorokat olvassa, kétségtelenül felve
tődik benne a kérdés: honnan van és mivel magyarázható az a szinte kifeje
zésekben is megjelenő hasonlóság, ami minduntalan a Biblia teremtéstörténe
tére emlékeztet?

Hans Damm szerint kétségtelen, hogy 10 kultuszát "a legrégibb polinéziai
bevándorlók hozták magukkal nyugati őshazájukból". Hivatkozik azokra a tu
dósokra, akik a dél- és kelet-ázsiai magasvallásokkal való párhuzamokra már
rámutattak. így a védikus és a brahmanisztikus elemek mellett a hinduizmus
és a buddhizmus elemeinek jelenlétét is megállapították. Mindezek az elemek
azonban egységes egésszé olvadtak össze a polinéziai ősvallásban. Idézi Handy
megállapítását is - aki 1927-ben Honoluluban megjelent könyvét (Polynesian
Religion) kizárólag ennek a kérdésnek szenteli, és aki úgy látja, hogy a Tan
galoa-kultusz az ókori Kína vallásos képzeteivel hozható kapcsolatba.

Meg kell említenünk, hogyanéprajzi kutatásoknak .ez az eredménye, me
Iyet a polinéziai ősvallás motívumainak alapos vizsgálata teremtett meg, iga
zolni Iátsztk a cikkünk elejét ismertetett Heine-Geldern-féle feltevést, amely
régészeti leletek azonosításával a polinéziaiak kirajzásának visszafelé vezetett
útvonalán Yünnanba jut el.

Számunkra, katolikusok számára fennáll a kísértés, hogy hasonlóan érde
xes dokumentumok felbukkanása esetén régi népek hitvilágának jelenségeit
az őskinyilatkoztatás gondolatkörében is megvizsgáljuk. Ez azonban messzíre
vinne és nem is az etnográfus feladata, hanem a teológusoké, vallástörtené
szeké. E sorok íróját azonban mélyen elgondolkoztatta egyedül az a tény is,
hogy egy nép, amely évezredeken keresztül oly hosszú és nem is egy szakaszos
vándorláson vergődött át, képes volt megőrizni ősi vallásának elemeit egé
szen addig az időig, amíg már írásba tudta foglalni azokat. Ha Heine-Geldern
adatait elfogadjuk, ez a visszaemlékezés háromezer évnél is nagyobb időt

ölel át. (Magyar Ferenc)

AZ OLVASO NAPLOJA. Öt éve, hogy Illyés Gyula utolsó kötete, a Kéz
fogások megjelent. Az Új versek ennek az öt esztendőnek az anyagából ad
közre egy kötetnyit, közel százharminc verset. A gyűjtemény egyik alaphangját
mindjárt az első, a Túl az innenen megüti.

"Hogy van, apám ?" S ő szelíden:
- Ahogy kell túl az innenen . . .

Tartózkodó, férfras szemérem a halál előtt; valami bujkáló, évődő, szégyenlős

rnosoly; "Isten helyett röstellte, hogy - Nem örökéletet adott." S apja fia, a
költő:

Azt bizony én sem adhatok
és vigasztalni is csak így tudok

paraszt apáink módján: Semmi baj;
aki nem fél, halálig fiatal!

Valljuk meg, nem valami különösebben mélyenszántó vigasz, tanácsnak bár
milyen hasznos is lehet. Az ember akárhányszor s akármilyen változatokban
biztatja is magát, hogy "sose halunk meg !", attól bizony még meghal, és rá-
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adásul tudja is, hogy meghal: a problémát nem lehet ki küszöbölní, Minderr
gondolkodó lélek életében elérkezik az idő, amikor szembe kell néznie a saját
halála kérdésével, és válaszolnia kell rá, így vagy úgy, "túl az innenen", Mind
nyájan az idő gépfegyvertüzében állunk; csak az a kérdés, mikor halljuk meg
a lövéseket.

Hull - !,?sőként - az áldozat,
állványáról a kőmíves,

szekeréről a földmíves,
szűz és aggastyán... Szennues, aljas
lesipuskás háború ez. .

Fanyar, füstös-kormos keserűség; a hang itt-ott a régi haláltáncokéra em
lékeztet: mintha a tizenötödik századi költők halál-élményét hallanánk moderr»
hangszerelésben (a kötetben ezt a Kat, kat .•. című verset valóban egy gúnyt s:
döbbenetet keverő, helyenkint nyers rekedtségében megrázó Danse macabre
követi); de a "lesipuskás háború" látomására mi következik?

Egyre több, aki elesik.
Egyre több, ki helyükbe áll.
Lehet, hogy ő veszt, a halál?
Oh mennyi vér! Meddig? Mi végre?
Beveszünk mégis, szörnyű vár!

Nem egyedülálló a kötetben az ilyen fordulat; 'bőven lehetne párhuzamokat
idézni mellé arról, hogy a halállal való, különféle hangulatú szembenézéseket
rendszerint egy-egy ilyen "záradék" követi, egy-egy ilyen meglehetősen reto
rikusnak ható "feloldás". A megoldást, vers-zárast ilyenkor majdnem mindig
szabványosnak érzi az ember. Kész típus ez, mondhatni "előregyártott elem",
az az előírásos retorikai fordulat, amely szerint a komor színre vílágosat kell
keverni, a disszonanciát harmóniában föloldani, a gyászindulót harci kürtök
kel befejezni, vagy esetleg pezsgő skerzóval, A borúlátást a derű bizakodása
val, mégha ez a bizakodás közhely is. Mindenki meghal, kőmíves, földmíves,
ifjú és öreg, kuldús és király, szép és csúnya, te is, én is - de azért "beve
szünk mégis, szörnyű vár!" Amennyiben az olvasót a rímben kicsattanó re
torikus fordulat nem elégíti ki, jogában áll föltennie a kérdést: hogyan?

Egy bizonyos választ a költő is ad. "Dologidő" az élet; a munka, eredmé
nyeivel, az időn, a halálon való győzelem gondolatát sugallja, mint a kötet
egyik szép verse (Dologidő) vallja:

Járom a hullámzÓ határt
s én is lökést kapok,

reményt: valahol, mégis, valahogy
visszanyomjuk a kaoszt: a halált.

Valami ős, mély Akarat
küzd mégis, jót igér:

ha léptenkint is tied lesz a tér,
emberi faj, megválthatod magad!

Valami kis "fogalom-csúsztatás" azért van a dologban. A halál meghódí
tása nem egészen azonos a tér meghódításával. Attól, hogy léptenkint miénk
lesz munkánk és emberségünk révén a tér, még nem lesz a miénk, kormányoz
ható birtokunk az idő. Az ellentmondást ---.,. mint annyi ellentmondást - a
retorika hidalja át. Híd, mely elegánsan. bár különösebben eredeti szerkezeti
megoldások nélkül, átíveli a két szernközti partot. Híd - látszat-híd; nincs-híd.
Jelképül idézhetjük a kötet egyik legszebb költeményéből a hídtalan folyó ké
pét (Megszakadt út egy hajdani Sió-hídnál): a parton, a fák alatt megtorpan
az út;

Mít hoztak kézenfogva, itt
az út megmakrancosodik,
a viztől meghőköl, megáll;
mint bika, ha kigyót talá!.
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Jő zúgva túl is egy fasor;
ha ez kérdez, az válaszol.
De nem foghatnak már kezet.
Valami befejeztetett ..•

A két part kőzt, "túl az innenen", kinek-kinek magának kell hidat átvetnie, és
bizonyára járhatóbbat a készen kínálkozó költői fordulatoknál.

Fordulatok, retorika, előre gyártott vers-elemek 1 Igen, részben. De ha be
érnénk ennyivel, fölöttébb igazságtalanok lennénk. Nem kell-e már azon is
eltúnődnünk, hogy Illyés Gyula - éppen Illyés Gyula - egyáltalán elfogadja,
alkalmazza ezeket a retorikus elemeket 1 Nincs-e valami figyelmeztető, vagy
éppenséggel áruló a vers-szerkezetek ismétlődésében 1 Akinek ötször, tízszer,
százszor át kell ugrania a hídtalan folyón - a folyón, melyen ő nem látja a
hídat - ötször, tízszer, százszor is ugyanúgy fog nekífutni, nekilendülni. Aki
láthatatlan ellenféllel vív, egyre a legbiztosabbnak vélt vágást ismétli.

Van a kötetnek egy igen szép verse, Si a címe:

'" Újra egy év! Repülök tárt karokkal,
újra egy év!

Röpül a kbnnyem. Nem fönt, odalent vár
- tudom - a rév.

Meddig az öncsalás még, évről évre
a próba, hajh,

szállani, föl, föl, addig legalább s úgy,
ahogy tuvaly ?

Erről volna szó költőileg: újton új próbáról. egyre több rutinnal - es retorí
kával - s egyre kevesebb ruganyossággal ? Úgy hiszem, mégsem. Lehet vitat
kozni róla, vajon a drámának ez-e a legszerencsésebb, művészi szempontból
legerősebb kifejezése; az azonban bizonyára vitathatatlan, hogy dráma folyík
előttünk, az ember-élet egyik legmegrendítöbb drámája, abban a "móka-szót"
értő változatban, amelyről a bevezető vers beszélt: látszólag "átnézve" azon,
amire belül, magában megigézetten szegezi a szemét. A verszáró retorikus for
dulatok tehát nem pusztán csak retorikus fordulatok. Úgy érezni, a költő egy
kicsit leplezi is velük magát, a sebét - Illyés Gyula nem a kitárulkozó Iírí
kusok közé tartozik; bizonyos fokig "szó-bújósdi" is ez, de túl a szavakon, a
szerkezetben, a vers csontozatában. Tapintat is, hogy "mit ijedezzenek a nők, 
a gyerekek idő előtt 1" Illyés Gyula egyik :.... nem egyetlen, általában nem is
legszerencsésebb és legmeggyőzőbb - válasza ez a kérdésre, mellyel kényte
len-kelletlen birkóznia kell.

Vannak szerencsésebbek, meggyőzőbbek is. Ilyen például az Elmaradók,
mely, bár vannak az Új versekben nagyobb, sodróbb, mondandóval terhesebb
darabok nem kis számban, épp olyan érett, teljes, felejthetetlen remeke ennek
a kötetnek, mint az előzőnek a Mohács volt. Ime:

Egy-egy jópajtást, pályatársat,
hogy földbe tettünk, - elmenőben

megnéztünk egy-egy régi sirt is
a temetőben.

Mint pinceszerből jőve, este,
ha ide-oda. is betérünk.

Egyre kevesebb lett, akikkel
a temető-kapun kiléptünk.

S most úgy érzem, csak elidőztek,

csak - szóra szó - ott alkomnütak;
hogy végül is ott éjszakáztak
a régi holtaknál az újak.

Kivételes telitalálat egy-egy ilyen vers egy költői pályán: a tágas, mély él
mény és a tökéletes egyszerűség találkozásának ritka pillanata; pár sor, mely
ben jóformán minden benne van: a perc teljessége épp úgy, mint a költő tel-
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[essége - itt például a jellegzetes illyési versszövés, a versmondatok meg
megakasztó, közbevető búiócskáival, mintegy megcsomózó. váratlan tömöríté
seivel: "fogással", mely oly félreismerhetetlenül vall Illyésnél a népi ész
járásra.

És mí.ndig szerencsésebbek, mindig meggyőzőbbek azok a versek, melyek-
ben, mint a Lánglehelő végsorai rnondják,

sisteregve érintkezik
bennem, és ime jólesik,.
így együtt, élet és halál; -

Azok a versek, melyekben a költő nem mondja ki külön záradékban a mon
dandóját, nem vonja le - néha mintegy "a gyöngébbek kedvéért" - a ta
nulságot, hanem magát az élményt adja, fejezi ki, közvetlenül, kommentár, át
tételek, intellektuális párolások nélkül, fájdalmas és nyers pátoszával; ahol
nem a költő patetikus, hanem az élmény, s mind tartalmában, mind minőségé

ben, mind sajátosan illyési, fojtottan izzó kifejezésében. Talán mindegyík előtt

kell említeni a kötet egyik csúcs-verset, a Don Juan megtérését, melynél pa
rázalóbb-keserűbb őszinteségűt, sistergőbb férfilírájút Illyés nem sokat írt,
aztán a Sebesülteket, a Tisztitótüzet, vagy a Csillaghullást, mely egyszerre,
meglepően fedezteti föl az olvasóval, hogy az CTj versek Illyés Gyulája valami
messzi, titkos rokonság szálaival rokona - Vajda Jánosnak is (ahogy rokona
itt-ott az utolsó verseit író, keserű öreg Ronsard-nak is); de épp így említeni
kell a Két éj között páros szonettját, az élet-halál problémát minden retoríkus
megoldásnál erősebben megfogalmazó és kifejező Velencében-t, a megintcsak
vajdai emlékeket rebbentő szép Örök berek címűt, vagy a Kháron ladikját,
melynek az "értők" számára külön zamatot ad, hogy benne bujkálnak. mint
kivételesen érett gyümölcsben. a világlíra telt ízei, Du Bellaytől Coeteaúig.

A kötet egyik érdekes, jó verse magáról a versírásról szól: arról, hogy a
szemlélődésbe, töprengésbe egyszerre beüt a ritmus szívütemű "titkos morse
jele", s egyszerre verssé alakul a "gomolygás, kín és zavar". A szívverésnek ez
a jambus-lüktetése, sajnos, .nem mindig válogatós; nem míndíg csak olyasmibe
"üt be", ami megéri, hogy vers legyen 'belőle. Ott van például az Atváltozott
leány erkölcsi példázata, vagy a Köszönet című szonett: a két tercina a legjobb
Illyés-versek magasában van, a négysorosok viszont, a vers első fele, úgy hat
nak, mintha egy versértő moralista prédikátor írta volna.

A versek többségében egyébként nyomon követhetní a költő fölemelkedését
prózából, nem-költészetből a: versbe, költészetbe; szemlátomást eszében sincs
- sajátosan "modern" módon - elmetszeni, eltüntetni a szálakat. De talán
mégsem ez a folytonos, és sok esetben a vers menetében is ellenőrizhető való
ság-közelség készteti rá az olvasót, hogy költői realizmusról beszéljen Illyéssel
kapcsolatban. Inkább mondnatní realista költőnek versei változatos és gazdag
valóságtartalma miatt. Amiatt, hogy a valóságnak önértéke is van Illyés Gyula
szemében (s ez talán egyik "legmodernebb" vonása Iírájának) ; nem csak "je
lent", hanem "van", s a költő "objektívan" ál'lítja ielénk: az ábrázolás minél
nagyobb pontosságával azt, ami mindentől függetlenül, pusztán önmagában,
"objektíve" szép. Ilyen - példaként - a Páris, szerelem középső részében a
fecskecikázás rajza, ilyen A zene szava, a Sziklaszál a vízben, a Tél felé, vagy
a Nyárutó, pókok, ahol a vers őszi képét az emeli föl, leginkább ami a legap
rólékosabban, legpontosabban megfigyelt mozzanat benne: hogya pókok "háló
s kosárfenék-alakban" szövik hálóikat. A kötet egészében pedig ezek a való
ságos, aprólékos, pontos megfigyelések is mélyebb távlatot kapnak, s amit fö
Iületesen puszta regisztrálásnak vélhet valaki, voltaképpen a "túl az innenen"
élményéban élő férfi világ-leltározása, úgy, ahogyan a Kháron ladikja oly meg-
ragadóan mondja, erről a fordított nászútról: '

Hisz minden ugyanaz: az ég, az út, a táj,
épp csak - visszafelé!

Minden oly gyönyörű, sőt - titkosan - ahogy
elleng, még gyönyörűbb!

Olyanformán, mint a dallam attól, hogy ott
hagyja a hegedűt. (Rónay GYÖTl11I)
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SZlNHAZl ORJARAT: G Ö r Ö g t r a g é d i á k M a g y a r o r s z á g o n. A
magyarság nemcsak e hazába érkezése előtt jegyezte el magát a görögséggel,
amikor mai délorosz tájakon áthaladva először a keleti ritusú kereszténység
illetéseit szivta magába. Legősibb történelmi kincseink egyikén, a Pannonhal
mán őrzött koronázási paláston is ott van a bizánci' művészet ihlető bélyege.
Aztán az első ránkmaradt világi drámánk is görög ihletésű: Bornemisza Péter
Magyar Elektrája, amely ha tőrőkvész nem száll reánk, éppen olyan kiröp
penő csóvája lehetett volna a magyar drámairodalomnak, mint Lope de Vega
klasszikus kölcsönzésű darabjai a spanyol és Corneille spanyol kölcsönzésű

Cidje a francia irodalomnak volt. Bornemisza és Balassi kezdeményezése azon
ban, amellyel az antik és a kortárs irodalom példaképeihez fordultak a magyar
dráma kiművelése céljából, a nemzet élet-halálharcában megrekedt.

A görög dráma egy későbbi, szigorúbban irodalmi pontosságú fordításokat
követelő korában azután főként Jászai Mari hatalmas orgánuma csalogatta
magyar színpadra Szofoklész drámai remekeit. Elektrája oly országos hírt vert
föl, hogy a századforduló idején Nagyvárad városa külön szabadtéri színpadot
építtetett, hogy ott is eljátszhassa Isten csillagos ege alatt élete Medea me l
letti legnagyobb tragikus ezerepét.

A Vigszinház fiatal és ambiciózus rendezői .azután néhány éve a szabad
térihez sokban hasonló körszínház eszméjébe szerettek bele. A körszinház édes

'testvére az amfiteátrumi színpadi megoldásoknak, csak még a kör másik felébe
is nézőket ültet, akik igy többnyire csak a szerepliik hátát láthatják ugyan, de
kedvező akusztikai föltételek mellett a hangjukat azért .hallhatják. A Kör
szinház kiállítási pavillonban startolt egy Szejoklész bemutatóval, majd a
Jégszinház sportmutatványokra épült helyiségébe költözött a nyár egy ide
jére. Athozta az előző évben is nagysikerű Euripidész produkcióját, az Iphige
neiát és új attrakcióként a legrégibb görög tragédia irót, Aiszküloszt szólaltatta
meg "Leláncolt Prométheusz"-ával.

Érdekes, hogy nemzeti irodalmunk újjáéledése idején,' a XVIII. század
céaeielé éppen ezt az ógörög drámát fordította le elsőnek Verseghy Ferenc,
Budán, 1792-es évjelzettel. Prométheusz az örök emberi lázadás és kielégület
lenség drámája, talán ezért vonzódott annyira hozzá a lázadó érzelmű pálos
szerzetes, akit, mint a Martinovics-társaság tagját, 1795-ben halálra is itéltek
és a bizonytalan időre változtatott büntetésből nyolc évi brünni, gráci és
kuisteini várfogságból enyhébb szobafogság maradt csak meg későbben a szá
mára, hogy prométheuszi indulatai soha le ne csitulhassanak. S ő, aki annyi
szép évét senyvedte el bilincsekben: "Lebilincselt Prométheus"-a szavaival ja
jongta el Go szívében háborgó bút és bánatot. Prométheusz az emberek iránti
szánalomból lopj,a le a tüzet az égből, száll szembe a pogány isten-világ fejé
nek, Zeusznak haragjával és szenvedi el forradalmi tette követke4ményeit. Az
őskinyilatkoztatás sok lappangó részlete ott kísért a görög tragédiaírók müveí
ben, Antigone majdhogynem keresztény parancsra temetteti el el-nem-temetésre
itélt testvérbátyját, mint ahogyan már-már keresztényi részvétből kiséri vakká
lett atyját Kolonosba, Azok a kinyilatkoztatások azonban, amelyeket az embe
ri~ég az egész világ birtoklására, a sziérák: régióinak végső határáig való kiku
totasára és bekebelezésére kapott, nem öröklődtek át a görögökre. Aiszkülosz
is dühödt, irigy ístenekkel harcoltatja meg Prométheuszát, akik inkább az em
beri nem kiirtására, semmint megváltására és fölemelésére törekednek. Ezek
az antropomorf istenképzetek csak a pogányság eszmevilágát tükrözik, úgyhogy
Aiszkülosz Prométheuszának lázadását sem úgy kell mai szemmel elképzel
nünk, mintha az valódi istenség ellen irányulna, hanem inkább úgy, mínt a
lánglelkű, ístenadta tulajdonságú emberét, aki korát megelőzvén és sokkalta
különbnek bizonyulván annak átlagánál, földi hatalmasságokkal, konzervativ
erőkkel és szűklátókörüséggel száll szembe és a "sok lúd disznót győz" köz
mondásos fátumán át bilincsbe és béklyóba veretik.

Közel kétszáz esztendővel az első magyar fordítás után tehát színpadon is
meaelevenedhetett Prométheusz históriája, magyar szinpadon s egyben egy
kétezerötszáz éves dráma bemutatóján vehettünk részt. Sajnos azonban "A
leláncolt Prométheusz" csupán az első része egy elveszett trilógiának, amely
nem vészelte át oly szerencsével a múló évezredeket, mint az Oresm:eia épen
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maradt drámai hármasa. Ez a rész mondhatni csupán expoziciója a kés6bbi
drámai történéseknek, szélesebb alapozású gúla tartókövei vaskositják idomait,
hiszen a görög múvészeknél oly meghökkentő szimétria csak a teljes egészhez
mérten túnhetne szemünkbe és a teljes mú sajnos elveszett. Bármily nagy re
mekmű tehát maga eza töredék, töredék voltánál fogva nem igen alkalmas
egész estét betöltő színpadi előadás céljára. Érezték ezt a darab színrevitelezői

i.s és Devecseri Gáborral, a görög költészet oly sok babérral rendelkező for
ditójával írattak hozzá formabontó, Calderont, Shelleyt és Adyt is idéző elő

játékot. Maga az oratóriumszerú előadás a frakkos Prométheusszal, Okeánosz
szal, Hermésszel és Hephaisztosszal lenge leplekbe burkolt, görögös viseletú
Iriszeket és la-kat, azaz karvezetőnőket állít elébünk az ovális körszínház né
zőterére. S miután )o, forma bontás eltökélt célpont, Devecseri Gabor előjátéká

ban Prométheusz is és Okeánosz is, de meg az Erő és az Erőszak is vállalják
a konferanszié szerepét, magyarázzák magukat és Calderont, Shelleyt és Adyt
és még sok minden nem egészen ide tartozó dolgot. Hát kissé erőszakolt meg
oldás ez az elveszett trilógia hiányzó részeinek pótlására. Szerintünk adódott
volna harmonikusabb megoldás is. Rövid tudományos bevezető után, amit a
ma embere adott volna elő mai eszmevilágunknak megfelelő rávilágításokkal,
úgyis Liszt Ferenc évében járván, előadhatták volna a múlt század legnagyobb
magyar zeneszerzőjénekPrométheusz címú szimfónikus költeményét, amelyben
az egész prométheuszi probléma mindenkinek érthető zenei hangzatokon szólt
volna hozzánk.

Nodehát nem állíthattak a Körszínház kicsinyke orkeszterébe egy egész
szimfónikus zenekart. Nem is ezt kívántuk volna. Párizsban is, Leningrádon is
láttam lemezjátszó szinházakat és hangversenytermeket, a leningrádi pláne
éppen körszínház formájú volt. A Puskin Szinház melletti parkban, mint va
lami varázsdobozból szállt a dallam, de a körépületnek semmiféle bejárata,
szinházszerű kijárata a park felé nem volt. Viszont zeneileg egészen heterogén
dallamok szűrődtek ki időnként a zöldre festett deszkafalak mögül és én nyo
mozni kezdtem, miféle színházépület ez. A végén kiderült, 'hogy lemezjátszó
hangversenyterem, amelynek a Nyevszki-proszpektről van a bejárata és szin
házi előadásokhoz sziikséqes hátsóépitmények nem is sziikséqesek hozzá, mert
a sokszázfőnyi publikumot egyetlen hangszekrény szórakoztatja. Mi is meg
elégedtünk volna a Leláncolt Prométheusz előadásának keretében forma bon
tóan megfelelő hanglemezi előadással, ha Liszt Ferencnek, a magyar zseninek
hangzatainál ajzódhatunk föl Aiszkülosz megmaradt verssorainak élvezetéhez.

Az előadás azonban kezdeti elhibázottsága mellett is szolgált művészi szen
zációkkal. Bitskey Tibor, egyik legtehetségesebb fiatal szinészünk, a Promét
heusz sziklagörgető panaszain át tanult meg klasszikus színpadi nyelven be
szélni. Mig dikciója ezelőtt sokszor hadarásba zavarosodott, vagy éppen ennek
következtében kijult; most megtanulta a művészi ökonómiát hangja haszná
lása érdekében. A hatalmas, majdnemhogy monológszerű szöveg természetes
könnyedséggel és a Jebilincseltséghez méltó szenvedéllyel szólal meg szájáról
s egyben biztosit bennünket arról, hogy Prométheusza után Hamletet, Romeot.
vagy később Adámot is eljátszhatja.

Kohut Magda is sikerrel küzdi le a többezer éves szöveg nyelvtani bukta
tóit. Ió-t játssza, Zeusz másik áldozatát, akit a görög míthológia tanúsága sze
r.int tehénné változtatott az isteni harag. Nos, ő legalábbis szarvasünő volt eb
ben a szerepében, vagy szarvasgim. Két fiatal szinész csiszolódott tehát nagy
klasszikus szerepek: hordozására ebben az előadásban s már ez is elég lenne
a "Leláncolt Prométheu,sz"-produkció pozitiv mérlegének méltatására. Az elő

adás nyereség oldalához tartozik azonban a köztudatban még kellően nem ér
tékelt két fiatal szinészünl< produkciója is. Prókai István eddig rövid pesti
pályafutása alatt mindenegyes szerepébe belopott valami egyéni izt, amiért
azután minden egyes alakítása emlékezetessé vált számunkra. A "Rágalom
Iskolájá"-nak szemtelen angol inasa éppúgy, mint a "Háború és béke" vérbő

katonatiszt je, az Iphigeneia sebeslábú hirnöke vagy Aiszkülosz drámájában az
"Erő" elvont szerepe. S ugyanigy tör egyre nagyobb volumenek felé Nagy
István, sziirke és másoktól is hordott nevének ballasztjával a külön megjegyez
hetőség. sőt számontarthatóság fönntartott helyű elismeréséig. Szerepe szintén
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elvont volt, az "Erőszak" alakját kellett megszemélyesítenie frakkban, orat6
'riumszerűen mérsékelt mozdulatok közepette. S mégis átfűtötten az "Erőszak"

volt. Föltehető volt eddigi szerepei nyomán, hogy a maszk segítette emlékeze
tessé tenni egy-egy alakítását. Most nem volt maszkja, siSt elvont alakot', kellett
.a görög elképzeléstől idegenül frakk ban megszemélyesítenie. A kritikusnak örö
mére szolgál, ha il'yen választ6vízbe mártogatva ismerheti meg, mi a nemes
érc és mi a hamisítvány.

A karvezetőnők közül Petur Ilka nemes, habár még kissé modulálandó
páthoszát és Gurnik Ilona érces csengésű dikci6ját illeti dicséret. Mádi Szabó
'Gábor Hephaisztosza ökölbeszorított erejű összefogottságával lepett meg, Kiss
Ferenc hibridált Okeánosza pedig jelentősebb szerepet esdekelt elmond6ja
.számára. )

Nem mehetünk el sz6tlanul az idén is fölújított Euripidész dráma körszin
házi fokozódó sikere mellett sem. "Iphigeneia Auliszban" Euripidész óta, izgató
témája a világirodalomnak. (Goethe maga ötször is átírta, áthangszerelte Ifi
géniáját.) S 'közben a szereplők és rendezők Görögországba rándultak, legalább
is Váradi Hédi és Kazimir Károly személyében és az el5adás az idei szezónra
megérett, kiteljesedett. Elsősorban mégis Sennyey Vera sebes nyílként célba
talál6, magasröptű és remek dikci6jú Klütaimnesztráját kell elismernünk. Mádi
Szabó Gábor Agamemnona eszközök nélkül volt nagyvonalúan egy kőMl fa
ragott. Váradi Hédi Iphigeneia alakjában törékeny volt és szűzies, gesztusaiban
leegyszerűsödött és mégis közel a nagyvonalúsághoz. A szerep egyik kis alakí
tójával találkozván Görögországban, az idős színészniS azonban végigmérve a
'fiatal pályatársat, azt mondotta róla, hogy túl fiatal még ehhez a szerephez.
Az örök Julia probléma bukkant föl tehát újra, hogy a tizennégyéves veronai
leányzót legjobban negyven év körüli színészniSk tudják alakítani. Mme. Pitoeff,
hét gyermek anyja is úgy alakította a korban nem sokkal idősebb szent Jo
hannát, hogy gyermekeinek sora majdnem betöltötte a színházi, nézőtér első

sorát. Tavaly az Amphytrion különböző korokbeli változatait láthattuk a Kör
színházban. Szívesebben vennénk, ha jövőre külön-külön előadásokban egy
másután láthatn6k Euripidész és Goethe Iphigeneiáját, ahol a kétféle fölfogás
szinpadi érzékeltetése kitűnő alkalmat adna Váradi Hédinek tehetsége eddig
rejtett értékeit is megcsillantani.

Kiváltak még alakitásaikkal az előadásból többen is. Gurnik Ilona klasszi
kusan mondja Artemisz szö'/Yegét, Nagy István maga az "öreg szolga" és Lőte

Attila ambiciózus Akhilleusz. Pr6kai Istvánnak néhány mondat is elég, hogy
igazi gyorslábú hirnökként jelentse a vészhírt: Iphigeneia anyjával Auliszhoz
érkezett. Köszönet tehát a. fordítóknak, Devecseri Gábornak és Trencsényi
Waldapfel Imrének az antik szövegek mai tolmácsolásáért és a lelkes Kazimir
Károlynak, hogy évről-évre színpadra harcolja kedvenc görög klasszikusait.
Kérjük azonban, hogya klasszicitás ;,modern" apostolár61, Goethéről sem fe
Jedkezzék meg. (Possonyi László)

l;(ÉPZŰMŰVÉSZET. Tíz fiatal szobrász közös kiállítása a Műcsarnokban.

A kisméretű szobrok, domborművek, plakettek, rajzok között feltűnést keltet
tek meglepően nagy számukkal és terjedelmükkel az állami megbízásra ké
szült, illetve tervezett emlékművek. A mai induló művész nincs már magára
hagyva, intézményesen támogatja, foglalkoztatásáról gondoskodik a közösség.
A kiállított művek nagy technikai felkészültségről, alkotóik tehetségéről ta
núskodnak. Nem akarjuk azt állítani, hogy túlnagy és pazar feladatot kaptak
a fiatalok, bár kétségtelen, hogy ezek megvalósításához az ínvencíón kívül
nagy gyakorlat, érett tudás kell. A monumentális ábrázolás hatalmas erőpró

bát kíván, hogya' gondolat, a kifejezés a nagy mérethez méltó szuggeszttvítás
sal hasson. - Kucs Béla kiválik a kisplasztikában ("Csemete ültető", "Leányka
virággal") és erőteljesek nagyméretű kompoziciói is. Legérettebb a "Szomjú
ság" című darabja, egyben a kiállítás talán legszebb, körnézetben is egységes
nek ható alkotása. Témája örök. Az üdítő, tisztító fonrásvíz utáni sóvárgás az
előrehajoló nőalak arcán: szírnbólumként hat. "Hódmezővásárhelyi emlékmű"

vében az osztályharcot jelképező két viaskodó férfialakja formailag megkapo
~átvány, az eszmei tartalom azoriban nem domborodik ki. Ez az egyensúlyhiány
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formai kivitelezés és tartalmi megfogalmazás között, kisebb-nagyobb rnérték
ben általában észlelhető a kiállított emlékműveknél. Olyan nehézségek áthí
dalásáról, olyan problémák (pl. "proporció") tisztázásáról van itt szó, amihez a
sok időt felemésztőtapasztalatszerzésés az elmélyedés nélkülözhetetlenül szük
séges. Segesdi Györgyöt forrongó tehetsége - a nagyalakos. szimbolikus tárgyú
kompozicióknál szertelenségre ragadta ("Szegedi emlékmű", "Prometheusz") 
viszont higgadt és sikerült alkotás a sajátos eliárással, hegesztett lemezek fel
használásával készített "Fidel Castro" fejszobor. - A legtöbb megbízás kivi
telezője, Kiss István, rnindjárt úgy indul, mint csaknem kiforrott művész, aki
nek csak csiszolódma kell. Veleszületett adománya, hogy biztonsággal teszi
magáévá nagy elődök különböző stíluseredményeit; mintha zökkenő nélkül
folytathatná ott, ahol mások sikereket értek el. Ez az adomány nagy előny, mert
sí mán onthatja nagy és kis műveit, köztük olyan értékes szobrokat is, mint a
most felavatott "Dózsa-emlékmű", vagy a "Fiú gyermekkel" című kompozíci
ója, amelyet egy óvoda elé tervezett. - KaHó Viktor együttérző fogékonysa
gát éles megfigyelő szem támogatja. Alló leányalakjában azonnal ráismerünk
a mai munkásleánytípusra: öntudatosan egyenjogú, elszántan küzdő a maga
tartása, megriaszthatatlan és mégis nőies, gyöngéd, alkalmazkodó. - KonyoTcsik
János érdeklődése megoszlik a portré és a kompozíció között. Ha szívósan ki
tart a portré mellett, a külső hasonlóságon túlmenően törekednie kell a belső

képmás visszatükröztetésére is. Van egy nagyobb kompozíciója, a "Vízbelépő".

Nőalakzatának beállítása, a fej tartás, a mozdulat, ahogyan felgyűri a szoknyá
ját és elvastagodó lábaival már a vizet érzékelteti - vizuális, festői szemlelő

alkatra vall. - Nagy Sándor lassan érlelődő tehetsége a kisplasztikában talál
igazán magára. Ha ma még ingadozó rajztudását tökéletesíti, természetes őszin

tesége nehézkesség nélkül nyilvánulhat meg. - Ifjabb Szabó István még nem
mutat határozott irányt, kísérletezik. Érzéke van a stilizálás iránt ("Petőfi mell
szobor") és fogékonya báj és kedvesség megcsillantásában, ("Lány almával").
- Mészáros Dezső beéri a szerényebb. igénytelenebb témák megbízható kidol
gozásával. - Végül, Kovács Ferenc és Mészáros Mihály, mindketten habozás
nélkül vállalhatják hivatásuknak a portré művelését. Kovács Ferenc áhítattal
véste ki édesanyja arcvonásait, a feleségéről készített portréja pedig már be
került a Nemzeti Galéria gyűjteményébe. A legjobb úton halad, hogy népsze
rűségre tegyen szert. Erőssége az élethű ábrázolás, a külső hasonlóság hűvösen
pontos megőrzése, a szembeszőkö jellemvonások érzékeltetésével. Mészáros Mi
hály szoborarcmásain tökéletes az összhang a külső, a látszat, az érzékelhető

felszín látványossága és a szemmel nem látható, belülről kihámozott jellemvo
nások között. Portréi ellért szépek, Az esztétikai igénye azonos az igazságszere
tetével és vésője alatt a rút is, mert felfedi mély titkát, szépnek hat.

(Haits Géza)
* * *

Szovjet-Baltikum grafikája. A Szovjetunió és Magyarország közötti kultu
rális csereegyezmény keretén belül rendezte meg ez év nyarán a Szépművé-

.szetí Múzeum a Szovjetunió balti köztársaságainak - Esztországnak, Lettor
szágnak és Litvániának - grafikai kiállítását, amelyen - a "grafika" kifeje
zés eredeti értelmében - csupán sokszorosított művek: rézkarcok, f'ametszetek,
linóleummetszetek, kőraizok, stb. szerepeltek. A kiállítás egészére a témák és
technikák gazdag változatossága, és a művészi megvalósítás finom gondossága
volt jellemző. A feudális világ, a görnyedő és lázadozó jobbágyok, az 186;'. évi
lengyel felkeléssel egyidejű litván szabadságharc, Ta1lin és Riga középkori si
kátoros és zegzúg os városrészei csakúgy megjelennek e lapokon, mint a hitleri
német hadsereg ellen fegyvert ragadó hazafiak küzdelme. Sok művész válasz
totta a mai balti élet, a szocialista társadalom jelenségeinek és embertípusai
nak megörökítését, Számos grafikust ragadott meg az elemekkel küszködő em
ber erőfeszítése, a tengeri halászok és tutajosok kemény munkája. A szocía
lista realizmussal nem ellentétes forradalmi romantika fejeződik ki e művekben.

A kiállított többszáz alkotásból a néhány legkiemelkedőbbre rámutatni:
nem könnyű feladat. A litván művészek közül Brone öregasszony-portréja és
Birute "Temető~' c. munkája voltak a Iegemlékezetesebbek, s Ljaonasz nagy
méretű hidegtű-kárea: templom előtt gyülekező jobbágyok. A lett Adamovics
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Szergej a "Bűn és bűnhődés"-hez készített szép Dosztojevszkij-illusztrációkkal
szerepelt. Legbőségesebb (és talán legszínvonalasabb) az észtek kollekciója volt.
Öröm volt megismerkedni Bach-Lijmand művésznö színes monotípíáival. Gyen
géd női arcai, alakjai, a mi Szőnyi Istvánunkra emlékeztető lágy koloritja azt
az optimizmust fejezi ki, amit Babits így fogalmazott meg: "Hiszek abban, hogy
élni érdemes ..." Okasz Avald egyik munkáját említsük végül meg. Ezen a
rotterdami kikötő látható, az előtérben Oszip Zadkinenak, az orosz szárma
zású, Franciaországban élő nagy szobrásznak híres emlékművével, amely a
holland kikötőváros népének a második világháború alatti megpróbáltatásait 
s egyben az életbe és a szabadságba vetett hitét - szímbolizálja. zadkine
szobrának a békét hirdető mondanivalója úgy látszik, mély benyomást gyako
rolt az észt mesterre, akiből németalföldi tanulmányútja e gyönyörű grafikai
alkotást esiholta ki.

Egy vidéki kiállítás. Esztergomban érdekes kezdeményezés történt: a Ba
lassa Bálint Múzeumban megrendezték a helybeli magángyűjteményekváloga
tott darabjainak kiállítását. Életrevaló gondolat ez, amelyet Budapesten és
másutt is követni lehetne, hiszen nagyon sok szép - sokszor muzeális értékű

- műalkotás, a magánlakások falai közé zárva, a nyilvánosság számára, hozzá
férhetetlen. Viszont a tulajdonosok bizonyára beleegyeznének abba, hogy né
hány hétre lemondjanak szeretett műtárgyaikról, mint ez Esztergomban is
történt, ahol Derkovits Gyula fiatalkori remek önarcképét, Ferenczy Béni és
Noémi, Uitz, Czóbel, Egry, Barcsay, Borsos Míklós, a nemrégiben Kossuth
díjjal kitüntetett debreceni festőművész: Holló László, Gadányi Jenő s mások
festményeit, akvarelljeit, kisplasztikáit láthattuk. Egy ilyen kiállítás többféle
szempontból is hasznos. Hozzájárul a giceset és a nemes művészetet még sok
szor összetévesztő rétegek telvilégositásához, s új műbarátokat, műgyűjtőket

is nevel, tozoroz. Hiszen kiváló élő művészektől egy-két rajzhoz, vázlathoz, ki
sebb műhöz hozzájutni ma már a legtöbb ember számára nem elérhetetlen.

(Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (M a t h i a K á r o l y h a l á l á r a.) Harmadikos-ne
gyedikes lehettem akkor a piaristáknál. Napjaim - "hála" a fenyegető mate
matika és fizika óráknak - félelmetesen torlódtak egymásra. Kedden és pén
teken azonban mégis szívesen vállaltam a sinusokat. cosinusokat, nulladik hat
ványokat, de még a forgó-mozgást is. Kedden és pénteken énekpróbánk volt.
Ma is csak tisztelettel és elismeréssel emlegethetem Maklári tanár úr nevét,
aki ezeken a próbákon erejét megfeszítve terelte helyes irányba kamaszosan
mutáló hangunkat és botladozóhallásunkat. És amikor ez végképp nem sike
rült, kétségbeesetten tekintett az égre. És Mathia Károly, a felejthetetlen Karcsi
bácsi ilyenkor is csak mosolygott. Szerényen meghúzódva állt az ajtóban, fogta
elmaradhatatlan aktatáskáját és mosolygott. Sokszor mondogattuk egymás kö
zött,' hogy ha a keresztény optimizmusról szobrot emelnének, biztosan róla
mintáznák.

Amikor azonban az O,pater, parvulorum-ot próbáltuk, megismertük Kar
esi bácsi másik énjét is. Egy ideig hallgatta gyarló próbálkozásainkat, aztán
egyszer csak letette az akta táskát, közelebb' jött és elkezdett magyarázni. So
sem felejtem el ezt a jelenetet. Beszélt, gesztikulált és hirtelen megelevenedtek
az elvont énekhangok. Odavarázsolta elénkbe Kalazanti Szent Józsefet, a barokk
Rómát, az első piarista szerzeteseket és az első diákokat. Nem ének volt ez már,
hanem imádságos történelem. És ez a varázslat azóta sem szakadt meg. A
Gimnázium mai diákjai alighanem ugyanebben a szellemben éneklik himnu
szukat. Hisz Karcsi bácsi biztosan nekik is elmondta. Akiknek pedig már nem

'tudta elmondani, továbbadjuk mi, öreg diákok. Akik még az ő mély-meleg
hangjára, csillogó szemére 'és szelid mosolyára emlékezünk. Mert emlékezünk.

A Tudományos Akadémia népzenekutató csoportjának volt munkatársa,
bölcsészdoktor és főiskolai tanár volt. Mi, diákok, mindezt sosem sejtettük;
Nekünk mindíg csak Karcsi bácsi volt, a szjérák: zenéjének egyik ·előénekese.

És ezentúl is, valahányszor valami nagyon szépet, jelemelőt hallunk, aligha
nem egytől-egyig a pódium egyik eldugott sarkába lesünk majd. Mert Mtittiu:
Károly most is ott áll, fogja a táskát és mosolyog. Hiszen ő már hallja a szié
rák zenéjét . • .
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(A h a n g ver s e n y é vad u t á n.) Pernye András, a kitűnő zenekrittkuB
-sommázta ezzel a címmel az 1960j61-es hangversenyévad legfontosabb eredmé
nyeit és hiányosságait a Muzsika augusztusi számában. Véleményünk majdnem
mindenben az övével azonos, csupán néhány ponton szeretnők kiegészíteni
megállapításait.

. Pernye kétségkívül helyesen látja, hogy a tavalyi évad, különösen az első
idászakban, a Budapesti Zenei Hetek idején, bővelkedett nagyszerű zenei ese
ményekben. Ferencsik János pompás haruroersenue, majd a Virtuasi di Roma
kamaraegyüttes és a Moszkvai Kamarazenekar hangversenye a legmagasabb
igényeket is kielégítette, de elismerést szerzett Helmut Koch, a neves német
oratóriumkarmester és Maria Grinberg szovjet zongoraművész is. A bíztató
kezdetet azonban némi visszaesés követte. A nevesebb hangszeres vendégmű

vészek hiába próbálták betölteni a Hangversenyzenekar külföldi vendégszerep
lése nyomán keletkezett ürt, Pia Sebastiani és Jörg Demus kivételével majd
mind csalódást okoztak. A MAV-Szimfónikusok adtak néhány kitűnő koncer
tet. de a többi bérlet nem tudta megmozgatni a közönséget: egyedül a Dal
koszorú est jei vonzottak telt házat.'

Egyetértünk Pernye Andrással annak megítélésében is, hogy a zenekari
hangversenyek szinoonau: az előző hangversenyévad óta valamivel csökkent.
Hozzátehetjük, hogy akadt. néhány kifejezetten gyenge produkció, különösen az
évad végén, amikor a Hangversenyzenekar már nem bírta a nagy megterhelést.
Örömmel értesültünk azonban a cikkből, hogyaRádiózenekar elfoglaltságából
a jövőben több pódiumszereplésre is futja. Örülünk ennek, hiszen a Rádió
zenekar egész évben kiegyenlítette bb, megbízhatóbb teljesítményt nyújtott, mint
a Hangversenyzenekar, ame,zyik "nagy" szereplése k után olykor egészen gyen
gén miíködött. Pernye ugyan nem említi, de valószínűleg ő is szívesebben hal
laná a Filharmóniai Társaság Zenekarát az - Erkel Színházban. Mióta a tár
sulat kizárólagos székházát az Operába tette, csökkent hangversenyeinek nép
szerűsége. (Ehhez alighanem az is hozzájáTult, hogy az Operaházba szóló bé'l'
letek ára jóval drágább.)

Évad végén néhány kiváló vendégművészt üdvözölhettünk: a felejthetet
len Dietrich Fischer Dieskaut, Czerny Stefanskát, Jevgenyij Malinyint és Robert
Casadesust. Egyébként a többi vendégművész nem váltotta be a szerepléséhez
fűzött reményeinket. Ez lehetett az oka annak a jelenségnek, hogy némelyik
bérleti estről a bérlők egy része bizalmatlanul elmaradt. Gyenge külföldi ven
dég karmesterek helyett gyakrabban kellene szereplési lehetőséget adni például
Blum Tamásnak, Rubányi Vilmosnak, Paulusz Elemérnek. Szivesen hallanók
gyakrabban a vidéki zenekarokat és énekkarokat, amelyek a fővárosiakkal

legalábbis egyenlő szinten vannak.
A műsorpolitikával kapcsolatban mi is csak elismeréssel és örömmel he

lyeselhetjük a magyar művek pártfogolását. A hazai zene kiművelése terén
a Fílharmónia kiváló munkát végez. Az elmúlt év jelentős terméséből kiemel
jük. Szervánszki, Kurtág, Szelényi, Sárai és Láng István műveit. De talán az
emlitett művek bemutatójánál is jelentősebb a vidéki és peremvárosi zenei
élet fejlesztése. Impozáns számokat lehetne felsorakoztatni arról, hány hang
versenyt tartottak munkás-városokban és falvakban, valamint arról. hány hall
gatójuk volt ezeknek a hangversenyeknek. Az elmúlt évadnak talán ez volt a
legjelentősebb eredménye és egyben ez az eredmény a Filharmónia legnagyobb
dícsérete.

Mi is hiányoljuk azonban az elhangzott művek sorából Webern, Berg,
Schönberg, Stravinsky és Hindemith alkotásait. (AIban Berg Wozzeck c. operá
ja például, amelyről lapunkban is irtunk, Európa majd valamennyi operájának
állandó darabja.) Szerintünk Prokofjev alkotóművészete is nagyobb figyelmet
érdemelne, annál is inkább, mert az idei jubileummal nagyon mostohán bán
tunk. Hiányoljuk Bach. valamelyik passiójának előadását. Örömmel hallanánk
újra Honegger-Claudel Johanna a máglyán c. oratóriumát, amely alkotóinak
legjelentősebb műve. Nem ártana !elújitani Brahms Német Requiemjét és
Mendelssohn valamelyik oratóriumát. Évek óta nem hallottuk Beethoven Missa
Solemnisét, Bach jelentősebb kantátáit és szvit jeit, valamint Vivaldi csodálatos
Dixit Dominusát, amelyik Angelo EphTikian távozása után méltatlanul elfelej-



tődőtt. De, hogyamodernebbekről is szóljunk: hiányzik Janacek Ú-szláv múé
je, Deointe Stabat M1ttere és Kodály Budavári Te Deuma. Természetesen, tiu
tában vagyunk azzal, hogy mindezt azt igényt nem lehet rövid évek alatt kí
elégíteni, némelyik mű előadását azonban zenei élet'Ünk tekintélye is megköve
teli (elsősorban a Budavári Te Deumrl1, a Missa solemnisre és Bach valame
lyik passiójára gondolunk).

Jelen sarok inkább csak az elmúlt évad negativ vonásait emelték ki. Ez
azonban nagyrészt érthető. Hiszen a nagyközönség zenei igénye és műveltsége

évről-évre növekszik, s ezzel hangversenyéletünknek is lépést kell tartania.
(K á r o l y i - k e T t i h a n g ver s e n y e k r ő l - r ö v i d e n.) Komor Vil

mos és Jevgenyij Malinyin estje egy nagy élményt és egy csalódást hozott. m
mény volt Rachmaninov e-moll zongoraversenyének poétikus tolmácsolása és
kristálytiszta kísérete. Igen gyenge volt Richard Strauss Rózsalovag-szvitjének
előadása. (Pedig ezt a művet telt, tömör hangzása szinte predesztinálja szabad
téri előadásra.) Nagyon tetszett ugyanezen a hangversenyen Komor Les Prelu
des-felfogása. Kár, hogya zenekar még ilyen ismert és ünnepi művet is meg
lehetősen gyengén játszott.

Bővelkedett szép pillanatokban Fejér György é! Kovács Dénes estje. (Utób
bi Beethoven Hegedűversenyének tolmácsolásával jeleskedett.) Fejér György
különösen MendeIssohn Skót-szimfóniájának lassú tételében éreztette egyéni

. ségének lírai vonásait. A Hangversenyzenekar ezúttal hibátlanul szerepelt, e&'Ii
pán a fafúvósok ingadoztak néha-néha.

A nyári évad egyik legszínvonalasabb hangversenyét hallottuk Németh
Gyula zenekari estjén. (Komlós Péter is kitűnően játszotta Kabalevszkij hege
dűversenyét.) Csajkovszkij Olasz capricciojában ugyan nem tudtuk feledni a
mű szerot jelentéktelenségeit, mindazonáltal meglepetten és örömmel nyug
táztuk a fúvósok kitűnő játékát (pedig elég hideg is volt I). Szünet után aztán
Dooiak Új világ szimfóniájának felfedezésszeTÚ előadása következett. Reve
lációként hatott Németh Gyula tolmácsolása, akinek szuggesztiv mozdulatai
nyomán a Hangversenyzenekar is hibátlanul, nagyszeTÚen játszott. (Csupán az
első oboa vétett egy kis gixert.) Mind a kitűnő karmester, mind' a zenekar
megérdemelte a közönség üdvrivalgását. Reméljük, hogy gyakrabban hallunk
majd Németh Gyula tolmácsolásában romantikusokat ! (Rónay László)

FILMEKRÖL. Warrenné mestersége. Régen elindult és máig véget nem ért
vita folyik arról, helyes-e, sikerrel járhat-e regénynek vagy színdarabnak adap
tációja filmre. Természetesen általános szabályt nehéz itt felállítani, mert van
nak kiválóan sikerült átalakítások és vannak - és ezek vannak többségben 
kevésbé vagy rosszul sikerült adaptálások. Allapitsuk meg míndjárt, hogy
Bernard Shaw világhírű színművének, a Warenné mesterségének nyugatnémet
adaptációját a jól sikerültek közé kell sorolnunk. Shaw az 1890-es évek végén
írta a Warrenné mesterségét és a darabot a magyar közönség a Vígszínház
19ü9.-i előadásából ismerte meg. A darab azóta sokszor szerepelt a magyar
színházak műsorán, a közönség széles rétege előtt ismert. Éles társadalmi és
erkölcsi bírálata, a shawi szellem ragyogó szíporkázása és nem kisebb részben
a kitűnő magyar művészek alakítása mindig nagy sikert hozott számára. A
nemrégen bemutatott film összhatása lenyűgöző. A rendezés elsősorban is a
film lényegére, az objektivitásra, az életközelségre törekedett. Mellőztek min
den szétdarabolást, montázst, a lényegen túlmutató szírnbolizálást. Sem "ha
tásos" tájfelvételeket, sem beiktatott "látványos" jeleneteket nem látunk. A
filmrendezés ezúttal a nyugodt, lecsiszolódott előadás nemes stílusával és hite
lességével ért el maradandó hatást. Ragyogó színészi alakításokat látunk; a
főszerepekben jó a szinkron is, több mellékszereplő beszédtechnikája azonban
a magyar szöveg előadásában bántóan szürke, iskolásan hangsúlyozatlan. (Ter
mészetesen a filmet kényes témája miatt a fiatalok számára nem ajánljuk.)

Feltámadás. Tolsztoj halhatatlan regényéből a világhírű rendező: Renato
Castellani forgatókönyve alapján készült ez a színes nyugatnémet-olasz-fran
cia közös produkció, amelynek bemutatása idei filmévadunk kiemelkedő ese
ményének szárnít. A tolsztoji mű drámai levegőjét és mindemellett romantikus
költőiségét maradéktalan hűséggel adja vissza a rendezés rnűvészete és a fó-
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szereplő nagy színészegyéníségek ihletett [ellemábrázolása, lVIaszlova, a nyil
vános házban élő, majd Szibériába deportált orosz lány és Nyehljudov herceg
megindító szerelmí regényét állítja a középpontba a rendezés. Az érzelmek vi
harzásának és a· bonyolult lelki megrázkódtatások bemutatása finomságában
mutatkoznak meg a film különleges értékei. Maszlova - úgy érezzük - nem
az orosz lány többé, hanem a szerelmes nő látnoki lényege, egyetlen típus
alakjába sűrítve az egész női nemet. A herceg alakja, jelleme is, szirnbólum
má emelkedik, a rendezés sugallata rádöbbenti a nézőt: a herceg börtönélmé
nyeinek hatására már nem csupán a lánnyal szemben elkövetett vétkét akarja
jóvá tenni, hanem vezekelni akar osztályának az orosz néppel szemben elkö
vetett súlyos bűneiért. A lélekrajz és a részletmegfigyelések finomsága mel
lett ki kell emelnünk azokat az élményeket. amelyeket a századforduló orosz
társadalmának, az orosz nép élete atmoszférájának visszaadásával nyújt a film.
Megelevenedik a főurak, duzzadt erszényű kereskedők tobzódó élete és azzal
ellentétben, mint szörnyű vízió felvonulnak a börtönök, a rabkórház, a rab
szállító vonat, a szibériaí deportáló-telep rémalakjai. Döbbenetes hatásu és a
fotografálásnak is mesteri teljesítménye az a kép, amely a deportáltak mene
tének lassú vonulását mutatja be a vihartépte szibéríaí hómezőn. Szólnunk
kell végül a hívő ember számára megható élményt jelentő templomi képek
rendezésének gondosságáról. A husvéti feltámadási szertartás a deportáltak
telepének templomában, a film legmegindítóbb jelenetei közé tartozik.

A macska kinyújtja karmait. A francia film nem könnyed vígjáték, bár
CÍméből talán erre következtethetnénk. A nácizmus franciaországi végnapjai
ban, ebben a szenvedésektől átjárt időszakban játszódik le, amikor a reménység
még nem csillant föl és az ellenállási rnozgaIbm elkeseredett harcát vívta a
rnegszállőkkal. A macska egy fiatal francia partizánlány fedőneve, akit egy
náci orvos szuggeszcíóval a németek szolgálatába akar kényszeríteni. A film
azonban meglehetősen zavaros és komplikált magyarázatokba bonyolódik a
különleges lélektani próbálkozás megértetése érdekében. A jelenetek itt mes
terkéltek, erőszakoltak és a lélektani finomság és megfigyelés helyett a ponyva
izgalmaihoz állnak közelebb. Más jelenetekben is tapasztaljuk ezeket a hatás
vadászó trükköket, amelyek lerontják az összhetást. Érdeme azonban a filmnek,
hogy felvillantja a francia ellenállók küzdelmének néhány megrázó jelenetét.

Az utolsó össztűz. A háború vérzivataros napjait idézi fel döbbenetes reali
tással a szélesvásznú szovjet film. A rendező Szaakov a fényképszerűség jól
alkalmazott képhatásaival ábrázolja a frontéletet, a lövészárokban átélt ideg
tépő napokat. Az éjszakai felvételek, az ágyútűz és a rakéták villogása, a tan
kokból feltörő lángok, a gépfegyverek ugatása és gránátok vijjogása hátborzon
gató valószerűséggel érzékeltetik a háború borzalmait. Egy katonaszcrelern
romantikus fejleményei és tragikus befejezése adja meg a költői hátterét a
nagyhatású filmnek. A befejező rész szimbolikusan arra utal, hogy a háború
vérzivatara elmúlt, újra indul a békés élet és él emlékezete azoknak. akik
életüket áldozták a béke megvédéséért. (Ujlaki Andor)

THOMAS MANN ÉS KERÉNYI KAROLY LEVELEZÉSE. Minden bizony
nyal hálával fogadja a szellem világa Kerényi Károly elhatározását, hogy Tho
mas Mann beleegyezésével kiadta a kettőjük kőzt 1934. január 27-étől 1955.
június ~-áig váltott leveleket (Thomas Mann - Karl Kerényi, Gespriicti in
Bnefen. Rhein-Verlag, Zürich, 1960, 222. old.). A levelezés, érthető okból. hisz
Kerényi 1943-ban még Magyarországon tartózkodott, 1941 őszétől 1944 végéig
időlegesen szünetelt. Ezután tovább folytatódott a német író haláláig.

E "beszélgetés" anyagát eredetien nem száriták a nyilvánosságnak. Tán ez
is az oka, hogy a hangja mindvégig keresetlenül őszinte s fesztelen. Nem ok
vetetlenkedik benne a feszes ünnepiesség az élet bensőséges melege nélkül. El
lenkezőleg: friss és meggyőző. Az eszmecsere túlnyomóan irodalmi kérdesek
körül forog. Számtalan ötlet és adat, jellemző megfigyelések és a lényegbe mar
koló elemzések vetítik elénk e két szellem - a költő s a tudós - vívódásait és
megihlettségét, Miközben az ember ezeket olvasgatj a, jobban mondva lenyü
gözve tanulmányozza, valahogy megkapja az illúzió, hogy klasszikus szebrász
műtermében szorgoskodik: Áldott alkalma van ellesni s érzékelni, miként szü-
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1etik meg a remekmű. S ha az alkotás nem idegen a lelki világától, ki is ho
gozza úgyahogy az anyag formálódásából, mí a mű mintája, az eszméje, Platon
nyelvén az "eidólon"-ja. Hogyan termékenyült meg általa a művész intuitiv
ráébredése s miként puhatolja ki s interpretálja a tudós az alkotás szövevényes
folyamatait.

Az irodalomtudomány művelője számára tehát nyilván kincsesbánya ez a
levelezés. Hiszen beLőle az irodalomtörténeti adalékok hosszú sora kínálkozik
feldolgozásra. Ha tetejébe még finom érzékű esztétikus is, feltárul előtte e
fejtegetésekben a művészi teremtés sok csínja-bínja. Persze, nem mindegyik
irodalomtudós jó esztétikus ,is egyúttal. A levelekbe elmélyedt filozófusnak vi
szont még más is a szempontja. Természetesen ő is tudja, hogy az író méretét
rnúveí súlyának és hatásának a dinamikája szabja meg. És szintén az a meg
győződése, hogy az író csupán akkor él tovább írásaiban és világít a késői

nemzedékeknek, ha a művészete az örök szépnek és az örök jónak élményekben
kifejezett harmóniája, akármilyen sorsváltozatokban jeleníti is meg az örök
emberit. Csakhogy őt mindíg kísérti néhány kérdés és ezekre szeretne választ
kapnia műalkotástól: Fel tudjuk-e fogni, meg tudjuk-e érteni egyedül az érte
lem segitségével, tehát diszkurziv úton, a kivételesen gazdag művészlélek vagy
lángelme benső világának a lényeget, fényét és tüzét, ízét és zamatát? Vagy
pedig csak alkotásainak átéléséveí, a műveibe való beleérzéssel és irracionális
indítékaival való összehangzáskor plántálhatunk-e belőlük magunkba annyit
amennyit ? S mi a művész erkölcsi s esztétikai értékelésének végső alapja s
rugója? Ezen fordul meg a mű megértésének, az író s az olvasó belső viszo
nyának a problémája. Kerényinek a motívumokat megvilágító megjegyzései s
exkurzíói nagyban segítik, hogy belepillanthassunk Mann lelki rétegeződé

seibe ... Nos, ámbár nekem nincs jogom az irodalom kérdéseiben arbiterként
föllépni, aligha tévedek, ha Thomas Mannt, az írót, a Parnasszuson látom fe
lénk világítani.

És a tudós? E színes és lüktető gondolatváltozatok. amelyekből gyakorta
kiérződik a korszellem hangulatától való ódzkodás, azt bizonyítják, hogy akad
néha-néha olyan is, akin kiütköznek a művész sajátosságának a vonásai. Pél
dául ilyen a nagy Bruckharsit vagy Einstein is, amit bezzeg meg is tudnék akol
ni . .. Magyarán legyen mondva, a szőrszálhasogató pontossággal összeszedett
adathalmazok kötetei még nem teszik a tudóst. Az ilyen agyonjegyzetezett
opusokat mihamar belepi a könyvtárak pora. Kerényi Károly nem ilyen vágású
könyvszérző. Csakugyan tudós ... ! Abban az értelemben, ahogyan Max Weber
híres előadásában (Wissenschaft als Beruf, 1919) e hivatás eszményét megraj
zolta. S mennyire illenek Kerényire ama szavai is: "Mert mitsem ér az ember
nek mint embernek az, amit nem tud szenvedéllyel elvégezni." Tanúul hívha
tom erre Thomas Marint is, aki egyébként a magyarságát kihangsúlyozó honfi
társunk erudicíóját a "borzalmasan nagy", "mélységes", "megdöbbentő" s ha
sonló díszes jelzőkkel emlegeti. Kerényi ám ezen felül ízig-vérig író is, mű

vésze immáron a német szónak is. Az ókortudomány a szakmája. Ebből nőtt

ki vallástörténésszé, közelebbről mítológussá. Akkora a különböző nyelven meg
jelent köteteinek és tanulmányainak a száma, hogy még a legfontosabbakat
sem sorolhatern fel itt. Röviden szólván, tény és való, hogy egyik kimagasló
egyénisége az európai szellemi életnek manapság.

No, de most már rá kell térnem a filozófus problémájára. Azt mondja Ke
rényi, hogy ez a levelezés "az európai humanizmus történetének a dokumen
tuma". S ez valóban így is van. Mint ahogyan igaz az is, hogya nemzeti szo
ciálizmus sötét és véres uralma idején Thomas Mann volt a humanizmus zász
lóvivője.Benedetto Croce, Huizinqa, Orteqa y Gasset, Ragaz, az "Esprit" köre s
mások csak mögötte jöhetnek számba. S ebbe a sorba tartozik Kerényi is, aki
vel nem egyszer vitattuk volt meg a humanízmus hánykódását és kudarcát
meghitt beszélgetésetnkben. Felemelkedtünk és megerősödtünk. amidőn e hu
manisták írásaiból az emberi méltóság tisztelete s az ember, minden ember,
szeretete lángolt elhagyatottságunk sötétségébe. Amde mennyivel nagyobb és
mélyebb volt a foganata a "Mit brennender Sorge"-enciklikának vagy Faulhaber
bíboros mennydörgött tiltakozásának vagy még inkább Galen püspök heroikus
kiállásának ...

573



E levelekben ugyancsak sok szó esik a humanizmuaról és a humanísta ma
gatartásról. Igenám. de mi a "humaniZimus", és ha szabad filológiai kifejezéssel
élnem, melyik "variáns"-árii gondoljunk? Ha ezt megtudnók, máris körvo
nalazódnának e humanizmus normatív alapelvei, azaz világnézetének érték
rendszere, a lét és nem-lét problématikájának zsinórrnértéke. S megvallo-n,
engem ebben az egyébként remek könyvben elsőbben is ez izgat. Még pedig
akként, hogy sokkal jobban foglalkoztatnak Kerényi felfogásának gyökerei.
mint Manné, Fájdalom, sem a' "Gesprach in Briefen", sem a közkeletű szak
irodalom nem ad erre nézve eligazítást.

Joggal panaszkodik G. Toffanin, a humanizmus érdemes történetírója a
Storia deH'Umanesimo elején (Napoli, 1933; újabb kiadása már három kötet):
"A humanizmus szóval úgy vagyunk, hogy aki tartalmának biztosan megálla
pított és egyetemesen elfogadott értelmére -szert akarna tenni, az feltétlenül
eltévedne a btbliográfia sivatagában." Mindazonáltal nagyjában és egészében
azt mondhatjuk, hogy az e fogalom neve alatt járó laza gondolatrendszereket
és törekvéseket két csoportba sorolhatjuk, Ezek: 1. Ama renaissance-korabeli
tudósok, vagyis humanisták szelleme, eszményképei s tanításai, akik a görög
és latin klasszikus irodalom és kultura újjászületését tekintették az emberi
művelődés és nevelés legfontosabb eszközéül. 2. Ama gondolatok, "hitvallások" ,
cselekedetek valamiféle rendszere, melynek középpontjában az ember van - a
természetfelettiség teljes kizárásával.

A keresztény kultúra közismerten át meg át van szőve az antik kultúra
elemeivel. És csak szórványos jelenség Tertullianus vagy Jeromos meg a korai
eremiták vele szemben való - olykor egyenest konok - állásfoglalása. Justinus
viszont még Sokratest és Herakleitost is kereszténynek tekintette .. , A pápai
trónon pedig legalább négy vagy öt kíváló humanista ült. A XVIII. század de
rekán kiterebélyesedett nemesveretű "humanitas" (Humatltat, emberség, embe
riesség) Winckelmann, Lessing, Schiller, Goethe és Herder eszményeiben fogant
meg. És ez sok tekintetben a természetjog tételeit tükrözi. A humanizmus fo
galmának az idő során felbukkant jelentésváltozásai annyira elágaznak egy
mástól és magasabb szellemi színvonaion .úgy összefolynak, hogy áramlataiból
legfeljebb egyetlen egy kőzös alap elemezhető ki: az emberszeretet. Micsoda
különbségek vannak például Werner Jaeqer "harmadik humanizmusa", egyik
másik német szociálista "új humanízmusa" és Heidegger "exisztenciális huma
nizmusa" közőtt,

Kerényi akként használja a humanizmus és humanista fogalmát. mint aki
tudja, hogy rnindenkí tisztában van vele, mik jelentésbeli tartalmának a jegyei.
Tudatának mélyén azonban alkalmasint ott kóvályog a megismerés, hogya hu
manizmus néven. ismert mai szellemi irányzat valami széteső, egységbe nem
foglalható - absztrakció. "A háború után - 'Írja az 1960-ban megjelent könyv
bevezetőjében - ujból meg kellene szilárdítani a humanizmus tudományos
alapját, - vagy, ami az igazi tudomány területén egyre rnegy: mozgásba kel
lene hozni." Nem gondolnám. hogyahumanizmusnak csak tudományos alapja
van. Jóval több annál! És segítségemre jön Thomas Mann is, amikor "religiös
empfundener Humanismus" szükségét emlegeti. Sűrűn előfordul a levelekben
a "vallás" és a "vallásos" fogalma. Ezeknek olvasásakor olykor majdnem azt
éreztem, hogy pogány istenek settenkednek körülöttem: Főlidéződik az eszme
cserében többször Nietzsche szelleme is, aki büszkén és örömmel hirdette: "Ha
lott az Isten!" Ugyanakkor pedig nyugtalanította s gyötörte őt a vágy, hogy
megalapozza a vallásos (das Religiöse) igazi s tiszta tartalmát. Ez szerinte meg
is történt, amidőn Dionysos és Krisztus harcában a pogány isten kerekedett
felül. Thomas Mann is vergődött a vallás kérdésével, de úgy látszik nem jutott
el lényegének megismeréséhez. Az európai szellem jövője dolgában 1933 őszén

tartott párizsi kongresszushoz intézett levelében hirdeti: "Kétségtelen, hogy (az
ember) egyik része állat, de a másik része más szférába, a szellem szférájába
tartozik. A lelkiismerete (tudata?) megtanítja a megkülönböztetésre. Olyan.
mint egy ,a mieink közül', ahogyan az Istenség a Genezisben kinyilatkoztatja,
tudja, rní a jó s mí a rossz, birtokában van az Abszolutum: Isten." Hogy val
lásosan érezzünk, ahhoz nem szükséges, hogy hívők legyünk valamely egyházi
pozitiv értelemben. Nekem sohasem volt szükségern arra, hogy megszemélyesit-
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sem az Azszolutumot." Ezzel szemben a pozitiv kereszténység egyetemesen hi
szi s tudományosan alátámasztott meggyőződéssel vallja, hogy igenis van sze
mélyes Isten. Különben is W. Schmidt és H. Pin,ard de la Boullaye - hogy má
sokat ne említsek - hatalmas etnográfiai, történelmi s lélektani anyagukkal
beszédesen bizonyítják, hogy a primitiv népek őskultúrájának vallása - a mo
noteizmus volt. Ez egyáltalán nem hosszú fejlődés végső eredménye, hanem az
őskínyilatkoztatásvisszhangja. S különösképpen most ötlik eszembe, hogy Ke
rényi 1948-ban úgy vélekedett írónk előtt: "A Doktor Faustus keresztény re
gény." Thomas lMannerre .késöbo azt írta neki, hogy ezen "meglepődött, és
az az elégtétel töltötte el, amelyet az igazság szolgáltat." Nem az örökségtől

való elszakadás fájó visszaemlékezése ez ?
Kerényi tanulmányaínak és rnunkásságának menetéből megértem, hogy a

mitosz és a mítíkus gondolkodás minduntalan feltör eszmélkedéseiben. Sok
szép poétikus kép és gondolat ölt bennük formát. Persze,ha az ember fiatalabb
korában Aristoteles és Aquinói Tamás vezetésével igyekszik a modern bölcse
let ingoványain átvergődní, vajmi kevés érzéke van a filozófia mitosza iránt.
Amikor pedig már esteledik, szívesen nyúl Platonhoz is és gyönyörűséget leli
a szárnyalásában. Akkor meg a modern természettudomány egyik-másik ága
vet gátat a valóságtól való elkalandozásának. Az ilyen bölcselkedő reflexiók
nyomában önmagától értetően lopódzkodik oda a halál, az emberi élet elmúlá
sának a' gondolata. Igy Mann elmélázik: "úgy látszik, ami tulajdonképpen fi
gyelemre méltó s örvendetes, az a halál." Kerényi pedig "a halál közelségének
a szituációját és a belőle következő magatartást a halállal szemben" jegyzi föl
A varázshegy egyik alakjának legrokonszenvesebb humanista vonásaként. Me
gint Nietzsche kísért: "a halál istenítése" ... Mi, hívő keresztények a halálban
csak az út végét látjuk, az Úrban való megpihenést köszöntjük. Érdekesek Ke
rényi szavai: "Előttem a rnögöttern sorakozó tapasztalatok ellenére a költők

és humanisták szolidáritásának eszménye lebeg, valami fajta ,katolicizmus' (per
sze pápa s dogmák nélkül)". Ám miben gyökerezhetne ez az egyetemesség?

Nekünk meggyőződésünk, hogya humánum legteljesebb megvalósulása
Krisztus megtestesülése. Ebben a távlatban» mi humanizmusunk szintézise a
múltnak, jelennek, jövőnek: complexio oppositorum. A kegyelem fényében, a
szeretet gyakorlásának felemelő érzelmében, a bűn ellen való szakadatlan harc
ban egyéni megszentelődésünkzarándokútján. Ez a keresztény humanizmus ...
És művelésére sok ösztönzést és irányítást kaptunk, noha eltér egyben és más
ban a felfogásunk, ezektől az el nem hervadó levelektől. (Cavallier József)

PÉLDÁK KÖNYVE t510. Folyóiratunk ezévi júliusi számában Fekete An
tal tollából "Codices Hungarici" címmel ismertetés jelent meg az Akadémiai
Kiadó sorozatának V. kötetéről, a Pusztai István gondozásában 1960-ban ki
adott, 1474-ből származó Birk-kódexnek nevezett kézirattöredékről.

A Codices Hungarici sorozat I. kötete, a Jókai-kódex 1942-ben látott napvi
lágot Pais Dezső előszavával. Ugyanabban az évben még megjelent az Apor-,
majd két évvel' később a Guary-kódex. A béke éveinek sokasodásával az Aka
démiai Kiadó gondolhatott arra, hogya III. kötetnél abbamaradt Codices Hun
garicí sorozatot tovább folytassa. Az V. kötet az 1474-ből származó Birk-kotiex,
a IV. pedig a 36 évvel későbbi, 1510-ből való Példák Könyve, melyet hasonmás
és kritikai szövegkiadásban Bognár András. és Levárdy Ferenc jegyzeteivel és
tanulmányával színtén 1960-ban tett kőzzé az Akadémiai Kiadó.

A Példák Könyve a Szent Ágoston-féle regulát illusztrálja és általánosan
bevezet a szerzetesi életbe. Keletkezése szorosan összefügg a domonkosoknál a
15. század második felében megindult reformmozgalommal, hiszen már az 146~

as római rendi nagykáptalanon felvetődötta margitszigeti apácák fegyelmének a
problémája, akik "a primaeva institutione deflexisse", azaz az eredeti szabály
tól eltértek. Ezért vált szükségessé a Szent Ágoston-féle regulák és' a domon
kos-rendi nővérek részére készített konstituciók Váci Pál általi lefordítása.
melynek fogalmazványa a Birk-kódex, a margitszigeti kódexirodalom elseje.'

A Példák Könyve első része elmélkedési anyagot, esetleg ebédlői felolvasás
ra szánt nevelő történeteket ad elő, a második rész közvetlenül a gyónásra ké
szít elő, majd az Élet és Halál párbeszéde következik a mulandóságról. szóló
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elmélkedéssel, és végül a teljes szövegű haláltánc. A kódexet lehet, hogy maga
Váci Pál, a tudós dominikánus miniátor válogatta össze a magyarnyelvű pél
dagyűjteményekbőlvagy prédíkációkból, s azokat a történeteket, melyeket az
apácák hibáinak megszüntetésére a leginkább alkalmasnak talált, lemásol
tatta három nővérrel, köztük Ráskai Leával, kitől ezen felül még négy kódexet
ismerünk: Domonkos-, Cornides-kódex, Margit legenda és Horváth-kódex. Ráskai
Lea I,l. Példák Könyv;ét 1510-ben másolta a kolofon szerint: "Ezt irtak vmak
eztendeveben, Ezer evtzaz tyz eztendevben. Ezen eztendevben kezdteek chynalny
boltozny az egyházbely sanctuaríomot."

A Példák Könyvét a szigeti apácák 1526 után magukkal vitték egyéb ér
tékeikkel együtt, s viszontagságos út után a kódex végül is az Egyetemi Könyv
tárba került mint egy öt kötetből álló kolrígátum negyedik tagja. Volf György
Nyelvemléktárának nyolcadik kötete elsőként adja a Példák Könyvét mellék
jelek és írás jelek nélkül.

Míg a Codíces Hungaricí sorozat első köteténél. a Jókai-kódexnél, Pais De
zső leszögezi, hogy "a tartalmat illető, forráskritikai, irodalomtörténeti, nyel
vészeti stb., felvilágosításokat nem adnak", a Birk-kódex és a Példák Könyvé
nek jelen kiadásában mindezt megkapjuk a párhuzamos latin szöveggel együtt.
A Példák Könyvénél a közölt latin szövegek legfőbb lelőhelye Joannes Herolt
nak, a 15. század első felében Bázelben élt ismert hitszónoknak Promptuarium
exemplorum-a.

A Példák Könyvéből Ráskai Leának másolói munkájára vonatkozóan ka
punk értékes felvilágosításokat. Kódexünk méltán igényelhet érdeklődést a 16.
századi kulturtörténetünket vizsgáló szakemberek, nyelvünket és vallásos em
lékeinket szerető művelt nagyközönségünk részéről. Nagy örömmel vennénk,
ha az Akadémiai !riadó e szépkiállítású sorozat következő köteteinél a régi
szöveget mai átírásban is nyujtaná. hogy :így a szakembereken kívül a laikus
érdeklődök számára is hozzáférhető legyen. (Kovách Zoltán)

JEG);"ZETLAPOK. (Goethe, és Petőfi.) Petőfi, tudjuk, nem szerette Goethét.
S úgy látszik, keresve sem lehet két ellentétesebb írótípust találni. A fordító
mégis sejtett rokonságokra tapint rá olykor.

Vannak Goethének dalai, amelyek végtelen egyszerűségükkelmár-már meg
oldhatatlannak tetsző föladat elé állítják. Hogy lehet ezt a magyarban akár
csak megközelítő egyszerűséggel visszaadni ? Az pedig, hogy az egyszerűt ne
szintén egyszerűvel. a természeteset ne természetessel, a keresetlent ne ugyan- I

csak keresetlennel tolrnácsoljuk, az semmiképpen sem illik, mert mindenképpen
hamisítás. \

A fordító áll a nehézség, egy-egy végtelenűl, népdalba illően egyszerű sor,
mondat előtt. S egyszerre Petőfire gondol, Petőfitől kér tanácsot, ihletet, egy
szerűséget. Úgy adni vissza Ooethét, ahogyan Petőfi adta volna vissza. Petőfiül
fordítani Goethét ...

S a vállalkozás, hála Petőfinek, sikerül.

(Thomas Mann egy mondatához.) A "Doktor Faustus keletkezésé"-ben ol
vasom: "... amikor életemet terveztem, ami számomra mindenkor munkám
megtervezését is jelentette ..." Valahol itt van az igazi író és a dilettáns, az
igazi író és az író-iparos közt a különbség, Az igazi író életterve egyben" a
munkáia terve is; élete alkotásának medrében folyik. Akár közömbös a siker
iránt, akár szeréti a sikert: nem a sikerért ír, hanem azért, hogy megalkossa
él? kimondja, aminek - úgy érzi - megalkotására és kimondására küldetett.:
Vannak író-gyárosok, akik az írást a jó, kényelmes, mutatós élet szolgálatába
ál~ítják: utaznak a sikerre, kiszolgálják az éppen mutatkozó "piaci" igényeket,
évről évre megírják az év "legsikeresebb" regényét, az évad "legsikeresebb"
darabját, a pénzért, villáért, egyqbekért. És vannak írók - az igaziak - akik
életüket a Mű szol~álatába állít ják. .,Életük tervezése mindenkor munkájuk
tervezését is jelenti számukra." (r. gy.)

•
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