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A V i g i l i a októberi számának első két íve már ki volt nyomva, másik
két íve be volt tördelve, amikor a megdöbbentő hírt kaptuk, hogy G r Ő s z
József kalocsai érsek, a püspökkari konferenciák elnöke október 3-án, kedden
reggel nemsokkal utána, hogy szentmiséjét elmondta, 7 óra 45 perckor szív
gyöngeség következtében hirtelen elhunyt.

Nem is egészen negyedéve annak, hogy lapunk júliusi számában a tisztelet,
a nagyrabecsülés és a szeretet hangján emlékeztünk meg az akkoraranymi
séjét bemutató Grősz Józsefről, méltatva kimagasló emberi és papi egyéniségét,
eredményekben gazdag főpásztori működését, és a realitásokat mindenkor mér
legelő egyházpolitikai tevékenységét, mint szilárd tényezőt annak a viszony
nak kedvező alakulásában, amely állam és egyház között hazánkban megfigyel
hető, Megköszöntük akkor a gondviselő Istennek, hogy őt adta nekünk, s kér
tük a Mindcmhatót, hogy még sokáig tartsa is meg nekünk. Mi, hívő katolikusok,
nem szállhatunk perbe a Mindenhatóval, amiért másként rendelkezett. Mi esak
belenyugodhatunk szent akaratába. Megmarad azonban továbbra is a köszönet
és a hála Isten iránt, aki ilyen bölcs vezetővel és a jövőre is szóló útmutató
val ajándékozott meg mínket, mind pedig a körünkből távozott iránt, aki vál
lalta és végezni tudta feladatait, híven érseki programmjához: "Odaadó hűség

egyházunkhoz és annak fejéhez, a Szentatyához, és alázatos szolgálata magyar
népünknek, a hazának."

Hogy közelebbről és konkrét módon mit jelentett nekünk Grősz József
ebben a magyar katolikus életben, s hogy mik az ö magatartásának és taní
tásának maradandó értékei, arra rövidesen vissza fogunk térni.

-
NAPLÓ

BERLIN ÉS A BÉKE. A politika, amint azt Kossuth Lajos is mondotta, az
egzigencíák tudománya, az a tudomány, amelyben a valóságos helyzetékből,

az adott tényekből kell kiindulnunk, ha nem akarunk légvárakat építeni és' nem
kívánunk az elképzelések birodalmába tévelvegní. A politikában, a kűlpolbti

kában pedig méginkább, a tények mindig erősebbek, mint akár a legszelleme
sebb fikciók. A történelem pedig arra tanítja az embert, hogyafikciókkal
szemben mindig a tények válnak a jövendő alapzatává. A német kérdés ren
dezetlensége ugyancsak a politikai egzisztenciák birodalmába tartozik.

Természetes, hogy a feszültségeken keresztül evoluáló emberi történés eb
ben á kérdésben is elérkezik egy olyan ponthoz, amikor a feszültség feloldása
már elkerülhetetlenné válik. Talán erre gondolt már Hérakleitosz, a dialektika
ősatyja, amikor azt mondotta, hogy mindennek a háború az atyja. A görög
bölcs óta is akadtak olyan történetbölcselők. akik az egész emberiség életét
úgy fogták fel, mint rövid szünetekkel folytonosan folytatott háborút, magát az
emberi létet, mint "bellum omnium contra omnes"-t és az embert az ember
farkasának tekintették, mint Hobbes, az újkori angol gondolkodó. Ugyanakkor
azonban vannak ősei annak a gondolatnak is, hogy egyszer abba kell hagyni
a szervezett emberölést, meg kell teremteni egy olyan világot, amelyben a
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háború lehetetlenné válik Kantnak az örök békéről szóló műve előtt és azóta
is nem egyszer és nem kevesen tűzték programjukká az emberhez méltatlan
háború kiküszöbölését, de úgy látszik, hogy a gazdasági és történelmi helyzet
azideig még nem érett meg arra, hogy a kitűzött nemes célokat el is tudjuk
érni. Ma azonban már, amikor a nukJ.eáris fegyverek egész civilizációnk pusz
tulásának árnyékát vetik előre, nem vitatható: a háború olyan rossz, amit
minden erőnkkel el kell kerülnünk.

Éppen az a körülmény, hogy a háború eljutott önmaga lehetetlenüléséhez,
kelti fel joggal mindannyiunkban azt a reményt, hogya Berlin körül kialakuló
feszültség tárgyalások útján való megoldása lehetségessé válik. Mi, akik hoz
zátartozunk a szocialízmus és haladás táborához, amely az emberiség százmil
lióit képviseli, hisszük, hogy a népek békét akaró ereje, elszántsága a tárgya
Ióasztalhoz fugja ültetni a nagyhatalmaknak azokat a felelős vezetőit is, akik
ma még húzodoznak a tárgyadásoktól. Lehet, hogy mire ezek a sorok megje
lennek, már csak a legelvakultabb háborús uszítók gondolnak majd arra, hogy
a második világháborúból visszamaradt megoldatlan kérdéseket, köztük a ber
lini-kérdést egy újabb és minden eddiginél borzalmasabb és pusztttóbb háború
kírobbantására használják fel.

Mindazok, akik a magyar katolicizmus élő lelkiismereteként a béke meg
erősítéséért, fenntartásáért és biztosításáért szállnak síkra és éppen ezért az
ún. német-kérdés megoldását is a leghatározottabban követelik és sürgetik,
törhetetlenül bíznak abban, hogy felülkerekedik a józanság, és a béke, amely
ma oly veszélyezettnek látszhatik sokak szemében szerte a világon, tartósan
biztosítható lesz. Megerősít minket ebben a reményiinkben és meggyőződésünk

ben XXIII. János pápánlak szeptember 10-i nagyfontosságú beszéde, amelyben
kijelentette, "nem fenyeget komolyan háború sem most, sem a belátható jö
vőben". Megnyugodni persze csak akkor nyugodihatunk meg, ha a mcstaní fe
szültséget, amely elsősorban a német kérdés megoldatlanságában gyökerezik, a
felelős államférfiak fel tudják oldani, és pedig tárgyalás és megegyezés útján.
Amikor ezt kívánjuk és sürgetjük, akkor ugyanazt tesszük, amit a Szeritatya
tett Castelgandolfoban, ahol 15.000 hívő előtt és 12 bíboros jelenlétében inté
zett békeszózatot a világhoz s azt a rádiók és a televíziók a földkerekség mesz
szi tájaira is közvetítették. Mélységes igazság csendül ki a Szentatyának ab
ból a mondatáJból, hogy ,/háború esetén minden veszendőbe megy, a béke vi
szont semmit sem veszélyeztet. A világnak Illem győzelmes háborúkra és le
győzött népekre van szüksége, hanem a béke áldásaira''. A népeket, amelyek
nek élénk emlékezetében VIan az 1914 óta eltelt véröntözte félszázad, valóban
borzalommal tölti el a gondolat - amint ennek a Szentatya hangot adott -,
hogy mit művelhetnének ma a rombolás szörnyű, új eszközei, amelyeket az
embeti leleményesség mimdannyíunk pusztulására kiagyalt. Vegyék hát fon
tolóra a nemzetek kormányzói azt a szörnyű felelősséget, amely a történelem
vagy Isten ítélőszéke előtt nehezedik reájuk. "Lássák be - így XXIII. János
pápa -, hogy az erőszak nem vezethez célhoz, mert ami jog, igazság és igaz
ságosság, azt csak szabad és őszinte tárgyalások révén lehet érvényre juttatni."

A pápa emlékeztetett arra, hogy elődei a békesség szellemétől áthatva és
az emberiség iránti aggodalomtól fűt/ve emelték fel szavukat annak idején a
béke érdekében s így most ő is azokhoz fordul, akik hisznek Istenben és Krísz
tusban, de a nem-hívőkhöz is, mert hitünk szerint mindannyian Istenhez és
Krisztushoz tartoznak a származás és a megváltás révén.

Világos, hogy mi katolikusok az igaz köszönet és a fiúi hála érzésével
zártuk szívünkbe a Szentatyának a világ békéjeért bemutatott miséje 'után
mondott szavait, amelyek nemcsak a hívők, hanem a nem-hívők körében is
kedvező visszhangra találtak, amire legjellemzőbb magának Hruscsov szovjet
míniszterelnöknek szeptember 20-án a pápai szózattal kapcsolatban tett nyi
latkozata. "A béke ügye iránti aggodalom, amely a pápa beszédéből kicsendül,
- így szól Hruscsovnak a Pravda és az Izvesztija számára adott nyilatkozata 
azt mutatja, hogy világszerte egyre inkább megértik: a világpolitikában foly
tatott kalandorság és meggondolatlanság nem vezethet jóra." A mi korunkban,
amikor megteremtették a rnímden eddiginél pusztítóbb fegyvereket, leülönösen
megengedhetetlen a népek sorsával űzött játék - mondotta Hruscsov, aki ki-
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jelentette, hogy bár mint kommunista és ateista nem hisz az "isteni ítéletben",
amire a pápa hivatkozott, de annál inkább szükségesnek tartja, hogy a kormá
nyok a saját népeik és az emberiség írárit érzett felelősség előtt hajoljanak
meg, küszöböljék ki a második ví.lágháborúból fennmaradt feszültség gócait és
keressék meg a béke útját.

Akár az isteni iLtélet iránt tanúsított jámbor félelemből, akár a történe
lem előtti felelősségből fakadnak is a népek vezetőiben a béke megőrzésére

irányuló jószándékok, a lényeg az, hogy törekedjenek az emberiséget fenyegető

borzalmas katasztrófa elháritására. Mi hívők pedig, akik hiszünk Isten gond
viselő műkődésében és szeretetében, ugyanakkor, amikor szembefordulunk a
háboru rémével. teljesítjük a Szentatyának azt a kérését is, hogy hozzá csat
lakozva, vele együtt Lmádkozzunk a békéért. Azért, hogy "Isten világosítsa
meg a világ vezetőinek értelmét" és ennek megfelelően "mozgassa meg aka
ratukat". Világosítsa és mozgassa meg abban az irányban, hogy mielőbb együt
tesen igyekezzenek kiküszőbőlni az összeütközéssei fenyegető német-kérdést,
amelynek megoldása utat nyit egyéb vitatott ügyek rendezésére is. Istenben
bízva, merjük remélní, hogy ha nagy nehézségek és súlyos feszültségek árán
is, az emberiség fejlődése eljutott arra a pontra, ahol nemcsak a béke álom
birodalimát, hanem a békés együttélés reális valóságát pillanthatjuk meg.

(Szigeti Endre)

A SZENTOLVASO HONAPJABAN. A bágyadt őszi meleg, a sejtelmés nap
lemente mintha egy pillanatra meghúzódna templomainkban és tovább eine
az oltárok szelíd gyertyafényes ragyogásában az októberi ájtatosságokon. Va
ldmi különös varázsa van ezeknek az ájtatosságoknak. Az ember úgy érzi, hogy
költészet és valóság, ég és föld valami módon találkozik a hívők imádságában
és az ima "rózsafűzérein" keresztül az örökkévalóság üzenget a földre. Az ima
hullámzó zsongásából valami természetfölötti 'megnyugvás és béke árad. Olyan
ez, mint a természet ölén az erdő zúgása, patakcsobogás. madárdal, vagy méhek
döngicsélése, mindenfelé édes, kedves zaj, aminek talán értelme nincsen, de
jólesik, megnyugtatja az embert, felüdíti a fáradt idegeket. A lélektanban nem
olyan világos minden, mint a matematika 2X2 = 4-e, még kevésbé a kegye
lem és a természetfölötti világában. Modern ideggyógyászok, nevelők, költők,

zeneszerzők beszélnek a szavak ritmusáról, a rímek törvényének titkairól, a
gondolatritmusok megnyugtató hatásáról, az ismétlődő sorok szuggeráló ere
jéról, a hangok misztí kájáról, a zsongás bűvös hatásáról. Mindez érvényesül,
mindez egyszerre működik, egyszerre hat az októberi ájtatosságokon, de ezen
túl harmonikus Istennél levés, egy kis nála időzés. Erről tulajdonképpen írni
nem is lehet, ezt tapasztalni kell úgy, hogy hívő lélekkel belekapcsolódunk a
rózsafűzért mondó, imádkozó közösségbe. Hányszor tapasztaltam ezt a külö
nös varázst, amikor családi körben az esti Úrangyala után elmondtunk egy-egy
tizedet az olvasóból, és a gyerek titkokat közbeszövő vékony hangjára a szü
lők, testvérek, a család apraja-nagyjának zengő kórusa felelt; rnennyí vigasz
talás áradt belőle halotti virrasztásokkor, s megnyugtató erő a légó pincék
ben, amikor együtt morzsoltuk a rózsafűzért, vagy egy község apraja-nagyja
együtt imádkozott.

Egyszerű, primitiv kis eszköz a rózsafűzér; néhány egybefűzött gyöngy
szem, egyszerű primitiv imarnód, üdvözlégyek, titkok, Miatyánkok váltakozása.
mégis kifejezi a primitiv ember lelki tartaimát éppúgy, mint a gondolkodó,
elmélyülő emberét is, aki ennek az imának a segítségével eljuthat a legmaga
sabb ímamódhoz, az elmélkedéshez és szemlélődéshez is. Hangulat és érzelem,
értelem és akarat kapcsolódik egymáshoz ebben az imádságban és általa meg
újul vallási életünk. A vallás nem csak hangulat és érzelem; nem elég csak
érezni, csak megsejteni az Istent, hanem szellemi képességeink végső határáig
kell megismernünk őt, majd törvényei ismeretében törekednünk kell arra, hogy
hozzá hasonlók, igazi istengyermekek legyünk. A rózsafűzér mondásakor meg
váltásunk történetét szőjük míriderinapí imáinkba titkok gyanánt, és amig
ezeket mondjuk, hittani tudásunk megelevenedik, az új színek, új meglátások.
új összefüggések által megújul. A népnyelv olvasónak mondja ezt az imádsá
got mert a Szent Szűz és Jézus életéből, lelki világából, magatartásából olva-
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sunk a titkok tizenöt képén át, mint valami csodálatos képeskönyvből. Amíg
"olvasunk", az édesanya lelkén és életén, szívén át nézzük az emberré lett Is
tent, a szenvedő Megváltót, a megdicsőült üdvözítőt, aki végül is megdicsőíti
édesanyját. Amíg így a Szent Szűzre tekintünk, megtanuljuk. hogy mit kell
tudnunk Jézus Krisztusról és hogyan kell vele éreznünk. Nézzük a Szent Szű

zet, miközben mondjuk az Udvözlégyet, és ha betelt a tizes kör, a Szenthá
romság dicséretére és a Miatyánk kéréseire nyílik ajkunk, és ezalatt a kü
lönben fakó hittételek, titkok eleven, színes képekké válnak, amiket lefesteni
nem, de a hit szemével látni lehet.

A legfontosabb dolgokat, a gondolkodást, a gondolatok kifejezését, a visel
kedés módját édesanyánktól tanultuk; ő dadogott a kisded nyelvén, adta
szánkba a szavakat, ébresztett bennünk nemes érzelmeket, és ,így könnyű volt
a tanulás, egyszeru és természetes. A kereszténnyé, ístengyermekké válás is
kolájában is anya tanít, a Boldogságos Szűzanya a szentolvasó imádsággal. Az
üdvözlégyek koszorújába font tizenöt titok tizenöt képével tanít az istengyer
mekek anyanyelvére, növeli bennünk a hitet, ébresztgeti és ápolja bennünk a
nemes érzelmeket: a tiszteletet, hálát, szerétetet Isten és egyszülötte s főleg

annak anyja iránt. Amint az édesanya neveli, formálja a gyermeket, és gon
dolatai, érzelmei átszállnak abba olyannyira, hogy elmondhatjuk, amilyenek
az anyák, olyanok a gyermekek, éppúgy nevel minket a Szent Szűz istengyer
mekké. Bővül hittani tudásunk, tisztul és nemesedik erkölcsi érzékünk, kivá
natos lesz a jó, utálatos a rossz, felébred az Isten és emberek szeretete, apró
pénzre váltódnak a nagy erkölcsi igazságok, életízűvé lesznek az erények, föl
ébred a nagylelkűség és áldozatkészség erős elhatározásra, jó feltételekre len
dül az akarat. Mindez egyszerűen, természetesen, szinte észrevétlenül.

A Szent Szűz a kis Bernadettenek meghagyta Lourdesban: "Mondjuk el az
olvasót; fogd a kezedbe és nézz rám l" Az októberi ájtatosságokon hozzánk
is így szól ; "Mondjuk el az olvasót ... nézz rám !"

A Szent Szűzre nézve próbáljuk elmondani! Hármas kérés száll az ég
felé: "hitünket növelje, reményünket erősítse, szeretetünket tökéletesítse ..."
A keresztény élet legfontosabb kérései ezek. A hit kegyelmét a keresztségben
kaptuk, azóta növekednie, erősödnie kell bennünk. Megtörtént ez? Ezért az
első kérés: Szűzanya, könyörögj értünk, hogy növekedjék, erősödjék hitünk,
hogy a titkok, rejtélyek között eligazodhassunk és értelmessé váljék körülöt
tünk mínden ... Ezernyi veszély, baj, bizonytalanság rémít. Nehéz az élet,
szükségünk van a remény kegyelmére. Minden könnyebb, ha tudjuk, hogy vala
kinek gondja van ránk, és ez a valaki jóságos Atyánk, akiben mindig bízha
tunk, akire hagyatkozhatunk. Erős reményt eszközölj ki nekünk! ... A szere
tet összekötő hatalom Isten és ember, ember és ember közott. Ez teszi széppé,
olyanná az életet, hogy érdemes legyen élni. A szeretet úgy növekedik, azál
tal lesz tökéletesebb, hogyha minél többet adunk másoknak belőle. Erre a ke
resztény szeretetre taníts meg Istenanya, Mária l ...

Üdvösségünk első szakaszának történetét idézi, egyéni lelkiéletünk föl
adatait tudatosítja az örvendetes olvasó öt titka. "Kit te szent Szűz a Szentlé
lektől fogantál, - Erzsébetet látogatva hordoztál, - a világra szültél, - a
templomban bemutattál, - és rnegtaláltál." így kezdődik a kereszténység és az
istengyermeki élet. A második isteni személy emberré lett, testet öltött Máriá
ban. Azóta testet akar ölteni minden emberben. Olyanná kell lennünk, hogy
be tudjuk fogadni. Krisztus elrejtve növekedik édesanyja szíve alatt. Titokban
érik méhének áldott gyümölcse. Mária pedig a várakozás hosszú idejét a se
gítő szeretetre használja fel, Krisztust viszi Erzsébethez... így kell nekünk is
a rejtett jót vinnünk az emberekhez. Az Ige nemcsak testté lett, hanem vi
lágra is született. Hivatásunk az, hogy a befogadott Istent közvetíteni tudjuk
a világnak. Ne sírja legyünk az Igének, mert Krisztus élni, hatni, működni

akar általunk természetes egyszerűséggel. Mária a templomban bemutatta
gyermekét, így ismerte el, hogy Istené. Isten a mi lelkünket is kívánja ... A
templomban találja meg Mária Jézust, az elveszettet, örömét és boldogságát.
És mi hol keressük örömünket, boldogságunkat? Annál, aki az ember szívét
képes megnyugtatní, vagy azoknál, akik nyugtalanságunkat csak fokozzák?

Az emberiség megváltásának áldozati részét, a szenvedés történetét aZ'
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egyház. titokzatos életének és saját üdvösségünk történetének második szaka
szát mutatja be a titkokon keresztül a fájdalmas olvasó. Jézus vállalta bűne
ink, megváltásunk miatt a testi-lelki szenvedések borzalmas skáláját egészen
a vért elemeire bontó, a testet a lélektől elszakító halálig. A félelemtől, gyöt
rődéstől vérrel verítékezett, az áruló csókja után kiszolgáltatta magát az 08

torozásnak, majd a tövískoszorúzáson keresztül a tömeg gúnyjának és rnegve
tésének. Hordozta nehéz keresztjét, míg keresztre feszítve meghalt és minden
beteljesedett. Miért kellett így történnie? K;i tudná megmondani! Titok, de
igaz, hogya boldogság útja a szenvedés. Titok, de a Megváltó szenvedése ad
értelmet minden emberi szenvedésnek és teszi elviselhetőbbé, könnyebbé. Krísa
tus kereszthalála ad értelmet minden szenvedésnek és célt, mert "ha Krísz
tussal szenvedünk, vele együtt dicsőülünk is meg".

A szenvedés azonban nem öncél, hanem csak eszköz - tanítja a dicsőséges.

olvasó öt titka, és a földi realitásokból égi magasságokba vezet, új távlatokat
nyit és a hazatérés boldog örömével kecsegtet. "Föltámadt halottaiból - a
mennybe fölment, - elküldte a Szentlelket, - Szűz Máriát fölvette - és a
mennyekben megkoronázta." - Ez a mi földi életünk célja és folytatása ill.
Föld, mennyország, kiindulás és végállomás. A végállomáson a hazatérés boldog
öröme vár ránk, az istengyermek hazatérése a mennyeí Atyához 'úgy, amint
Jézus és Szűz Mária esetében történt. Akkor látjuk meg őt és ismerjük meg
úgy, amint van, akkor majd benne, vele és általa élünk osztatlanul, benne
a szépségben, harmoniában, és ezt nem zavarja meg senki és semmi, az igaz
ságban, akiben logikussá lesz minden, és a szeretetben, mely nundennél töb
bet ér és maradandóbb.

Csodálatos átelmélkedése mindez isteni vallásunknak. De ezen túl is az
olvasó eredményes, történelmileg igazolhatóan hathatós imádság. Vegyük hát
kezünkbe a sejtelmés októberi estéken az olvasót, és amíg elmondjuk, időz

zünk egy kissé Istennél és Máriánál. Tapasztalni fogjuk, hogy anyai szere
tettel van Irántunk, és megérdemli, hogy őt, mint a szentolvasó királynéját na
ponta köszöntsük. (Buzás József)

AZ OLVASO NAPLOJA. Van Simone de Beauvoirnak, Sartre feleségének,
az egzisztencialista filozófia egyik legjelentősebb regény- és esszéíró képvise
lőjének egy rövid tanulmánya, rnelyben a "metafizikai", azaz filozófiai, ponto
sabban egzisztencialista regény és dráma létjogosultságát igyekszik igazolni,
sorra véve az ellene hangoztatott érveket. "Első ellenvetésnek ezt hozhatna
föl az ember az ellen, amit gyakran úgy emlegetnek, mint a filozófia betolako
dását a regénybe: minden túl világos eszme, minden tézis, minden tan, mely
valamilyen fikción keresztül igyekeznék kibontakozni, azonnallerontaná a
fikció "hatását, mert elárulná szerzőjét s ezzel egycsapásra úgy tüntetné elénk
a dolgot, mint fikciót. Am ez az érv távolról sem döntő; itt minden ügyesség,
tapintat, művészet kérdése."

Simone de Beauvoir könyve, az Egy jóházból való úrilány emlékei nem re
gény ugyan, hanem önéletrajz; olvastakor mégis óhatatlanul az. író fönt idézett
gondolatai jutnak az ember eszébe. Csak a "regény" szót kell kicserélnünk
"emlékezésre", "vallomásra"; egyébként nagyjában érvényes az aggály: a fi
lozófia "betolakodása" az emlékezésnek sem kedvez, s lerontja - ezúttal nem
a fikció hatását, hanem a vallomás hitelét. Vagy talán az íróban nem volt
meg a kellő "ügyesség", hogy elrejtse a rúgókat. melyekre egzisztencialista em
lékezete jár; s kivált a kellő "tapintat" hiányzott belőle, amely megóvhatta
volna attól, hogy a valóságot mindenestül vitatható elveinek sémajára vonja?
Emlékezései kislánykorától, első eszméléseitől egyetemi éveiig és Sartre-ral
való megismerkedéséig terjednek; a négyszázegynéhány lapon át hol többé,
hol kevésbé, de rníndíg az az érzésünk, hogy valami alapvető baj van az el
mondottak hitelével; a dolgok "valahogy" így történhettek, de igazában még
sem így történtek: a beszámoló torzít. Nem annyira "valóság", mint inkább
"irodalom"; épp úgy "beállítja" a valóságot, mint az a "kövér és bajuszos
nagynéni", aki a kis Simone egy gyerekkori rakoncátlanságából épületes tör
ténetet kerekített egy ifjúsági lap számára, melyet aztán a "tettes" fölöttébb
gyanakodva hallgatott meg, míkor fölolvasták neki: "Ettől a naptól kezdve
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gyanítottam, hogy az irodalom és az igazság között bizonytalan a kapcsolat."
Akár intő mottója is lehetne az Egy jóházból való úrilányemlékeinek. .

Miből származik ez a bizonytalanság? Hadd idézzük Simone de Beauvoir
egy másik tanulmányának néhány mondatát. Ez az esszé az egztsztencialízmust
a közkeletű bölcselkedésekkel, a "sagesse des nations"-nal állítja szembe, s az
II célja, hogy ez utóbbival szemben amannak megalkuvás nélküli őszínteségét

és következetességét igazolja. Az érdek-erkölcsöt és a naturalista szomorúsá
gat azért fogadja el olyan készségesen a világ - mondja -, mert ez a pesszi
mizmus kényelmes, és determinizmusával leveszi az ember válláról szabadságá
nak terhét. "Ha az ember képtelen rá, hogy lényeget módosítsa, s ha nincs
hatalma sorsa fölött, nem marad hátra számára más, mint az, hogy elnézőerr

elfogadja magát: ez megkíméli a küzdelem Iáradságaí tól." Ezzel szemben az
egzisztencializmus megzavarja nyugalmát, amennyiben kezébe adja sorsát.

Az Egy jóház ból való úrilány emlékei akkor sem lehetne csattanósabb cá
folata a föntieknek, ha a cáfolat szándékával készült volna. Kétségtelen, hogy
a naturalista pesszimizmus arra készteti az embert, hogy "elnézően elfogadja
magát"; de az az elnézés, amivel emlékirataiban Simone de Beauvoir fogadja
el önmagát, még a naturalista példatár gazdag leletanyagában is párját rit
kítaná. Kétségtelen, hogy ez a pesszimista önelfogadás ,.megkímél a küzdelem
fáradságaitól" ; de az az eleve lemondás az önmagával való küzdelemnek még
a gondolatáról is, amiről a Jóházból való úrilány emlékei tanúskodnak, iskola
példája lehet a narcisztikus önigazolásnak. egzisztencialista érvekkel. Ime:

Ez a jóházból való kislány egyáltalán nem látszik angyali természetnek. El
lenkezőleg, mindenki, aki csak valamicskét is foglalkozott pedagógiával és
gyermeklélektannal, könnyedén megállapíthatja, hogy rossz természetű. Vá
ratlan dührohamai vannak; ideg-rövidzárlataiban földhöz vágja magát, ahol
éppen eszébe jut. Előfordul, hogy ha valami nem tetszik neki, elkékülve üvölt.
Ki ne találkozott volna már efajta toporzékoló, hisztériás kisgyerekkel, akit
nevelői hol egy kellő pillanatban adott nyaklevessel. hol szelídebb és rábeszé
lőbb módszerekkel igyekszenek leszoktatni dühöngéseiről? Simone de Beauvoir
nak eszében sincs, hogy - legalább emlékezve - .Jeszoktassa magát"; ellen
kezőleg: boldogan elfogadja egykori hiszterikuson elkékült önmagát, s elma
rasztalja megdicsőített önmagával szemben az "abszurd" világot; ennek érde
kében az egész egzisztencialista akribiát mozgósítra. "Nem tudtam közömbös
séggel fogadni, ha a hirtelen teljességből az űrbe zuhantam, a boldogságból a
borzalornba . '. Nem voltam hajlandó egy kitapinthatatlan erőnek: a szavaknak
engedelmeskedni. .. A parancsok és tilalmak önkényessege elárulta értelmet
Ienségüket: tegnap meghámoztam egy őszibarackot. miért ne hámoznám meg
ma ezt a szilvát ? Míért hagynám abba a játékot épp ebben a pillanatban?
Mindenütt a kényszerrel találkoztarn, sehol sem a szükségessel. A leomló szik
la rendíthetetlen könyörtelenségével rám súlyosodo törvény mélyén szédítő hi
ányt fedeztem fel: ebbe a szakadékba zuhantam sikoltozó ajakkal." Mi ez a
retrospektív önigazolás, ha nem éppen az az önelfogadás, melyet Simone de
Beauvoir joggal ró meg a közgondolkodásban ; s mi ez az önelfogadás, ha nem
önmagának megkímélésc az önmagával való küzdelern fáradságaitól ? Egy öt
hatéves kislány persze korántsem gondolkodik úgy, ahogyan Simone de Beauvoir
hajdani önmagát gondolkodtatja ; de nem is a "filozófia betolakodása" az,
amin a leginkább fönnakadunk; sokkal meghökkentöbb ennél az író öntgazoló
magatartása, már-már teljes gyanútlansága, mellyel egy rossz gyerekkori ideg
állapotot filozófiává magasztal. Ahelyett, hogy itéletet tartana maga fölött,
mint a nagy vallomástevők. állandóan igazolja magát, szenvedélyesen folyton
a maga pártján áll, s még visszatekintve sem merül föl benne soha a kétely:
hátha ő az, aki rosszul látja a dolgot, hátha őneki nincs igaza. Igaz viszont,
hogy ha kételkednék a maga mindenkori föltétlen igazában, akkor nem volna
egzisztencialista. De mi a magunk igazának ez az állandó tudata, ha nem gőg,

kevélység és féktelen önszeretet?
Miből származik az emlékezések szarfölött bizonytalan kapcsolata a való

sággal ? - kérdeztük. Alighanem ebből. Abból, hogy az Irónő mindent fekete
szernüvegen át néz ugyan, de önmagát mindig rózsaszínű szernüvegen át nézi.
Abból, hogy mindenkiben meglátja a nevetségest. megalkuvót, ostobát, önma-
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gában azonban sosem lát, csak bölcsességet és következetességet. Abból, hogy
föltétlen önbecsülésében önmagát mindig megkíméli a küzdelem fáradságaitél,
miközben másoknak állandóan a szemére veti, hogy megkímélik magukat a
küzdelem fáradságaltól. Abból, hogy másokat mindíg másnak kíván, önmagát
azonban mindig a lehető legengedékenyebben elfogadja olyannak, amilyen 
visszamenőleg is. A gőg sosem volt hasznos Írói erény, és sosem szolgálta egy
egy mű hitelét. Az egzisztencializmus azzal az igénnyel lép föl, hogy - szem
ben a világ önmagának való hazudozásaival - könyörtelenül őszinte lesz. Köz':'
ben azonban az egzisztencialista megfeledkezik arról, hogy könyörtelenül őszin

te legyen önmagaval szemben. Nem járnánk túl messze az igazságtól, ha azt
mondanánk: egész bölcselete arra irányul, hogy önmagát eleve fölmentse az
önmaga iránt való őszinteség kötelezettsége alól. Az Egy jóházból való úrilány
emlékei rnindenesetre ezt példázzák.

Mindenki hibázhat: Simone feddhetetlen. Egyelőre - tizenkét éves koráig
- kéthetente gyónik-áldozik, misztikus ambíciói vannak. Minden józan lelki
atya eleve bizalmatlan az ilyen kis misztikusok iránt, akikben az igényesség
angyali leple mögött a kevélység ördöge lakik. Nagyfokú naivság kellett hoz
zá, hogya pap, akihez járt, ne vegye ezt észre, és beérje azzal, hogy "az éteri
bűnökre emelkedett hangú prédikációkban válaszolt". Bár, úgy látszik, mégis
gyanút fogott. Egy alkalommal kilép ebből a seszínű általánosságból és "csa
ládias hangon" közlí Simone-nal: "fülébe jutott" róla egy és más: hogy enge
detlen, nyugtalan, és ha megszidják, visszafelesel. Ez az ügyetlenül próbálkozó
figyelmeztetés is elég hozzá, hogya féktelen kevélységében megsértett lány
halálos sebzettséggel egyszer s mindenkorra hátat fordítson annak, aki kétel
kedni mert föltétlen tökéletességében. De nem is ez a meghökkentő; megint
nem ez, hanem az a zavartalan biztosság, mellyel Simone de Beauvoir a kis
Simone pártjára áll, az a düh. amellyel ma, most, visszaemlékezve a pap ellen
fordul, aki abszolút szentségét kétségibe vonta. A tény az, hogy valóban enge
detlen, valóban nyugtalan, valóban feleselős volt. De akármilyen volt: min
denképpen neki van igaza, visszamenőleg is; ezért, mert ő felesel, nem ő a
hibás, hanem a pap, aki figyelmezteti rá, hogy felesel. "A vér az arcomba szö
kött; borzadva néztem az imposztort. akit éveken át Isten képviselőjének tar
tottam: mintha hirtelen felrántotta volna reverendáját s megmutatta volna
egy bigott banya alsószoknyáját." Ki ne érezné ugyanazt a toporzékolást e sza
vakban. amellyel hajdanában a kis Simone egyszercsak a földre vetette magát
éselkékülten üvöltött, mert valamire azt mondták neki, hogy: nem? Meg aka
rom hámozni a szilvát. Ne tedd. Elkékül, földre veti magát. Szent vagyok. Nem.
Elkékül és visszamenőleg is pletykás banyanak nevezi a papot, aki a nemet
mondta. Ö az, akinek mindig föltétlenül igaza van, és akinek nem lehet ellent
mondani. Egyébként ez is bölcseletéből következik. Vagy bölcselete következ
nék a természetéből? Éppenséggel nem lehetetlen. A Jóházból való úrilány
emlékei mindenesetre félelmetesen megerősíti gyanakvásunkat az egzisztencia
lizmusban. "Az ember - olvassuk Simone de Beauvoir egyik tanulmányában
(La sagesse des nations) - föltétlen ura sorsának, amennyiben az akar lenni.
Ezt állítja az egzisztencializmus; és ez optimizmus. A valóságban éppen ez az
optimizmus a nyugtalanító; nem azért háborodnak föl a világ és az ember egy
egy páratlan leírásán, mert, .mint mondják, leverőek; Maupassant könyvei sok
kal inkább azok; hanem azért, mert a rossz, amit lelepleznek. az ember szabad
ságából következik; az Émely (Sartre könyve) gazemberei maguk választották a
gazernberséget ; egyedül csak tőlük függne, hogy okosak és tisztességesek le
gyenek s elutasítsák a hazugságot, mely mögé elbújnak; ekkora felelősség gon
dolata megrémíti az olvasót. Jobban kedveli ennél az igényes morálnál azt a
pesszimizmust, mely nem nyújt reményt az embernek, de nem is kíván tőle

semmit." Az ember föltétlen ura sorsának, amennyiben akarja; jó is, rossz is
szabadságából következik. De miféle "optimizmus" az, amely a más szabadsá
gából következő rosszat kérlelhetetlenül leleplezi, s közben eszébe sem jut,
hogy ami az ő szabadságából következik, esetleg szintén nem föltétlenül jó?
Az Émely gazemberei maguk választották a gazemberséget s csak rajtuk áll,
hogy ne legyenek gazemberek; és Simone de Beauvoír is maga választotta a
"kevélységet, és csak rajta állna, hogy ne legyen kevély; miért kíméli hát meg
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önmagát a saját ellenszenves és másokat sértő kevélysége elleni küzdelemtől ?
A küzdelem parancsa csak a kívülállékra vonatkoznék, s rníhelyt valaki birto
kába jutott a sartre-i kinyilatkoztatásnak, egyszerre jogot szerzett vele arra
is, hogy másokat gazembernek vagy ostobának bélyegezzen. mert neki nem
tetszenek, önmagán viszont a világon semmit ne csiszoljon, noha másoknak
nem tetszik ?

Dehát a "mások": ez megint különleges egzisztencialista probléma. Hogy
is van Sartre Zárt tárgyalásában? "Emlékezzünk csak - mondja Garcin a
pokolban a vele összezártaknak: - a kén, a máglya, a rostély ... 0, milyen
ostobaság! Nem kell ide rostély: a pokol, az a mások." Nem egymás mellett
vagyunk, egymással együtt, hanem egymás ellen; a világ értem van, s amit a
világból más lát, észlel, él, azt tőlem veszi el. Ne akadjunk most fönn azon,
hogy ez a csak-nekem létem világ, heídeggerí közvetítéssel ("Ich bin das Sein,
wodurch es Sein gíbt") nem egyéb, mint alig travesztált színtiszta Idealizmus;
inkább fordítsuk figyelmünket az egzisztencializmus "eredeti bűnének" (mint
Sartre mondia, "az én eredeti bűnöm az, hogy föl merültem abban a világban,
ahol mások is léteznek") monclhatni "kollektív következrnényére", arra, hogy
ez az eredeti bűn lényegében nem más, mint radikális ellentmondás a szerétet
nek. (Ami nem is olyan meglepő. hiszen a kevélység eleve szeretetlenség.) A lét
képtelenségeinek egyik képtelensége eszerint végzetes magunkba zártságunk.
annak lehetetlensége, hogy más megértsen bennünket s mi mást megértsünk.
A Jóházból való úrilány emlékeit olvasva lehetetlen csodálkozással nem figyel
nünk a hősnő emberi kapcsolatainak, vonzalmainak, barátságainak sajátos hi
degségét - pontosabban nem is hidegség ez, hanem valami közönyféleség,
valami képtelenség az igazi kapcsolódásra; mintha minden barátsága annak il
lusztrálása lenne, hogy végzetes elkülönültségünkben képtelenek vagyunk egy
más megértésére, arra a bensőséges közösségre. amelyet az igazi szeretet teremt
ember és ember közt. Ott van Jacques és Simone kapcsolata: nem is kapcsolat
ez, csak laza egymásmellettiség; egyszer csak széjjelválnak, s egyik sem hagy
mélyebb nyomot a másikban. Még jellemzőbb Simone és barátnője, Zaza vi
szonya, melyben Simone részéről bőven van hisztérikus ragaszkodás, oktató
formáló szándék, előbb kisebbség-, utóbb fölényérzés ; igazi szeretet-közösség,
igazi kapcsolódás azonban nincs köztük. Miért? Mert az egzisztencializmus
visszaható erejű módosítása így kívánja? Vagy fordítva: a hősnő éppen azért
lett egzisztencialista, mert képtelen a "másokban" föloldódni, képtelen áttörni
a saját "létének" (vagy a saját kevélységének?) falát? Kérdések, melyeken az
olvasó elgondolkodhatík. S elgondolkodhatík azon is, vajon ez a narcisztikus,
szeretetlen magatartás nem árt-e az irodalmi műnek is? Kérdés, mely Sartre
olvasásakor is föl-fölbukkan benne. Mi az, ami a roppant rutin mögött mégis
csak ürességet sejtet? Mi az, ami egy Zaza, egy Jacques jól, rutinosan rajzolt
vonásai mögött sem láttat egyebet, mínt klisét? Miért nem élnek igazán ezek
az alakok még ebben az emlékezésben sem? Miért nincs melegük ? Le mer
jük írni: miért nincs szivük? Odáig, ahol a szívük van, az egzisztencialista
szeme már nem lát le. Bizonyára nem is akar lelátni. Ragaszkodik ahhoz az
elvéhez, hogy egymás számára eleve megérthetetlenek vagyunk. Simone so
sem fogja megérteni Zazát. Azért, mert nem értheti meg? Vagy talán önzöbb.
semhogy a másikat meg akarná érteni? Mindent követel tőle - magának; és
semmit nem ad abból, amit a másik tőle várna. Rettenetesen egyoldalú kap
csolat, s ez is megfelel az egzisztencialista filozófiának. És megint a kérdés:
azért ábrázolja így Simone de Beauvoir ezt a kapcsolatot, mert egzisztencíaliz
musát igazolja vele visszahatólag ; vagy azért választotta filozófiájául az egzisz
tencializmust, mert képtelen adakozó szeretettel, megértéssel, odaadással for
dulni "a másik" felé? Mert végzetesen és eltökélten önző, és mert kezdettől

fogva engedékenyen és kényelmesen megkímélte magát attól a fáradságtól.
hogy egy kicsit kevésbé önzővé nevelje magát?

Hogyan lett egzisztencialista? Emlékezései nagyjában azt felelik: egzisz
tencialistának született. Abban a pillanatban, amikor az első ellentmondásra, a
"mások" első jelenlétére először vágta földhöz magát és kékült el dühében,
már egzisztencialista volt.

Persze abban, hogy azzá legyen, része volt a "jó háznak" is. Úgy látszik,
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rendkívül nagy része volt benne. Kétségtelen, hogy környezetének felemássá
gait és ellentmondásait a kislány nem élte át olyan világos tudattal, mint ami
lyennel az emlékező ábrázolja; de kétségtelen, hogy hevesen és fájdalmasan
élte át. Más írásaiban is minduntalan visszatér erre az élményre: az ellent
mondásban élő ember hazugságára, az ellentmondásban élő társadalom kép
telenségére. Minduntalan tolla alá tolul Maupassant neve: apja kedvelte Mau
passant-t, s ugyanakkor a jóerkölcsök őre volt, egyszerre konszolídáltságra tö
rő, de konszolidálódni képtelen polgár, egyszerre erénycsősz és sikamlósságok
kedvelője, az az ember, akinek volt egy élete kifelé, és volt egy élete bizal
mas baráti használatra. ,,,Egy ügyvéd - olvassuk Simone de Beauvoir egyik
írásában - egy bírónak azt mondta, egy hadifogoly felesége, egymagára hagy
va és szegényen, sok kísértésnek van kitéve; mire a bíró nemes fölháborodással
azt felelte neki: megsérti ezzel a francia nőket! ... holott szalonjának bizal
mas körében jót nevetett volna, ha valami naiv ember azt állította volna előt

te, hogy mínden hadifogoly-feleség Lucretia." Másutt, ugyanerről a felemás
mentalitásról: "Az emberek szeretik azt gondolni, hogy az erény könnyű; az
épületes történetekben az ifjak nevetve halnak meg a hazáért, az apák és
anyák rnosolyogva tépik föl keblüket, hogy gyermekeiket táplálják, a gyerme
kek mosolyogva áldozzák föl magukat öreg szüleikért. Abba is különösebb fá
radság nélkül belenyugszanak, hogy erényesnek lenni lehetetlen. Csak azzal
nem hajlandók semmiféleképpen szembenézni, hogy az erény lehetséges, de
nehéz."

Ne térjünk vissza arra, amit már mondtunk: hogy ez utóbbi megállapítás
érvényét az egzisztencialista hajlandó elhárítani magától, kivált ha kevélysé
géről, meg önzéséről van szó. Másokban mindenesetre éles szemmel észrevette
a képmutatás, hazugság, megalkuvás, kétszínűség bűneit, s ezek életre szólóan
hatottak rá. A kis Simone vallásossága lényegében képmutatás volt; de a kép
mutató társadalom készséggel elfogadta, mert illett hozzá, mert nem nyugta
lanította. Nem csoda, ha Simone minden különösebb megrázkódtatás nélkül
elvesztette hitét; vajmi ingatag alapokon nyugodott, s alapjában véve csak a
gyermeki kevélység egyik kiélésí formája volt, éppen az hiányzott belőle, ami
igazán vallássá tehette volna: a szeretet; a Másik: Isten, és a mások: a fele
barátok. Elejétől fogva üres volt; amikor az ifjú Simone egy kínos Irodalmlas
kodással előadott jelenetben egyszercsak ráeszmél, hogy már nem hisz, volta
képpen nem elveszti hitét, hanem csak tudomásul vesz egy kezdettől meglévő.

de eddig leplezett hiányt. Az olvasó azonban itt is fölteheti a maga kérdését:
rniért nem töltötték meg a gyermek "vallásosságát" azzal, ami valóban tar
talmat adott volna neki? A válasz túl hosszú volna, és túlontúl közismert.
Ez a polgári vallásosság jórészt formalista volt, és sajnálatosan osztály-vallá
sosság, Nem Simone de Beauvoir fedezte föl ezt a szomorú igazságot.

Vallási "válsága", ami tulajdonképpen nem is válság volt, épp úgy jelleg
zetesen "polgári", mint - kiválása a polgárságból. Egyelőre nem egyéb ez a
kiválás, ahogy az emlékezések mutatják, mint átlépés a lehetetlenülés fázisá
ból a lehetetlenség fázisába, mintha csak példaszerű igazolása volna annak a
marxista szemléletnek, amely szerint a racionalizmus, a fölemelkedő polgár
ság, a pozitivizmus, az uralomra jutott polgárság, s az idealizmus, a hanyatló
polgárság ideológiája után az egzisztencializmus nem más, mint a polgárság
izétesésének filozófiája.

(4 könyvet Nagy Péter fordította, élvezetesen, hajlékonyan, az eredetinek
nemcsak gondolatait, hanem ritmusát is híven tolmácsolva. Egy könnyen el
kerülhető nehézkességétől ("ha hozzájárul az emberiség egészének intellek
tuális és erkölcsi színvonala emeléséhez") eltekintve, szép és jó munkájában
csak az elő-előforduló "betudni"-t szeretnénk a "valamit valakinek tulajdoní
tani" kifejezéssel helyettesíteni; az "elmentünk, elvittek egy operetthez. film
hez, a Carmenhez, az orosz baletthez" stb. magyartalan "pestiességét" pedig
gondolatban mindenütt kijavít j uk, -ba, -be ragra cserélve a -hoz, -hez ragot.)

• • •
Wolfgang Borchert 1921-ben született s 1947-ben halt meg; mindössze

huszonhat évet élt, és nem sokkal több maradt utána kétszáz lapná1; az az
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"egyetlen könyv", melyről egyik novellajában beszél: "Egyetlen könyvhöz le
gyen bátorságunk, vakmerő, eszeveszett bátorságunk. Talán remegő kézzel so
roljuk majd fel bajainkat, de kőbe vésve, tintával írva vagy lekottázva álljon
előttünk, elképzelhetetlen színekben, összeadva. összeszámolva és összegyűjtve,

s így lesz majd egy kétszáz oldalas könyvünk. De csak néhány glossza lesz
benne, néhány megjegyzés, jegyzet, szűkös utalásokkal, soha se magyarázva.
hisz a kétszáz nyomtatott oldal csak kommentár a húszezer láthatatlan oldal
hoz, életünk sziszifuszi oldalaíhoz, melyeknek nem ismerjük szavait, nyelvtanát
és jeleit ..." Mi van ezen a -húszezer láthatatlan oldalon? A történelem: II fa
sizmus és a háború; valami borzalom, amire nincsenek adekvát jelek és sza
vak. "Ki tud közülünk rimet a szétlőtt tüdő hörgésére. rímet a kivégzett halál
kiáltására, ki ismeri az erőszak versmértékét, ritmikus versmértékét, ki tud
versmértéket a gépfegyver ugatására. jellemző szót arra a pillanatra, amikor
fennakad a lovak szeme és már nem tükröződik benne az ég és az égő falvak
sem, melyik nyomdában van jel a marhavagonok rozsdavörösére, a világégés
nek e vörös színére, a fehér emberi bőrre száradt varas vér vörösére ?" És:
.,Ki tud rímet egy tizennyolc éves ember üvöltésére. mikor kezében fogja a
beleit s halálba vinnyogja magát a vonalak közt, ki tud, Ó, senki! ! !" Egyetlen
megközelítő mód és stílus van az iszonyú élmény hasonlóan iszonyú kifejezé
sére - mint mindig, amikor az író a borzalmas és széteső valóságnak és él
ménynek .közvetlen visszaadására, azonmód nyers reprodukálására törekszik:
az expresszionizmus. Borchert is az expresszionizmus stíluselemeit használja,
hogy a háború, a börtönök, a pusztulás tébolyát tolmácsolta, s egyben a maga
- az ember - iszonyának, fölháborodásának, embertelenség elleni lázadásának
is kifejezést adjon. Expresszionizmusa nem lombik-kísérlet, nem "stílus
irány"; a történelem nyomja rá rettentő hitelesítő pecsétjét.

Valóságot közöl, s föltétlen valóság-erővel hat. Ez a kétszáz lap - meg
iratlan húszezer lap kommentárja - alázálom lenyűgöző erejével vetíti nem
is annyira elénk, mint inkább belénk, ídegeinkbe, lelkünkbe a német pusztulás
és önpusztítás apokalipszisát; és ez a fiatal író lázas expresszíonizmusával jel
képi magasságba tudja emelni az élmény drasztikus valóságát. Kivételes mű

vészí erejének legnagyobb bizonysága talán az a' roppant látomás, melyet ka
vargó képeível. szaggatottan lihegő mondataival az olvasóba szuggerál, úgy
ábrázolva a valóságos borzalmat, hogy a Borzalom egyszer s mindenkorra ér
vényes szimbólumává súlyosul. anélkül, hogy megdöbbentő és mozgósító reali
tásából bármit is vesztene.

Egy ember megjön Németországba, háború, hadifogság, rettentő orosz te
lek, Szibéria után, és minden ajtó bezárul előtte: erről szól Borchert darabja,
Az ajtón kívül, melytől válogatott írásainak magyar gyűjteménye címét is kap
ta, s melyet 1947-ben egy nappal halála után mutattak be Hamburgban. "Egy
ember megjött Németországba. És itt valami egészen ördögi filmet lát. Pereg
a film, és közben többször is a karjába csíp, mert nem tudja, ébren van-e,
vagy álmodik. De azután észreveszi, hogy vannak még körülötte [ónéhányan,
akik ugyanezt látják és hallják. És érzi, hogy ez nem más, mint a valóság.
Igen, és amikor végül éhesen és fázva megint az utcán álldogál, már tudja,
hogy egészen minderinapí film ez. Egészen mindennapi. Arról szól, hogy egy
ember megjön Németországba. Valaki azok közül, Valaki azok közül, akik
megjöttek, de nem haza jöttek, mert itt már nincs otthon számukra. Csak kí
vül, az ajtó előtt találnak otthonra. Az ő Németországuk kívül van, az esős

éjben, az utcán. Ott van az ő Németországuk." A darab Beckmannja, a haza
térő, ajtón kívül rekedt katona több egyszerű Beckmannál: egy nemzedék kép
viselője; jelképes alak, jelképes alakok közt, de ugyanakkor valóságos is; maga
a realitás az, ami a realitás jelképévé emelkedik. De ez a megdöbbentő darab
megsem hat zavartalanul (vagy talán csak a színpadi láttatás segítségével hat
hat úgy); mintha túlterhelt is, túl szaggatott is volna, különösen utolsó' har
madában: feszültséget alighanem ez az expresszív túlterhelés csökkenti. Nem
így azokban a kurta . írásokban, ahol nincs is hely a feszültség-csökkenésre, fl
ahol Borchert rníntegy hangfcgót tesz expresszionizrnusára, úgyhogy inkább
csak a mondatok lüktetésében érezni valami .fojtott megrendülést. mint a "Sok,
sok hó", "Jézus abbahagyja", "A falióra" címűekben. és a felejthetetlen re-
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mekmű, a "Hisz éjjel alszanak a patkányok" öt lapján. Ugyanígy emlékezni
fog az olvasó az "A mi kis Mozartunk" börtön-történetére azzal a félszeg
furcsa mozdulattal, ahogy "Momrt" mutatóujját félkörben elhúzza a gallérján,
jelezve zárkabeli társainak, hogy halálra ítélték; s emlékezni fog a "Billbrook"
kísérteties hamburgi rommezejére és a csatornafalon ülő "háromlábú halá
szaira" is.

Háborútól, börtönöktől elcsigázott szervezetével Wolfgang Borchertnak
csak erre a kétszáz lapnyi sietős kornmentárra futotta az erejéből és az éle
téből. Kétszáz lap: döbbenetes vádirat. S ugyanilyen döbbenetes vádirat az a
húszezer lap is, amiből már nem tudott megírnl semmit. (Rónay György)

SZ]NHAZI ORJARAT. - Az évadot nyitó kettős gongütés: a prágai Korlát
utcai pantomim-színház vendégszereplése a Tarka Szinpadon, és Vera Panova
színműve a Madách Színházban. Mind a kettő egy-egy város-egyéniség légkö
vet is idézte.

A cseh művészek pantomímjai persze Prágáét. Annyira, hogy nemcsak itt
most bemutatott és játszott darabjuk, de egész kezdeményezésük és állandó
műsoruk: sem jött volna létre Prága nélkül, a régi-régi város forró és erős sze
relme nélkül, amelynek megvannak a Budapestével azonos vonásai, de az at
tól eltérőe1~ is. Mi magyarok sokmindenért tehetünk magunknak szemrehányást.
E sok között súlyosan azért, hogy mennyire nem ismertük egyezer év óta
szomszéd nép érzésvilágát. Ennek az érzésvilágnak sokkalta jobban és for
róbban, főként pedíg régebben jelképe, iészke, középpontja Prága, mint ne
künk Pest buda. Jelképe és középpontja történelmével és lelkületével, szenve
déseivel, küzdelmeível és humorával. S ez a prágai humor - el kell ismer
nünk - éppen azért, mert régíbb, történelmibb és megszakítatlanságában egy
ségebb, mínt a sokkal fiatalabb pesti: mélyebb és többrétűbb a sokkal fiata
labb pestinél. Ennek a prágai humornak iróniája, bölcs és csillogó kesernyés
sége talán egyedül Párizséval vethető össze, amelynek élménYfolytonossága
szintén a középkorig nyúlik vissza sanzonjaival és' játékaival. A történelmi és
modern Prága játékosságának ezt a most nálunk is bemutatott pantomim-foT
máját néhány tehetséges fiatal költő-színész teremtette meg, városuk egyik régi
utcájában, kicsiny, intim színházteremben, mert ehhez a műfajhoz sziikséqes
az intimitás, - nagy nézőtéren ezéttotuna ez a legapróbb szinfoltokig és legki
sebb mozdulatig kidolgozott költészet. Szándékosan utaltunk arra, hogy ez a
költészet a mozdulatoké és színe ké. A pantomim régi műfaj, - talán a leqré
gibbje a színpadművészetnek: még az ösvallások és őskultúrák mágiájában gyö
keredzik, s szavak helyett mozdulatokkal akar kifejezni mindent, s ezért lé
nyegesen több, mint a táncjáték, noha vállalja a táncot is, elsősorban persze
éppen a táncszerűséget, maguknak a mozdulatoknak táncát, s vállalja a nem
csak kisérő, hanem a tetteket és gondolatokat egyenesen kimondó-kifejező ze
nét. A mozdulatok táncjátékához és a zenéhez ebben a prágai pantomim-mű

Jajban - s ez így a maga nemében egyedül áll a világon - még valami járul.
ri színek.

Fekete körfüggöny előtt egy-két tarka bútordarab van, vagy az esemény
szinterének egy-két jelképe, s mind a történelmi, mind a modern jelenetek
ben: tarkaruhás szereplők. A néző megérez valamit abból, hogy Shakespeare
színpadán mennyire nem vonta magára a figyelmet a díszlet, mennyire az égó
színű ruhákban ágáló színészekre magukra összpontosult minden figyelem. Eh
hez az egyszerű, "shakespeareí" színpadhoz és a pantomim-műfajnak mozdulaL
táncjátékához modern korunk eszközeí a világítási effektusok bámulatos lehe
tőségeit adják. Két jelenet közt elsötétül a színpad, aztán lobban egyet a ref
lektor, és fényfoltjában míntha varázstűkörből verődnék vissza, meglobban va
laki vagy valami, bámulatos módon tükörből verve vissza a szereplőt és jele
netet: egy szőke angyal fehér selyemruhában, szárnyakkal, lebegve és integetve
s mosolyogva és haragosan, - vagy egy játékosoktól körüZült kártyaasztal, 
vagy egy villamosvonal aszfaltszigete, a sötétből bábukként besétáló szerep
lőkkel. Mozdulatok, zene, színek, reflektorfények: együttesen játszottak el a
Tarka Színpad intim színháztermében kilenc prágai jelenetet (innét is e - lcii-
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lönben világhírű - műsoruk cÍlme: "Kilenc kalap Prágából"). Az alapító-mú
sorköltő-igazgató-színjátszóLadislav Fialka áll a színpadon és kiveszi varázs
dobozából jelképesen a "szereplőket", egy-egy barettet, kalapot, sálat, - s erre
megjelennek maguk a szereplők. Az első jelenet a középkori Prágáé: szobrot
kell faragnia a szobrásznak az épülő dómhoz, s felmerül a kérdés, kit áb
rázóljon, angyalt-e vagy ördögöt; álomjátékban mind a két túlvilági szereplő

magának szeretné megnyerni a művészt, aki végülis földi-lényt választ mo
dellül, asszonyát-szerelmét. A kérdés "mindössze" ez: kit ábrázoljon a művé

szet ? S a válasz - az, hogy az embert - bármely világnézetben helytálló. s a
mozdulatok ily táncjátékában feloldottan a reflektorfények varázstükreiben:
tündöklően költői. Minden jelenet számára kidolgoztak szerzői - mert a
fiatal szereplő-együttes afféle szerzői kollektiva is - valami sajátos stilus
egységet. A török-korbeli jelenetet (az első prágai kávéház keletkezésének "tör
ténete") kívül csavarral felhúzott, belül rugóktól mozgatott bábukként játsszák
el. A múltszázadi sétányjelenetet pedig mint zsinórok-mozgatta táncoló babák.
Az utolsó éjszakai villamos megállójának aszfaltszigetéét pedig afféle színes
árnyjáték figuráiként. Hogya kritika is megszólaljon: a múltszázad kispolgári
Prágáját bemutató jelenetük elnyujt,ott, fárasztó hangulatkép annak a néző

nek, aki nem ismeri a cseh Mikszáthnak, Nerudának azokat a novelláit, ame
Iyekből ezt a képet ösSzevonták. De talán ez az egyetlen, amit a kritikus kifo
gásolhat. Egyébként jó volt megismernünk az ezeréves szomszéd nemzet sze
relmét az ily történelmien és költőien megmutatkozó Prága iránt. Az együttes
éppen ezzel a műsorral különben az egész világot bejárta, és amit az apró pesti
SZÍnpadon bemutattak nekünk, valóban világsiker.

Vera Panova orosz szerzőnő darabja, a "Búcsú a fehér éjszakáktól", Le
ningrádot idézi, s Leningrád szerelmét a szereplői szívében: azok szívében, akik
jók, s azok szívében is, akik a rosszal viaskodnak. S azt akarja megmu
tatni, hogy - elsősorban a fiataloknak - kell megvívniok a rosszal is, s a
rossz megvan az ember érzéseiben-hajlamaiban-értelmében; de le lehet küz
deni és le kell küzdeni. E küzdelemben az ember csatasorba állíthatja - és
kell is állítania - a bennerejlő jót. Arany Jánosnak van egy szép hasonlata
arról, hogy amint egy-egy hangfokra beállított Ch ladni-vonó a lemezen a vas
por-reszeléket szabályos alakzatokká rendezi, úgy teremt a költészet a maga
különböző eszközeivel szabályos alakzatokat. Vera Panova, az ötven év körüli
orosz írónő, aki aránylag későn, már harmincéves kora táján jelentkezett első

alkotásaival, ennek a kristályalakzatú színművének költészetével egyaránt akar
ja ábrázolni az emberi valóságot és az ember erkölcsi kötelezettségeit. Péter
vári fiatalok búcsúztatják a júniusv égi fehér-éjszakát parkbeli táncmulatsá
(Jon, s Nyinka, a fiatal munkáslány a fiatalságnak cinizmus kísértését le nem
küzdött csoportjából való fiúval ismerkedik meg, szeret bele, eldobja érte jö
vőjét, s már leányanya, mire megtudja, hogyelváltan élő férj; zavaros ügyei
közt a férfi dobja el őt, de az a jó, ami a leányban és más emberekben vaT1\,
felülkerekedik s az gyermekével is elindulhat egy egyszerűbb, de erősebb élet
társjelölt 'Oldalán a tisztává újhódott jövendő felé.

A darab jelenetei mögött ott ködlik Leningrád, a maga Néva-ágai közt
Velence-szerű szépségével, méreteinek és épületének levegőjével, a Nagy Hon
1'édő Háború szenvedéseinek büszke emlékeivel, minden lakosában a világ ez
egyik legszebb és legsajátosabb városa iránti rajongással, val6ságos szerelem
mel. A darabnak megvannak a maga gyöngéi és erényei. Gyöngéje az, hogy
éppen főszereplői vázlatosak, - a mellékszereplők, az epizódalakok azonban
egytől-egyig kitűnő szerepek, S a jó darabír6t mutatja meg, hogy átélhető/

éles szerepeket tud ír<ni. Egy-egy epizódistájának nem egyszer csak egyetlen
jelenet áll rendelkezésére, hogy megmutasson egy-egy egyéniséget és sorsot, 
s meg tudja mutatni az elvált geográfusná-feleségben a mélyen csalódott, de
az élet iránti kötelesség optimizmusával tele asszonyt; meg tudja mutatni
(Lázár Mária játssza kitűnően a szerepet) a fiát könnyelművé kényeztetett
ápolónó-anyát; meg tud mutatni - Psota Irén alakításában - egy az élet túl
könnyű oldalára került egyetemi hallgatónőt. A darabból az emberbe, a ter
mészetes emberiességbe vetett hit árad s ennek erkölcsi tanulságai. (Ijjas Antal)
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KÉPZÚMŰVÉSZET. Erdey Dezső emlékkiállítása. Az Ernst Múzeum vala
mennyi termét megtöltötte Erdey Dezső szobrászrnűvész (1902-1957) életművé

nek: N. Pénzes Éva rnűtörténész által szerétettel és avatottan rendezett, átfogó,
impozáns kiállítása. A művész' -aki különben testvéröccse volt Erdey Ferenc
teológiai professzornak - a budapesti Képzőművészeti Főiskola elvégzése után
Párizsba került, itt készűlt - a 20-as években - "Bokszoló" és a mcstaní ki
.állításon is látott "Néger fej" c. szobra. A Városldgetben bronzba öntve fel
állitott "Vízhordó fiú" c. rmmkája nagy művészi elismerést hozott az ifjú szob
rásznak. - e murrkájáról a "Nyugat"-ban Tersánszky J. Jenő külön cikkben
emlékezett meg. Párizs után Rómába került Erdey, a Collegium Hungaricum
tagjaként, 1938-balIl az Ernst Múzeumban Domanovszky és Hincz festők tár
'saságában emlékezetes kíállítása volt. Mint egyházművész is a legjelentőseb

bek közé tartozik; a felszabadulás után is rnéltánylással találkozott művészete:

több kompozicíója Inotán, Zalaegerszegen és Tatabányán közterekre és ipari
üzemek elé került, Liszt Ferenc és Csokonai büsztjei pedig a pesti Művészsé

tányt díszítik. A fentieket a Pogány Ö. Gábor főigazgató által írott szép és me
leghangú katalógus-előszó néhány adattal való kiegészítése céljából mondot
tuk el.

A kiállitást végigjárva először ds azon lepődik meg a szemlélő, hogy a mű

vész mily korán birtokosa lett mestersége teljes fegyverzetének. Huszonegy
éves volt mindössze, amikor megalkotta az önimádattól elbódult Narcíssus for
mai szépségekben és kifejezőerőben bővelkedő nagyméretű figuráját, amely
érettkorú. tapasztalt mesternek is becsületére vált volna. Kamaszfiúinak és
női alakjainak aktábrázolásat egyrészt a klasszikus rnüvészetet önmagába fel
szfvó "sculptor doctus"-t, másrészt az emberi test egészséges nudításában a
romlatlan szépséget, bájt, kedvességet meglátó és ábrázoló életigenlő mestert
reprezentálják. Beste-szobras a maguk tenyerestalpas életrevalóságával. Med
gyessy népi alakjaihoz méltó ízességükkel a Csongor és Tünde Ilmajának ro
konai. Portréi csaláld tagokat s ,barátokat örökítenek meg, valamint művészetí

:5 irodalmi mú lturrk néhány nagy j át, Zr-ínyit, Bacsányít, Erkelt, József Attilát,
Bartókot. Képzelete szívesen szállt vissza történelmünk századaiba. efajta ér
deklődésének terméke a Székesfehérvár védelmében hősi halált halt törökverő

kapitány, Varkots György páncélba öltözött, tetterőt sugárzó alakja és a saj
nos vázlatban maradt Dózsa György. A kereszténység számos nagy alakját is
megrrüntázta, így az egyik kezében virágszálat, másikban kardot tartó Szent
Imre herceget, Szerit Antalt, s az "angyali doktor"-t: Aqudnóí Szent Tamást,
aJkiről szobrot és érmet is készített. Szent László király lovasszobra a Nemzeti
Galéria gyűjteményébekerült,

Rajzai vérbeli szobrász-rajzok ; nem önmagáért a rajzért készültek, - min
dlig a készülő szoborrnű lebegett a rnester szeme előtt. (Műhelyraizok az Aquí
riói Tamáshoz, László királyhoz, stb.; mozdulattanulmányok, pl. fésülködő női

aktok.) E rajzok bepillantást engednek Erdey Dezső műtermébe, ahol átgondolt,
lelkiismeretes alkotó munka folyt. Szobraíval egyenértékű egy-két domborműve
és jónéhány érme, közöttük a Fra Angelico. Szepen faragott Ia-szobrai arról
beszélnek, hogy minden techndkával - még a legnehezebbekkel is - sikeresen
birkózott meg a művész.

Erdey rnűvészete a neoklasszicizmus értékes hajtása volt, de a kísérletezé
seíc is megtalálhatók "sokirány.ban elágazó, sok problémával megküzdött, min
dig a formai tökéletesség felé törekvő művészetében" (Karnpís Antal). E kisér
íetező hajlama nyilatkozik meg a Brancusi- és Modlglianí-szobrokra emlékez
tető kis, már majdhogynem absztrakt női fejében, amely a katalógúsban a 9.
sz. képmellékleten szerepel.

Erdey Dezsőben, e művészete delén álló, megújulásra és fejlődésre képes
.szellcmben, ebben az őszinte és gondos művészben olyan egyéniséget veszítet
tünk el, aki minden bizonnyal még újabb kiváló művekkel gazdagított volna
bennünket, s aki talán élete legnagyobb művét hordta-érielte már lelkében,
amikor - fájdalmasan korán .- kiütötte kezéből a mintázófát a halál.

Vörös Géza-emlékkiállítás. A néhány esztendővel ezelőtt elhunyt Vörös
Géza festő (1899-1957) válogatott alkotásaiból rendezett kiállítást a Nemzeti
Galéria, a Műcsarnok egyik termében. Csendéletek,nagybányai, szolnoki, szent-
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endrei, zebegényi, pilisszentiváni, dánosszentmiklósí tájak, műtermi pillanat
képek, - de mindenekelőtt a női arcok és női aktok festője volt Vörös. Mű
vészete finom, de másodlagos, - elegáns, nagyvilági festészet, amelyre a kö
zelmúlt francia mestereí (Foujita, Matisse) és a magyar Vaszary a kelleténél
erősebben hatottak. (így pl. Vaszarytól a Buddha-szóbor motívumot is átvette.)
Sajnos, - mínt művésznek l - nem tündökölt homlokán a jegy, "hogy milliók
közt az egyetlenegy". Kissé idejétmúlt szemleletének hedonizmusa is. Kiállí
tását mégis érdemes volt megrendezní, hiszen korának, a 20-as és 30-as éveknek
jellegzetes és végeredményben rokonszenves művésze volt, s kultúrált alkotásai
igen alkalmasak arra, hogy a mai fiatal nemzedék megismerje belőlük a két
háború közötti franciás orientációjú képzőművészeti törekvéseket. Ha Vörös
Géza művészí hagyatéka a szerényebbek közé tartozik is, nevét és néhány
legszerencsésebb alkotását bizonyára konzerválják formai erényei: bájos alak
jainak virtuóz kézzel meghúzott kontúrjai s színeinek üdesége, dekorativitása.
Csak hát a néző nem tud arról megfeledkezni, hogy Vörössei egyidőben alko
tott - Egry, Czóbel, Derkovits, Szőnyí, Barcsay " .

Blattner Géza kiállítása. A harmincöt esztendeje Franciaországban élő

Blattner Géza debreceni születésű festőművész munkáit láttuk a Kulturális
Kapcsolatok Intézetében. Az 1893-ban született festő Magyarországon. majd
később külföldön az ősi bábjáték-rnűvészetegyik újjáteremtője lett. Iparművé

szettel is foglalkozott, készített kézzel festett modern Iárnpaernyőket. Most ki
állított - jórészt kisméretű - murrkái a szegények élete együttérző figyelő

jének mutatják Blattnert. A piacok és hetivásárok parasztjai, a hálójukkal bí
belődő halászok, a szatócsüzlet előtt tereferélő kisemberek, a park padján
üldögélő, újságolvasó bácsi, a gyapjútisztítók állanak hozzá közel, és a Mont
martre kopott, "non-arrivée" művészeí. De a táj is megjelenik képein: a "kál
vinista Róma" és a Sajó-rnenti falvak, Bretagne és a Szajnapart, Nantes ősi

házai és Valencay környéke. Szemlélete természetelvű, de nem az aprólékos
realizmus a módszere: a jellegzetes vonásokat, az ízes típusokat néhány gyors
vonallal ragadja meg. Sajátos technikája a pergament-karc, amely kaparással
és színes tussal készül. Blattner kiállítása ha sok új ösztönzést nem is ad ha
zai művészetünknek, de figyelmünket és szeretetünket megérdemli.

Szentendrei kiállítás. A szentendreí ünnepi hetek egyik eseményeként ren
dezték meg augusztusban {a Ferenczy Károly Múzeumban) a helybeli művé

szek kiállítását. Meg kell mondanunk, hogy a látott képek közül nem rnind
egyik keltett bennünk esztétikai örömöt, A képek egyrészét valami felület€'!'!
szerkezetnélküliség (amelyet "posztimpresszionizmus" ragjeggyal látnak el és
igyekeznek elfogadtatní e híg "stílus" művelői) és a színek piszkossága, a kép
felület érthetetlenül csúnya kezelése (Pirk János) jellemzi. Különösen az utolsó
és az utolsóelőtti terem anyaga marad alatta várakozásainknak és a szentendrei
művészet színvonalának. Az első teremben vannak a legjelentősebb darabok,
Barcsay Jenő egynagyobbméretűkorábbi vászna ("Gyár") és két kisebb, újabb
festménye. A Barcsay....művek felépítésének kristályos .logikuma és képeinek
szépen-festettsége példa lehetne a kiállítás több művésze előtt. Több mint ötven
évvel ezelőtt a Nyugat-ban megjelent Kernstok Károlynak egy tanulmánya, az
1910. január 16-i számban. Ennek egyik mondata így hangzik: "ÉrteLmet a Ies
tésben, fegyelmezett emberi agymunkát ..." Természetesen nyilvánvaló, hogy
a művészet nemcsak ebből ("értelemből" és "agymunkából") áll, de az "ihlet",
a látomás, az intuíció és a művészi indulat mellett: ebből is. Kemstok szavai
és Barcsay piktúrája el kellene, hogy gondolkoztassa számos művészünket 
szentendreieket és nem-szentendreíeket egyaránt -, ez feltétlenül nyereséget
hozna számukra.

Czóbel Béla két kis leányfeje szép, kár azonban, hogy nincs gazdagabban
képviselve, s hogy csendéletet, amiben ő talán a legerősebb, nem láthattunk
tőle. Fónyi Géza szín- és formavilága nem önálló, erősen Braque-os, Balogh
László egyik képe annyira Barcsayra üt, hogy az már a kópia határát súrolja.
Modok Mária két csendélete és Kmetty János munkái tiszta hangok, s Korruss
Dezső egyetlen képe ("Alkony") is figyelemreméltó, habár Max Ernst szürre...
alizmusa e mű esetében kétségkívül hatott a művészre. A folyosón látott anyag ,
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ból mindenekelőtt Szántó Piroska három alkotása vésődött emlékezetünkbe. 0,
akit sokan csak mint könyvillusztrátort emlegetnek, - kivételes, originális fes
tő is. Finom érzékenységű, álomszerű képei salaktalan vallomások növények
ről, állatokról, földről, csillagokról, életről és természetről.

Vedres Márk János halála. Nemrégen temettük el Szebotka Imrét, a magyar
iestészet idősebb nemzedékének közbecsült művészét, s most szobrászatunk
nagy egyéniségére, Vedres Márk János mesterre emlékezünk. Az ungvári szü
Ietésű művész magas kort ért meg, a "Magyar müvészet 1800-1945" c. kötet
(1958) szerint 1870-ben, az alapos német Thieme-Becker szerínt 1871-ben, a
Révai-nagylexikon szeránt 1872-ben született. (A "Pesti Hírlap" egykötetes lexi
konának 1883-as születésí adata nyilvánvalóan téves.) Még nem volt harminc
esztendős, amikor elnyerte Bubics Zsigmond kassai püspöknek - több törté
neti és művészettörténeti tanulmány tudós szerzőjének - jutalomdíját. Rodin
is mcsterei közé tartozott, az első világháború után sokáig élt Firenzében, csak
a 30-as évek derekán költözött végleg haza Magyarországra,' hogy itthon "mo~

deru szobrászatunk élő atyarnestere" legyen (Kassák Lajos). Szelleme, alkotó
ereje friss és ifjúi maradt élete végéig. Már jóval túl volt 80. esztendején. ami
kor újabb nyugateurópai utazásra szánta el magát, - megterve azután nagyon
sok találó és érdekes megfigyelést tett a Nyugat jelenlegi művészeti életéről.

Művészete még az utolsó esztendőkben is gyönyörű gyümölcsöket termett.
Csendben, halkan építette fel életművét, amely a magyar szobrászat tör

ténetében alig felmérhető jelentőségű. Beck Ö. Fülöppel együtt plasztíkánk
nak (amelyet megrontott az emlékmű-szobrászat divatja) egészséges utat mu
tatott, és előkészítette a Medgyessy-Ferenczy Béní-nemzedék számára a ta
lajt. Sajnos, Vedres összmunkássága szélesebb körben kevéssé ismert, utolsó
kiállítása míntegy 15 évvel ezelőtt volt, 27 kisplasztikával. Körplasztíkáin kívül
(Káin, Táncosnő, Adám és 1tva, Kaszakalapáló, Tüskehúzó, Pihenő nő, Ivó
férfi) reliefjei, síremlékei és kútszobrai is nemes értékek. A "Nyolcak" festőivel

- közöttük Kernstokkal - és a "Nyugat" íróival tartott barátságot, a Nyugat
ban 1914-ben megjelent egy szép rajza, s 1917-"ben - ugyancsak a Nyugat-ban
- cikket publikált barátjáról, Berény Róberltfestöről.

Munkáit a szobrászi gondolkodás, a naturalista-neobarokk olcsó megoldá
sokat elkerülő mértéktartó és tiszta stílus teszi becsessé. Szobrai az élet édes
ízeit idézik, - ugyanakkor van bennük bizonyos ünnepiesség, érződik bennük
a kevéssé termékeny, a művészi munkát nem iparnak, hanem egy kissé szer
tartásnak tekintő mester önmagával szemben támasztott magas márcéje. Írása
gömbölyű, kalligrafikus volt, gondosan rajzolta a betűket, mint akisdiákok.
S valóban, sok maradt benne élete fogytáig a gyermekből: konvenciók nélkül,
elfogulatlan pillantással szemlélte és fogadta be lelkébe a világot, amelyet
azután szobraiban újjáteremtett. (Dévényi Iván)

* * *
Fiatat szovjet képzőművészek alkotásait láttuk az Ernst-múzeumban. A

kiállításon - amelyet viszonzásul, egy Moszkvában megnyíló magyar képző

művészeti kiállítás fog követni, - választékos anyaggal, tizenöt festő, tíz szob
rász és nyolc grafikus mutatkozott be, a soknemzetiségű Szovjetunió legkü
lönbözőbb vidékeiről. Altaluk némi bepillantást nyerhettünk a mai szovjet
képzőművészetbe. Azonos légkör, sugárzó erővel, valami magátolértetődő, bá
tor és vidám bizakodás hatja át valamennyiük munkáját, A közösség támoga
tása fölényes biztonságot ad az ecsetjüknek, vésőjüknek. irónjuknak. Az em
berábrázolás foglalkoztatja leginkább a fantázi áj ukat. Ezek az ábrázolások, az
önálló képmások és a többalakos kompozíciók, egyaránt arról tanúskodnak,
hogy alkotóik a megjelenítésben az embertársaikat akarják közelhozni a néző
höz, mert a közéjük tartozó embertársaikat érzik és szeretik amodelljeikben,
akikkel a rnű elkészültével se szűnik meg, inkább még elevenebbé, bensősége

sebbé erősödik a kapcsolatuk. - Festményeiken általában az előtérbe helyezik,
kihangsúlyozva, az alakokat, de összefüggésüket az elnagyoltan felvázolt hát
térrel többnyire elhanyagolják. Kedvelik az élénk, világos színeket. Megkapő

világítási effektusokkal és merész színreflexekkel fejeznek ki különböző lelki
állapotokat és tájhangulati árnyalatokat A portréban igen erősek. A bakui
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Dzsaiaroo érdekesen. pusztán színekkel próbálja megoldani nagyméretű port
réin a jellemábrázolást. Valósághű a leningrádi Perszisz "Kolhoz parasztasszó
nya", nemkülönben a bakui Szalahov "Olajbányász"-a. Feltűnést keltett szo
katlan ötletű "Önarckép"-ével az irkucki Vücsugzanin. Csak a feje látható a
kép alján, cigarettát tartó kezével. Felette, a kép felületét csaknem teljesen
betöltve, nagy fehér folt: elkezdetlenül feszül állványori az üres festővászon.

A kíevi Malicsenko monotípiáin sötét háttérből éles megvilágításban rajzolód
nak ki Észak tipusait megjelenítő portréi. Közülük a legsikerültebb egy Zeány
fej, riadt ártatlanságot kifejező vadóc bájával. Többalakos kompozíoiójával,
"Előadás közben", mint a gyermeklélek finom megértőjét ismertük meg a lírai
ihletésű, őszi tájképei révén is igen rokonszenves, moszkvai eredetű Sevandro
vonafestőművésznőt.A kievi Rübacsek grafíkusnő pedig, mint könyvillusztrá
tor, egészséges mesélőkedvet fakasztó üde linometszeteivel vonta magára a fi
gyelmet. Kiemelkedő jelentőségű, hangadó szerepet tölt be a szovjet píktúrá
ban az országépítés számos mozzanatát, leleményes szerkesztéssel megörökítő

jelenetsorozat. A munkaábrázolások közül kiemeljük a moszkvai Popkov művé

szí kivitelű dekoratív festményei t, a bakui Rzakuljev akvarelljeit a "város szü
letése" sorozatból, Popov Brueghel-i nyüzsgest érzékeltető, sokalakos "Vásár"
cimű tanulmányát. - A szobrászok közül első helyen emlékezünk meg az iz
mostehetségü, a vonalritmusban meglepőerr változatos és termékeny moszkvai
Komovrál, akinek a sarkára állított "Üveg" keretében meghajoló kecses nő
alakja - szellemes alkotás. És még igényesebb márványbafaragott "Fiatalság"
című kompozíciója, fiatal szerelrnesekről: az önfeledt csókkal az ifjú arcához
tapadó leányról és az átszellemült, de szemérmes tartózkodását csak alig lep
lezett hevességgel megőrző ifjúról. A szoborportrék közül monumentális hatású
az arhangelszki Mihajlev fából faragott "Utcai zenész"-e és a szecialista rnunka
egyik hősét, egy ácsbrigádvezetőtéletrekeltő portréja. (Haits Géza)

ZENEI JEGYZETEK. (B e e t h o ven M i s s a s o l e m n i s.) Forrai Miklóst
illeti elismerés, hála és köszönet, hogy megmentette a nyári bérlet utolsó est
jeit és az eredetileg csupán martonvásáTi előadásra tervezett Missa solemnist
a Károlyi kertben is megszólaltatta. Ezt a megoldást már csak azért is dis
meréssel nyugtázzuk, mert utoljára 1958-ban hallhattuk fővárosunkban Beet
hoven remekét, azóta pedig új és új hangversenylátogatók kapcsolódtak be a
komoly zene áramába, s az ő zenei műveltségükből mindenképpen hiányzott
a Missa ismerete. Persze sokkal szerencsésebb lett volna, ha első ismerkedé
sük nem a szabad tér áldatlan akusztikai viszonyai között történik, azonban
még így is bensőséges, szép élménnyel gazdagodhattak.

"Isten mindenek föZött, - Isten sosem hagyott el engem" - írja Beethoven
ct Credo vázlatai között. Igen, az immár teljesen 1nagányos, visszahúzódó mes
ter e művében elsősorban a természetfölöttit akarta megragadni és emberkö
zelségbe állítani. Nem kétséges ugyanis, hogya Missa solemnis záróköve Isten
alakja, illetve másik oldalról az emberé, aki egész földi életében amazt a má
sik tetőpontot keresi, kutatja. Beethoven miséje éppen azért ol'yan megrázó és
lenyűgöző alkotás, mert e kutatófolyamatnak hiteles, zenei objektiválását nyújt
ja. Éppen ez az önfeledt elmélyedés ("Beethoven sem azelőtt, sem azután nem
élt olyan teljes elvonatkoztatásban a földi dolgoktól, mint a Missa idején" 
irja Schindler) magyarázza, hogya mű túlnő a liturgikus kereteken - hatal
mas terjedelme miatt mise közben előadhatatlan - és örökérvén'yű. "solem
nis" (= ünnepi) vallomássá növekszik. "Nem hiába alkalmaz később (egy 1825-i
társalgófüzetben) maga Beethoven hangsúlyozottan protestáns szövege t a Credo
felelgető, ágaskodó dalla1na alá: Gott ist eine feste Burg, hogy rámutasson a
darab egyházonkívüli, kötetlen vallásosságára" (Szabolcsi Bence). Hangsúlyoz
nunk kell, hogy Beethoven nem volt egyházi értelemben vett vallásos ember,
"de mindig hitt abban az Istenben, akinek trónusa az idő és tér végtelenében
s a rövidéletű emberi szív legtitkosabb zugában egyaránt ott áll s ehhez a
láthatatlan Istenhez mindig közel érezte magát". Aki értő füllel figyeli a Mis
sa solemnist, az rögtön megérzi, hogy e tétel a mű első taktusától az utolsóig
igazolást nyer. "Nem utánozhatjuk Palestrina nyelvét, ha nem él bennünk szel
leme és vallásos gondolatvilága" - írja Beethoven s ahol ő maga tér el a pa-
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le3trinai hagyományoktól, azt bizonnyal szándékosan, belső meggyőződés kény
szere alatt teszi. Csupán néhány példát ragadunk ki ennek illusztrálásául.

A Sanctus csendes befeléfordulása eltér a hagyományos kompozíci6s el
vektől: a nagyszerű igazság (Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus· Sabaoth.
Pleni sunt coelí et terra gloria tua. Hosanna in excelsis) szokásosabb, ditiram
bikus, ujjongó megzenésítésétől. (Idézzük csak emlékezetünkbe Mozart hatal
mas ívű Sanctusait l) Az az érzésünk, hogy Beethoven itt a Gloria diadalmas
fináléjának kontrasztját teremtette meg: bámulva mereng el az istení fönnség
erején és hatalmán. "Igen: Szent, szent, szent az Or ••." - Az Agnus Dei be
fejező részében megint ezt a dialektikus szerkesztési elvet érhetjük tetten.
"Dona nobis pacem" - intonálja a kórus a könyörgést "a belső és külső bé
kéért" s egyszerre félelmetes zenekari közjáték indul - felvonulnak a béke
ellenségei (akárcsak Haydn egyik miséjében). Aztán minden elcsendesedik: a
mise természetes keresztény végkicsengéssel az örök béke gondolatában csú
csosodik. Igen. Ez az a béke, "az önkéntes áldozat, a mindentvállalás győzeZ

me, '" a legnagyobb és legtisztább győzelem, mely egy emberélet végén a
művészre, a harcosra és az emberre várhat". (Szabolcsi Bence gondolata. Mint
Beethoven könyvének annyi más részlete, a Missa solemnissel foglalkozó fe
jezet is tökéletes, melyhez alíg lehet valamit hozzátenni.)

Hogy Beethoven mennyire a végső dolgokkal foglalkozott ebben az idő

ben, annak igazolásául érdemes a c-moll szonáta (op. 111.) Fischer Edwin áZ
tal megfogalmazott mondanivalóját idézni: "Ha tttdatositod magadban a min
denség fogalmát, amelyhez viszonyítva elenyészően jelentéktelenekké válnak
hétköznapod eseményei, ha tudatosítod magadban az élet örök törvényeit, ak
kor súlytalanná légiesedő újjaiddal szinte delejes módon fakasztasz mennyei
fénysugarakat a gyatra húrból és fából." Ez a mennyei fénysugár és örökérvé
nyű dallam adja meg a Missa solemnis édestestvérének, a IX. szimfóniának
a varázsát is.

A bevezető szavakból kiderülhet, hogy Forrai Miklós és kitűnő együttese,
a Budapesti Kórus, beugrásszerűen vállalta az előadást s ezért nem is lenne
jogos olyan hibákat számonkérnünk, amelyek a gondosabb csiszolás után bi
zonnyal eltűntek volna. Ilyen hibának éreztük a szoprán szólam apró de kon
centráltságait, melyek figyelmetlenségbőladódtak és a latin "s" (magyar: "sz")
egyenlőtlen tartását. A jövendő előadásokhoz csupán egyetlen megjegyzésünk
aleuina: a Dona nobis pacem ellentéteit esetleg még kiemeltebb tempóváltással
lehetne érzékeltetni. A négy szólista (Szecsődi Irén, Tiszay Magda, Ilosfalvy
Róbert és Horváth László) teljesítményét is magyarázzák az előbbi okok, bár
tőlük igazán jobb teljesitményt vártunk volna! Tiszay Magda szereplése oko
zott csak örömet és az ő énekén éreztük leginkább, hogy misérőlvan szó.
Ugyancsak a jövendő eliuuiásokra gondolva jegyezzük meg, hogyaszólistáknak
is ügyelniök kell a helyes latin kiejtésre, mert illúzióromboló, hogy egyikük
mindent "é"-vel énekel, a másik viszont ott is "e"-t mond, ahol nem helyénvaló.
Kifogástalanul, sőt, nagyon szépen játszott Tátray Vilmos a Benedictus szóló
részében és Margitay Sándor az orgona mellett,

(E g y h á z i z e n e.) Szeptember elején végre ismét megelevenedtek az
elhagyott kórusok, gazdára leltek a porosodó kották: egyszóval megkezdődött

az új egyházzenei évad. Tudjuk, hogy sok kényszeritő körülmény és igazolható
meggondolás teszi szükségessé a nyári szünetet, a magunk részéről azonban
sokkal szivesebben csatlakozunk a Szent Imre kórus vezetőjéhez, aki a misén
való közreműködést nem szereplésnek, hanem szolgálatnak szokta nevezni s
kinek-kinek saját elhatározására bizza, hogy énekel-e vagy sem, a nyári hó
napokban. Nos, a kórustagok - énekeltek. És szépen énekeltek. S hogy meny
nyire nem fárasztó a nyári éneklés, azt most Marcello Missajának kitűnő elő
adásával uiazolták.

A Kapisztrán kórus és zenekar, Tamás Alajos vezetésével, Mozart Koroná
zási miséjével indult s a Gheon szavaival "napsugaras" misét valóban felsza
badult derűvel és tisztasággal tolmácsolták. Nem érződött teljesitményükön,
hogy hétközi próbáikon Liszt Krisztusának - melyből két briliáns betétet éne
keltek - "felleges magasságaiban" jártak.
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A kőbányai Szent László kórus Incze Aurél vezényletével, Griesbacher
Esz-dúr miséjének tolmácsolásával kezdte szereplését. A kitűnő együttes már
sok rnzgyszerű szerepléssel hivta föl magára a figyelmet. Különősen a modern
magyar egyházzenei műveknek (Harmat Artur fl hivatott tolmácsolásával sze
reztek már sok örömet hallgatóiknak. Ezen a misén azt igazolták, hogy a né
metalföldi mester muzsikáját is híven és alázatosan szolgálják.

(E g y z e n e i k ö n y v r ő l.) Az Operaszövegek sorozat 45. köteteként je
lent meg Kunszery Gyula A bűvös szekrény c. librettója, amelyből Farkas
Ferenc komponált operát. Egyik régebbi számunkban már ismertettük a mű

cselekményét, és zenéjének fontosabb jellegzetességeit. Most azonban, hogy a
szövegkönyvet is a kezünkbe vehettük, ínyencek módján ízlelget jük szelle
mes sorait, színes ötleteit és magyaros fordulatait. Mert Kunszery Gyula nem
reprodukálta az Ezeregyéjszaka ismert meséjét, hanem újjáteremtette, tele
tűzdelte eredeti, "hazai" ötletekkel. A keleti színtéren lejátszódó történetbe
ilyesformán a legízesebb magyar szólásmondások és kiizmoruiások. kerültek s
II keleti szereplők egyszeriben közel léptek hozzánk. Aszövegkönyvben Kun
szery Gyula fanyarkás humorának rajongói is kedvüket· lelik, a költészet
barátai pedig egy-egy különősen eredeti kifejezés, egy-egy kiváltképp találó
jelző, egy-egy esengve megpendített TÍmpár olvasásán örülhetnek és üdülhetne-k.
lzelítőül álljon itt a különben rnzgyonis etikus történet középmetszetes utolsó
két sora és egyben tanulsága:

A tiszta szerelmet megáldja az ég is,
A tiszta szerelmet megáldja az ég f

(Rórnzy László)

A BAKONY SZERELMESE. Laczkó Dezső, a századforduló kitűnő magyar
geológusa és paleontológusa (1860 július 22 - 1932 október 28) egész életében
nem akart több lenni egyszerű piarista tanárnál. A gimnáziumi Igazgatóságot
unszolásra és záros határidőre még csak elfogadta valahogyan, de arra már
semmi módon nem volt rábírható. hogy működése szinhelyét Veszprémből

Budapestre helyezze át. Pedig elüljárói többször felkínálták neki ezt a lehe
tőséget. Ö azonban egy pillanatra sem akart hűtlen lenni a kies dunántúli vá
roskához, mely tanári és tudós egyénisége kibontakozásának külső keretéül és
egyben hatalmas lendítő erejéül szolgált. Egész életére rabul ejtette őt a Ba
kony és a Balaton ellenállhatatlan varázsa és ő meg sem kísérelte, hogy ki
szabadítsa malgát ebből az édes rabságból. Elete végére tökéletesen összeforrott
Veszprém városával és tágabb környékével és tisztelettel megsüvegelt "Dezső

bácsija" lett a társadalom aprajának-nagyjának.
És el kell ismernünk, .hogy Laczkó Dezsőnek minden oka megvolt hálásnak

lenni Veszprém iránt. Nem kétséges ugyanis, hogy mint tanárt és mint tudóst
egyaránt Veszprém formálta azzá, aminek élete utolsó szakából ismerjük. Az
iskolában kezdettől fogva lelkes természetrajztanárnak bizonyította magát és
nemcsak megismertetni, hanem egyben meg is szerettetni igyekezett növendé
keivel a természet nagy világát. Szívesen és sűrűn vitte őket kirándulásra. Míg
azonban kezdetben inkább a növények és rovarok gyűjtésére iparkodott ráka
patní őket, Veszprémben egyre fokozottabb mértékben a kövületek gyűjté

sére tolta át a hangsúlyt. Megtanította kisdlákjait, hogyan lehet a kemény kő

zeteloből kikalapální a beléjük zárt őskagylókat,csigakat és ammonitokat. Akár
hányukat s~kerü1t szenvedélyes gvűjtővé nevelnie. Szünetnapokon nem volt rit
ka látvány, hogy kisdiákok hosszúnyelű kalapáccsal a kezükben és tarisznyával
a hátukon kisebb-nagyobb csoportokba verődve minden kényszerítés nélkül
kivonultak a jeruzsálemhegyi kőbányába és ott órákhosszat kalapálgatták az
eléjük került kövületeket. És némelyiknek kedvezett a szerencse. Kedves rnes
terük, már mínt múzeurnigazgató, sokszor jogos büszkeséggel emlegette, hogy
ennek, vagy annak a ritkaságszámba menő s 'következésképpen nagy értéket
képviselő kövületnek megtalálasát kizárólag tanítványai gyűjtő buzgóságának
köszönheti.

Hasonló változást figyelhetünk meg Laczkó tudományos fejlődésében is.
Kezdő tanár korában inkább a népszerűsítő, semmit a szígorúan szakszerű
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tudós babéraira vágyott. (Tengermedencék viszonya a kontinenseshez. Privigyei
gimn. Ért, 1884; A gerinces állatok csontrendszerének fejlődése, Debreceni gimn.
Ért. 1885.) Azt is megállapíthatjuk, ihogy megindulásakor az általános és leíró
földrajzi témák közelebb állottak szívéhez, mint a szoros értelemben vett geo
lógiai tárgyak. Veszprém után azonban, ha nem js egy csapásra, mégis elég
hamar megváltozott minden. A változás megértésére tudnunk kell, hogya fi
atal piarista tanár már privigyei, debreceni és kecskeméti tartózkodása idején
nagy természetjáró volt. Úgyszólván mínden idejét a szabadban töltötte; járta
az erdők zörgő avarját. a Hortobágy végtelenségbe nyíló világát és a Kiskun
ság sajátos tájait. Kirándulásain egyetlen társa vadászpuskája volt. Mert
Dezső bácsi nagy Nimród volt egész életében. Ilyen körűlmények közt termé
szetes, hogy szeme hamarosan rányílt a bakonyi tájék különleges sajátosságai
nak és szépségeínek meglátására. Előbb csak kuriózumként, majd egyre jobban

'fokozódó tudatossággal kezdte tanulmányozni a Bakony geológiai viszonyait.
Kutatásai akkor vettek ihatározottabb irányt, mikor belekapcsolódott a Balaton
természeti viszonyainak tudományos tanulmányozásába. Ismeretes, hogy a Ma
gyar Földrajzi Társaság Lóczy Lajosnak, az a:kkor már világhírű keletázsiai
utazónak indítványára még 1891 március 7--én külön bizottságót alakított a
Balatonnak. mint Középeurépa legnagyobb tavának tudományos kutatása és a
kutatások eredményeinek irodalmi értékű műben való közzététele céljából. A bi
zottság az akkori Magyarország legkitűnőbb természettudósaiból került ki. Tag
jai közt volt természetesen Laczkó Dezső is. Hiszen tanulmányai, népszerű elő

adásai és hírlapi cikkei révén akkor már a Balatonvidék legjobb ismerői közé
számított. Lóczy 1894-ben kérte fel őt Veszprém és környéke geológiai víszo
nyainak tüzetes tanulmányozására. Ugyanakkor a Véghely Dezső vezetése alatt
álló vármegyei monográfíaí bizottság részéről is hasonló megbízást nyert.

És most a lázas munka kom következett. A férfi'kora delén járó, erősszer

vezetű piarista úgyszólván minden idejét a kapott megbízás teljesítésének szen
telte. A nyár az ő számára nem pihenést, hanem fokozott munkát jelentett.
1895 és 1898 közt minden nyarát kutató úton töltötte. Lóczy Lajos és két ki
tűnő asszisztense, Cholnoku Jenő és Papp Károly társaságában Kenesétől Keszt
helyig, Tihanytól Bakonybélig újból és újból keresztül-kasul járta a Bakonyt.
A feladat az akkori kezdetleges közlekedési viszonyok közt bizony nem volt
körmyű. Rekkenő nyári hőségben, sokszor húsz Icilót is meghaladó zsákkal a
hátukon rótták nem is annyira az utakat, mint inkább a nehezen megközelít
hető bozótokat és csalitokat. vagy éppen mászták a hegyeket. A munka nehéz
volt, de megérte a fáradságot: Laczkó Dezső Lóczy Lajos oldalán, legilletéke
sebb szakember megállapítása szerint, Magyarország legkitűnőbb gyűjtő tudó
sává nevelődött. Ezeken az utakon szövődött az a benső barátság, melyettől az
időtől fogva a mestert és tanítványát egymáshoz fűzte s melynek a halál sem
tudott véget vetni: Laczkó Dezső Lóczy halála után (1920 május 13) egyszer
sem mulasztotta el, hogy Lajos napján néhány szál virágot ne helyezzen Lóczy
balatonarácsi sírjára.

Az igazság nevében meg kell [egyeznünk, hogy Laczkó Dezső nemcsak fo
gékony tanítványnak, hanem egyben szerencséskezű kutatónak is bizonyult.
A véletlen sokszor kezére járt neki és addig nem sejtett összefüggések meg
állapítására segítette őt. Így például ő volt az első, aki a hazai triászkori ré
tegekben gerinces állatmaradványokat talált. Ezen a téren legnevezetesebb fel
fedezése a jeruzsálemhegyi kőbányában rejtőző teknősbékakövület és hozzá
három őshal maradványának megtalálás a volt. Felfedezése a maga idejében
világszenzácíó erejével hatott. Jellemző, hogya kelet tudományos feldolgozá
sára a kor egyik legismertebb őslénykutatója, Jaekel Ottó greíswaldi egye
temi tanár vállalkozott. Az ő indítványára történt, hogy az őshalak egyiikét
Lóczyról, másikát pedig Laczkóról nevezték el. Ez a megtisztelés különben
még többször érte a szerény piarista tudóst. A paleontológiai tudomány ma leg
alább tíz új kövületfajt fémjelez az ő nevével.

A jelen század elejéig Laczkó Dezső kizárólag magyar témakörrel, a bala
toni felvidék geológiai és paleontológiai feltárásával foglalkozott. Ezért látó
köre kitágítására igen nagy hatással volt az a körülmény, hogy Déchy Mór,
az ismert Kaukázus-kutató tervezett hatodik kutató útjára Lóczy ajánlására
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öt hivta meg az expedíció geológusának és paleontológusának (1902). ts kész'
örömmel fogadta a meghívást. Hónapokon át fáradhatatlanul kutatott és gyiíj
tött a gleccserekkel borított hegyóriások birodalmában. Hagyományos szeren
cséjével itt is rengeteg kövületanyagót gyűjtött össze, melynek feldolgozása az
expedíció német és magyar történetének legsikerültebb fejezetei közé tartozik.

A kaukázusi kirándulás sok tekintetben új korszakot nyitott Laczkó Dezső

további munkásságában. A legfőbb változás abban állott, hogy látókörével pár
huzamosan érdeklődési köre is lényegesen kitágult. Mig ugyanis korábban ki
zárólag föld- és őslénytani szempontból vizsgálta a bakonyi tájat, ezentúl a
régészeti, archeológiai feltárásoknak is egyenlő jelentőséget tulajdonított. Fel
serkent érdeklődésének köszönhette, hogy a ságvárí felső diluviális löszben az
ősló és a rénszarvas mellett sikerült az ősember nyomát is rnegtalálnia, holott
a tudós világ addig kereken tagadta ennek lehetőséget, Érthető tehát, hogy
felfedezése éppúgy világszenzációnak számított, mint korábban a jeruzsálemhe
gyi ősteknős megtalálása. Már a klasszikus archeológia körébe vág a baláca
pusztai római kastélyromnak. illetve páratlan értékű mozaikjainak és falfest
ményeinek felfedezése, melyek semmivel sem maradnak mögötte a hasonlé
pornpeí leleteknek (1904). A rekonstruált nagy mozaíkpadló a Magyar Nemzeti
Múzeum előcsarnokában ma is beszédesen hirdeti a fáradhatatlan piarista tu
dós szerenesés gyűjtő szímatját.

Ilyen gondos és sokoldalú előkészület után látott hozzá Laczkó Dezső éle
te főművének: Veszprém és tágabb környéke geológiaiának megírásához. Köny
ve a Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei című vállalkozás el
ső kötetében jelent meg magyar és német nyelven. (Budapest, 1911 192 4. r. 1.)
Bízvást mondhatjuk, hogy munkája tartalmi gazdagság, szoIíd megbízhatóság
és eredetiség dolgában valóságos gyöngyszeme a világszerte ritka elismeréssel
fogadott gyűjteménynek. Igazi "monumentum aere perennius", Kevés város di
csekedhetik geológiai viszonyainak hasonló terjedelmú és alaposságú feldolgozá
sával, mínt Veszprém.

De felsorolásunk hiányos volna, ha geológiai összefoglalása mellett emlí
tés nélkül hagynők Laczkó Dezső rnunkás életének másik, még szélesebb kö
rökre ható emlékét, a veszprémvármegyei múzeum megalapítását és tünemé
nyesen rövid idő alatt való felvirágoztatását, A megyei közgyűlés 1903 március
10-én választotta meg őt az egyelőre még csak tervezett múzeum igazgatójának
és ő ettől a perctől kezdve becsületbeli kötelességének érezte, hogy minden te
kintetben méltónalk bizonyítsa magát a beléje helyezett bizalomra. Mindenek
előtt megfelelő kiállítási anyagról kellett gondoskodnia. A feladat természet
tudományi részének megoldása nem ütközött nehézségbe: páratlanul gazdag
föld- és őslénytani gyűjtésének odaajándékozásával egyszersmindenkorra biz
tos alapot vetett a fejlődésnek. De aránylag könnyű szerrel megoldódott a fel
adat néprajzi része is. Csak arra kell gondolnunk, hogy Dezső bácsi kutató
útjain tömérdek emberrel jutott érintkezésbe és rengeteg család vendégszere
tetét élvezte. És ilyen alkalmakkor nemcsak a szívek, hanem a családi ládák,
szekrények és sublótok is megnyíltak előtte. A családi klenódiumok, ékszerek,
edények és ruhák sorra szeme elé kerültek. És ez elég volt neki: olyan szépen
tudott kérni, hogya féltett kincsek és emlékek rövidesen a múzeum vitvinjei
be vándoroltak. A múzeum rendkívül gazdag néprajzi anyaga túlnyomó ré
szében önkéntes felajánlásokból kerűlt ki.

De ez még mindig nem volt elég. Az összegyűjtött rengeteg értékes anyag
tárolásához megfelelő helyiségekre volt szükség. Dezső bácsi szívós energiáját
mindennél jobban bizonyítja, hogya tervezett díszes múzeumi épület megépí
tését a legnehezebb gazdasági válság idején, a huszas évek elején is keresztül
tudta vinni. Felavatása 1925-ben történt.

Mint látjuk, Laczkó Dezső földtani és néprajzi kutatásai a magyar föld
nek aránylag kis területét ölelik fel, de olyan alaposak és szinte véglegesek,
hogy már csak ezért is megérdemli, hogy születése századtk évfordulóján há
lával és tisztelettel gondoljunk rája. Nem sokat írt, de amit írt, azt olyan Ici-
tűnően megírta, hogy az utána következő nemzedékek legfeljebb tallózhatnak.
nyomában. (Balanyi György)
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RÓNAY GYÖRGY: FEKETE RÓZSA. A Nyár érett férfi-lírája után újabb
verseskötet jelzi Rónay György költői termékenységét. Az érzékeny fülű olva
sóban a régi versek változatosan megformált sorai együtt rezegnek az új ter
més első darabjaival: a Nyárdél ciklus az előző kötet hangnemében folytatódik.
A kialakult, egyéni lírának megvannak a maga tematikai, hangulati, sőt hang
szerelési sajátosságai is: a "bódulatban remegő világ" tavaszi pillanatképe
vagy a földerengő ifjúság hasonlata ("egy kendő a vonat ablakában") éppen
annyira Rónay költészetének alapszövetéből valók, mint a sajátos életfilozó
fiát tükröző sorok: Élj az idővel! nem ijedt sietéssel: szüreteld le, amit azósz
heve érlel. -

Az új kötet zömét mégsem a korábbi lírához való kapcsolódás jellemzi, a
versek élmény-felszívó gyökerei szerteágazóbbak; a költő egyre szélesebbre
tárt ablakokból tekint a világra. Rónay költői skáláját és gondolatíságát eddig.
is színesnek éreztük, de lírai alkatának zártsága míntha most oldódott volna
fel teljes egészében. Az ember-közelség érzése több "nagy" verssel gazdagítja
a kötetet, ezek a férfias sodrású költemények Rónay Iírájának legértékesebb
darabjai.

Az egyetemes témák mellett színte észrevétlenül nő ki a jelenkor életét és.
problémáit magába olvasztó költészet. Az Egy kiállítás képei több, mint a Me
zőgazdaságí vásár kitűnő tllusztrálása; ebben a versben a hétköznapok lázas
tevékenysége a prirnér líra pezsgő elevenségével szólal meg, A közbeszőtt. bé
kéről szóló intermezzo derűs optimizmussal veti fel korunk legfontosabb kér
dését.

. .. az ember több: értelem, akarat
mely, legyőzve az ösztön és anyag
nehézkedését a közös erő

hatalmával, sorsa fölébe nő:

kovácsa lesz, nem rabja végzetének
s olajággal irja történetét meg.

Rónay költészetének humanista jegyei nemcsak a kollektív érvényű, mai fo
gantatású versekoen csíllannak meg. A Naplójegyzet mély ihletettségű sóvár
gása József Attila Kései sirató-ja óta líránk legmegrázóbb anya-verset hozza
életre.

A "poeta doctus" tudatos, fegyelmezett érzelemvilágát erősen átjárja az
emberszeretet derűje. A pályatárs részvéte és keresztényi együttérzése jellemzi
a Szabó Lőrinc sirjára című költeményt.

Most, hogy művedet az Idő s a barbár
enyészet vette át a testedet,
II nemlétedben nagyobb lettél magadnál:
most tudom csak, mit mondanék neked.

Tudom, már késő. Mégis, a halál vad
szakadékán át kiáltom utánad
azt az egyetlenegy szót legalább.

Ki életedben a kin annyi bugyrán
vándoroltál át, Lőrinc: ó ha tudnám,
hogy segíthetlek vele odaát!

Rónay György egyetemessé táguló Iírája az emberi szenvedéseken, sőt a halá
lon is túlmutató élet győzelmét hirdeti. A Temetők a korábbí versek elégikus
hangütésével indul, majd egyre inkább az életszeretet himnuszává magasodik.
A természeti képek pastorale-hangulata még jobban kíhangsúlyozza a vers
mélyen szántó eszrneíségét,

- A halállal helyet
cserél az élet, mint a nap a holddal.
Bomba robban, egy otthont eltemet,
II nyárra mégis kivirágzik a romfal.
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Lásd, ezért szeretem a temetőket.

Azt példázzák: az élet az erősebb.

Nagy szőttesében ő köt új szemet

holtunkkal is, ha elcsitul a gond, baj,
s keresztjeinket beborítja lombbal
a szeretet.

A háborús évek pokolvilága sok költői vénát megdermesztett, Rónay akkor
sem némult el, amikor "a Wotan-Levia'thán vas talpa tiport a népek nyakán".
Az 1943-44-es keltezésű Ozeás könyvéből ciklus nemcsak a múlt regisztrálása,
hanem döbbenetes figyelmeztető is. A sorozat címadó verse kétségbeesett Is
tennel való csatázás: a költő pöröl, az öklét rázza az ég felé az embert, érté
keket rontó pusztítás miatt, hogy aztán csitultan az Úr irgalmáért esedezzen.

A témák sokfélesége s a szerteágazó költői érdeklődés a bíráló írását mo
zaikká tördeli, de az olvasó számára változatos lírai utazást biztosít. A költő

nek nemesaik a jelen, a múlt is éltető forrása.

Én is, mennyi régi csontot
őrzök s mennyi réteget:
az egymásra rárakódott
emlékeket s éveket!

Rónay a múltat idéző, elégikus hangulatú verseket muveszien hangszerelt, a
visszaemlékezéseknél csak a zenei élmény ihletése gyakoribb költészetében. A
zene és az irodalom összefonódása, a muzsika "boldoggá termékenyítő" hatása
nemcsak az egyes portrékból (Bach, Mozart, Brahms) tűnik elő; a Barbirolli a
MOM-ban modern tónusú, vibráló költeménye a zene és a kultura általánossá
válását is bizonyítja.

A Mátra és a Szárszó táj-ciklusa színes kódaként zárja le a kötetet. A szem
lélődő költő halk érzései harmonikusan elegyülnek a magyar tájak zsongító
szépségével.

A versek formai és nyelvi változatosságát az élvonalbeli műfordító rangja
is igazolja; Rónay intellektuális költői nyelve sokat színesedett az új kötetben.
Feltűnnek előttünk korunk jóságos szörnyei, a puliorrú traktor és a zsiráfnyi
elevátor; a táj-versek szinte ontják a jobbnál jobb képeket és hasonlatokat. A
napraforgó lángkoronás cintárnyérját mutatja; a nyírfa, mínt egy eszelős leány
nyaikába kanyarítja szoknyáját; a veres hold lemetszett janicsárfej ; a felhő,

mint egy óriás, zsákmányra leső cápa, a vetések széles golf-áramok.
A Fekete rózsa harminc esztendővel később látott napvilágot, mint A tuli

pánok elhervadtak első szárnypróbálgatásokat magába foglaló kötete. A két
határkő széles alapozású, értékes s még korántsem lezárt költői életmű dús
vegetációját hirdeti. (Szeghalmi Elemér)

BABITS MIHALY - HÚSZ ÉV MÚLTAN. A költő élete nem önmagáé, a
költészete - legkevésbé. Sem ezt, sem azt nem alakíthatja "szabadon", a saját
életterve szerínt, Érvényesülése is azoktól a feltételekitől függ, amelyek között
egyáltalán megnyílatkozhat. Pontosan addig él és flóreál, "óciumban is ómodra"
is csak addig rejtőzhet Isten és az ember elől, míg ki nem fejezte magát. Amíg
tanúsíthatja és művekkel igazolhatja küldetése értelmét. Jogcíme nem is -rnin
dig a küldetés, hiszen vonakodhat tőle, "rüheLheti" is azt. Jogcíme inkább a
mondanivaló igazsága, amely míndíg közösségí hatású és közösségí rendelte
tésű. A küldetést egyedül a mondanivaló igazolja. Néma költő nincs. Költő,

aki elnémult, már nem költő. Visszahullott az alaktalan életbe, amiből a mon
danivaló kiemelte a költészet szférájába.

A költészet szférája kiemelt világ, megformált világ. Millió szál köti a kul
túra egészéhez. Valójában "alanyi költő" nincsen. Ez a jelző a múltszázadbelí
individuális esztétika egyik babonája. Igézetében a költők azt hiszik: sohasem
léphetnek ki magukból. Pedig csak önmagukból kilépve: költők. A költő, vala
míképpen intézmény, anélkül, hogy titkos vagy nyílt szervezeti szabályzata
volna. Az igazi költők felismerik és megértik egymást, mert közös nyelvük: a
humanizmus. A költők egyfajta "clericiZlffiust" képviselnek. Ez a clericitás



emeli ki őket a hétköznapból a költőiség ünnepélyes világába anélkül azonban,
hogy elszakítaná őket az élettől. Maga a költői nyelv: kiemelés, kiemelkedés a
kötetlen beszéd alaktalan világából. S a költőiség kötött formái közé emelt
szó hasonlíthatatlanul többet jelent, mint ugyanannak a szónak hétköznapi meg
felelője. A kertész akár egy szekérderékra való virágot rakhat elénk, mégis ke
vesebbet jelent, mint a költő egyetlen szava, amikor leírja: "virág" ....

A rossz Babits-értőktől néhány közhelyet örököltünk, mint például
"elefántcsont torony", "gőgös individualitás", "horatiusi idill", "aranykori ön
elégültség" stb. Ezeket a közhelyeket nemcsak az utókori, hanem az egykorú
kritika is számolatlanul olvasta rá Babitsra. A kortárs kritíkája mulandó, de
az utókoré: értékmeghamísitó és értékromboló is lehet. Értelmes vélemény sze
rint Babits, ellentétben Horatiusszal, de a felsorolt közhelyekkel is: életművé

nek első leírt sorától kezdve a "soha-meg-nem-elégedés" költőjeként jelentke
zett. Halálának 20. évfordulóján azonban még mindíg kísért Babits-csal kap
csolatban a "l'art pour l'artizmus" tetszetős árnya. Az igazán nagy költők,

akiket csak a mondanivaló érdekel, ügyet sem vetnek reá. Az igazí művész,

amikor alkot, sohasem a művészet gazdagítására gondol, hanem az ember és az
élet gazdagítására. A művészet éppúgy alárendelt eszköze ennek a célnak,
mírit a tudós felfedezése, amivel az alaktalan természeti létet kulturává ala
kítja át. A tudomány és művészet humanizáló erőinek segítségével formálha
tunk kultúremberi életet az alaktalan természeti létből. Az emberi életet
földi vonatkozásban - a tudomány és művészet határozza meg, de csak az
erkölcsi lények életét. Az antihumanista lény szükségképpen tudomány- és
művészetellenes, tehát: kulturaellenes.

így tekintve Babits életművére, oda kell következtetnünk. hogy költőnk

nek kevés a köze a "l'art pour l'art" kopár [elszavához, Babits nem a költé
szet oszlopszentje. A humanizmusnak sokkalszenvedélyesebb protagónistáia
volt - éppen a századforduló és a harmincas évek embertelenülő világában 
semhogy lobogó humanista hitét elkülönítette volna művészetétől. Inkább: a
legmagasabb fokú és a legigényesebb művészettel szolgálta és védelmezte a
humanizmust egy olyan korszakban, amikor már humánum-ellenes törekvések
voltak ébredőben, sőt felvonulóban.

Nem kétséges: Babits humanizmusa - legalább is: fejlődése kezdeti sza
kaszában - pogány, antikos humanizmus volt. Díonysosí, Nyugtalan, lázad6
humanizmus, melynek tüzeit az olasz renaissance oltárain gyújtották meg
újra. Nem a kispolgár önelégült humanizmusa volt ez, hanem a modern ér
telmiséggé átalakuló polgári "clerikusoké", aJkik eltávolodtak már a középkori
feudalizmustól, de nem rakták le a fegyvert a polgári életrendszer előtt. A
"gazdasági" polgár kezdetben együtt menetelt az értelmiségi polgárral. Közö
sen csalódtak a középkori egyházban, sőt poldtikailag szembe is fordultak a
középkorí intézményeket támogató egyházzal. A polgári humanista a szabad
ságeszmék, az egyéniség-kultusz híve volt. Am csak addig a pontig vallotta
ezeket az elveket, amíg azok saját élettere kifejlesztésében segítették. Itt aztán
megállt és be is ásta magát, azzal az elhatározással, hogy egy lépést sem megy
tovább. Úgy vélte: elvei már testet öltöttek a polgári államban. Már felszaba
dította a népet a földesúri hatalom s az "egyházi gyámság" alól. Már ledön
tötte a trónokat, elűzte az autokratákat. Politikai, nemzeti szabadsággal aján
dékozta meg a népeket. Egységes nemzetállamokat teremtett. Haladóbb intéz
mények keretei közé emelte az embereket.

A polgári Mózes tehát elvesztette a világot a fejlődés csúcspontjára, ahon
nan nincs további út a jövendőbe. Ami probléma esetleg még felbukkan, saját
hatáskörében megoldja azt a jóléti állam, a közigazgatás. és kiszitálja a fej
lődés rostája.

A polgári derűlátásnak az emberiség jövőjére vonatkozó következtetései
- mint tudjuk - illúzióknak bizonyultak és teljes fonákjukra fordulva: pél
dátlan kataklizmákhoz vezettek. Babits Milhály is, mint egész nemzedéke, mind
ezekből kiábrándultan és megrendülten vergődte át ezt a drámai korszakot. A
nagy költő egész életideje - mindössze 58 évet élt - e kataklizmákkorára
esik. humanista hitével és lényével szögesen ellenkező korra. Mégis engedel
meskedik humanista hitvallása lelkiismereti parancsainak. Az első világháború
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legkegyetlenebb szakaszában állást foglal a nacionalista háboru őrültsége el
len. Ezért hazaárulónak bélyegzik. A neves költöt és Irodalomtudóst a Tanács
köztársaság egyetemi tanárnak hívja meg. Egyik egyetemi előadásában a na
cionalizmus történeti veszedelmeiről beszél. Emiatt az ellenforradalom nemze
tietlennek kiáltja ki és középiskolai tanári katedrajától is megfosztja. Egy tár
sadalomban, amely politikailag és erkölcsileg ennyire devalválódott, miért len
ne érték Babits Mihály? Kidobják hajójukból, ússzon, ha tud, s ha nem:
pusztuljon el.

Babits Mihály egyéni tragédiáján, üldözött és nyomott életén pontosan le
mérhető, hogy a nacíonalízmusba menekült polgár mily kevéssé érez már kö
zösséget a humanizmussal, szépreményű rnúltja egykori alapelveivel, amelyek
most már ellene és róvására dolgoznak a történelemben. Sőt maga segít a hu
manizmus még látható eredményeinek felszámolásában. A magyar Biedermann
többé nem a humanisták, hanem a gyújtogatók kegyét és barátságát hajhássza,
hogyareáváró végitéletet akár egy perccel is késleltesse.

A második világháboru ágyúinak torkolattüzében az akkori szellemi Eu
rópa is összeomlik. A huszas évelk humanista idillje, akárcsak Erasmusé a val
lásháborúk előestéjén - véget ért. 'I1homas Mann, Bartók Béla, Einstein és
sokan mások, nienekülésre kényszerülnek a növekvő tűz s az égig áradó go
noszság elől. Babits Mihály nem menekülhetett. Kis nép költőjének, kivált a
legnagyobbak egyikének, népe között a helye. Testvérét, sorstársát leli meg a
nép millióiban. Küldetése is ide szólt. Ha elhallgat, nem költő többé: Külde
tésének feladója lesz és cinkosa a vétkeseknek.

Sok ideje nincs már a tétovázásra. Törékeny életét a testi szenvedések, a
megpróbáltatások végsőkig megviselték. A betegség: e "szörnylétű" óriás cet
hal, amely "nyálkás hús - záraiba zárta" a költőt, már-már halálra gyötri.
S ekkor: ",koporsónak torkából" kiáltva segítségül hivja Istent. Pedig rnennyíj
ellenkezett vele életében! ... Még ki kell mondania az utolsó szót: rá kell,
hogy üsse az itélet bélyegét arra a Ninive-világra, arra a katasztrófák hullá
mai közt hánytargó korszakra, amelynek embertelenségeitől annyit szenvedett,

1939-ben megírja a "Jónás könyvét".
Babits talán az egyetlen polgári humanista költő, aki a fasizmus tenger

árjának legközepén, a sokasodó gonoszság színhelyén, s nem az emigrációból.
hirdeti ki az Úr ícélöszavát, utolsó figyelmeztetését, engesztelésre hívását a
háborúba sodródó Ninive-világnak. Nem volt harcos természet. "Rühellé a pró
fétaságot". De a szörnyű valóság körülötte s belülről a Ielkjismcret arra kész
teti, hogy engedelmeskedjék az Úr felszólításának és kiálljon újra. Acetihal
csakugyan elereszti és partra veti, epét és vért hányva körülötte. A haladék
azonban nem a személyének szólt: a költő, a próféta csupán eszköz Isten KE
zében, nem rendelkezhet önmagával. Mondanivalójulk nem "l'art pour l'art"
magánbeszélgetés. hanem közérdekű cselekvés, kinyilatkoztatás. A haladék az
utolsó mondanivaló kihirdetésére szólt még akkor is, ha miatta a "feddett nép
rnegkövezné", s a "ninivei hatalmak" torkára forrasztanák a szót. Ninivében
az emberek: az árusok, a mimesek, a mívesek és a hatalmasok régi kedvük
szerint élnek, dőzsölnek, szórakoznak. A "sohsem halunk meg!" kába döly
fében csalják egymást, hazudnak, marakodnak. Eszükben sincs, hogy ügyet
vessenek a mord próféta apokaliptikus intelmére, arra, hogy Ninivéjüket, il

száztornyú. gőgös várost, a maguk pompás, komfortos világát majd tűzeső

pusztítja el.
A biblikus erejű látomás, amelyből a világirodalom legnagyobb költői al

legóriája sarjadt, minden személyes tartalmú elemével már jóval előbb meg
formálódott, helyére igazodott a költő élete kohójában. Nemcsak a költő egész
emberségének, harcainak foglalata ez a mű, hanem régi sorok és gondolatok
visszhangzása kapcsán: Babits költői életművének ragyogó fűzére is. Egy tra
gikus élet élményanyaga. arniből korábban egy-egy vers gyöngyözött ki, most
egyetlen masszává zsúfolódva, mint folyékony érc árad ki a pattanásig hevült
kemencéből. A totális háboru szorongattatásaínak előérzete valósággal kisaj
tolta belőle az apokaliptikus látomásnak megfelelő magasrendű formát, a bib
liai keretet és a fenséges zengzetű bibliai stílust.

A Jónás-sorsú köLtő ebben a költeményben szervesen azonosul a bibliai
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'Próféta sorsával s találkozik a modern költő humanizmusa a szenvedésben
megtisztuló ember vallásos életérzésével. Jónás próféta: Babits kitágult, szím
bólikus én-je a bibliai keretben új Babits-ként mutatkozik meg, ugyanakkor
onnan kilépve: a közelmúlt jelenének vílágszínpadán: a költő jelenkorához
szólva dörögi el veszedelmes [ósigéít, Ezzel az utolsó nagy vállalkozásával
nemcsak élete és életműve pozitiv vonásait húzza alá, hanem jóváteszi eset
leges ingadozásait, és "humanista puhaságéból" fakadó korábbi húzódozásait
is a küzdelmek keménysége elől. Erkölcsi tetté növeli a költői szó igazságát.
Babits Mihály személyében tisztelhetjük tehát azt a költöt és európadt. aki
vállalkozik arra, hogy a második világháború kezdetén megkiáltsa annak a
világnak a pusztulását, amely megtagadta a költőket, velük a szellem primá
tusát s a tudomány eredményeit alkotás helyett emberírtásnak használta fel,
végül: kirugta csizmás talpa alól az élet erkölcsi alapját: az emberséget.

Babits Míhály a "szörnylét" vak világában a gondolat és az igazság vilá
gosságának egyik táplálója volt. Költőként "ismerte Isten titkait" és szellemi
rangja [ussán, egykor: "fenn csücsült a világ koronáján". Most már gőgjében

megtörve. roncsolt gógével is kikiáltotta azt, amire erkölcsi embersége köte
Iezte, amire az élet Ura felhívta. Erre anagyemberi vállalkozásra emlékezünk
halálának 20. évfordulóján. (Kézai Béla)

FERENCZY BÉNI ÉS KÖNYVE. Az emberi nagyság nem hivalkodik, in
kább rejtőzködik. Ez az eset Ferenczy Bénivel is. Számos évtizeden át harcoLt
a tökéletességért: minden vásári zaj nélkül dolgozott, szígorú fegyelmezettség
gel, és hosszú ideje már egyike, ha nem legkiemelkedőbb élő alakja, a magyar
szellemi élet kiválasztottjainak. Nemrégiben megjelent könyve, az Irás és kép
világosan igazolja a nagy tömegek előtt is, hogy egy arasszal sem kisebb. ra
gyogó tehetségű apjánál. Ferenczy Károlynál, és világhírű nővérénél. Noérni
aél, sőt náluk valamivel színesebb, valamivel izgalmasabb jelenség, mivel nem
csak szobrász, hanem festő és író is egy személyben.

Könyvében a fellelhető írásait (egy terjedelmesebb szakitanulmány kivéte
lével) és képzőművészeti alkotásainak egy töredékét találj uk. Vegyük szem
ügyre először Ferenczyt, az Irót,

Ami rangját meghaladja és képzőművész írótársai fölé emeli, az írásainak
vallornásszerűsége, vagyis bensőséges, megrázó, egyetlen és igazi az, amit ír.
íme egy - bennünket különösen érdeklő - részlet a hajdani Csillagban meg
jelent "Nagybányai emlékeirn" círnű vázlatból: "Apám ateístának vállotta ma
gát - sőt, mikor én magam, a francia gótika hatása alatt, 1912-ben visszatér
tem a valláshoz és a katolikus élethez, apám kétségbe- volt esve, mélységes
szornorúsággal többször kereste az egyedüllétet velem, vacsora után, ha a töb
biek már lefeküdtek, vagy hosszú sétára hívott és próbálta kibeszélni belőlem

a babonát, a fekete tévtanokat, ahogy rnondta, kiszinezve előttem a természet
tudományos világnézet szépsógeit."

Nagyszerű erényei közé tartozik az érzékletessége; ahogyan az utolsó előtt

megeleveníti az elmúlt időt: alakjai élő emberekké válnak, a városok való
ban léteznek, úgy mint a legjobb Iróknál. Nagybányáról jobb képet senki sem
rajzolt Ferenczynél, még a kivételes tehetségű író, Tersánszky sem. Mi az oka
ennek? - Ferenczy az életről vall, a legfontosabbról, arról, ami valóban volt
és még mindig fogva tartja. Ezért oly élesek a képei, ezért oly bensőséges,

amit felidéz.
Kivételesen művelt és képzett rnűvész, és mégis mind többet és többet

Akar. "Életem alkonyához érve" írja a "Könyvekről" című tanulmányában,
mely a Vigiliában is megjelent annakidején, "az agg Kátóval együtt már sok
azor szerottem volna görögül tanulni, vagy Szokratésszel a siralomházban, két
héttel az elmúlás előtt, zeneleckéket adni, hogy hamar pótoljam még - amíg
nem késő - műveltségem hiányait". - "Élj - az utolsó pillanatig !" kiált fel,
"a tudás, az ismeret gyarapítása mindíg cél - az élet befejezéséig". Micsoda
eltökéltség és hősiesség! S mindez nem szerepjátszás. Akik közelebbről isme
rik Ferenczyt, jól tudják, mennyire igaz ez az utolsó betűig. Dolgozni, tanulni,
tanítani, a felismert kötelessógot mindenáron teljesíteni, ezek életének az ősz

szetevői. Nem csoda tehát, hogy amikor pár évvel ezelőtt - egy súlyos beteg-
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ség folytán - a jobb keze hasznavehetetlenné vált, rövid pár hónap alatt,
hallatlan akaraterővel megtanult bal kézzel rajzolni, mintázni. A könyvben is
szereplő Aranykor szobra (1959) már ebből az időből származik, s el nem múló
szépsége éppen olyan vitathatatlan, mint a többieké. Sőt ebben, mintha még
valami többlet is jelentkeznék.

Érdekes és jellemző a kétségbeesése, amikor - egy olaszországi utazás
után - "Útilevél Itáliából" círnű tanulmányában lemondóan hasonlítja össze
a XX. század művészetét a régiek alkotásaival. "Micsoda szégyene ez a ko
runknak!" - írja a velencei modern képtárról. S ez világít rá a legjobban
művészí alkatára. Mert Ferenczy orthodox és forradalmár egy személyben. a
legszerencsésebb vegyülék, mely csak a kivételesek sajátossága. Ugyanerre a
következtetésre jutunk képzőművészeti alkotásainak summázása után is.

S most néhány sor még arról, ahogyan Ferenczy ír. Mondatszerkesztése,
rnellyel a szöveget építi, teljesen egyéni. Furcsa - helyenként meghökkentő 
nyelvi villanásokat találunk i,tt-ott, amik arra mutatnak, hogy mondaní valója
lávaszerűen tör elő, s - amint már előzőleg is mondottam - egy a vallo
mással és erősen hasonlít a gyónáshoz. Ferenczy nem írott szövegben gon
dolkodik.

Képzőművészeti alkotásaira térve, Genthon utószavára utalok. O a valódi
szakértő és műértő, s amit Ferenczyről és műveiről leír, nagyrészt hiteles és
helyénvaló. Genthon, míg a szobrokról és érmekről nagyjából külön-külön is
ír, addig a vízfestményekről. tuss-, szén- és ceruzarejzokról csak általánosság
ban, bár megjegyzi, hogy Ferenczy ilyen irányú alkotásai "a magyar rajz tör
ténetében az egyik legszebb fejezetet jelentik". Úgy tűnik fel előttem, hogy
műtörténészeínk általánosnak mondható sajátossága alárendelni minden mást
az olajfestménynek és szobroknak. S ezt igazolja Genthon fent idézett igen he
lyes megállapításának nem éppen szerenesés (talán hanyagul megírt?) beveze
tője: "Kevés szebrász munkásságában játszik oly jelentékeny és vonzó szerepet
a rajzolás, mint Ferenczy Béniében. A rajz, az akvarell ezúttal nemcsak elő

készíti a szobor, vagy az érem megszületését, hanem gyakran öncélúvá válik."
Ezek szerint Ferenczy csak szobrász lenne és minden más műfajban alkotott
munkája csak előtanulmány - Genthon szerint - a későbbi szobrokhoz, vagy
érmekhez, azoktól a rajzoktól eHekintve, melyek "öncélúvá" váltak. Úgyszin
tén sajnálatos, hogy különösebb figyelmet nem szentel annak a kisszobor-soro
zatnak sem, mely gyemnekeket ábrázol, holott úgy tűnik fel, kevés ilyen ben
sőséges és elragadó kisplasztíkát ismerünk a világon. A gyermek Jézus elindul,
s más szobraí is a legnagyobb egyszerűséggel megoldott, megindító remek
művek.

A könyvet a Magvető kiadó adta ki, sokat fáradozva, hogy az méltó le
gyen a művész alkotásaihoz. Ezért minden elismerést megérdemel. Sajnos, a
színek itt-ott - nyomdatechnikai okokból - nem ugyanazok, mint az ere
detieknél. Viszont nem egynek a reprodukálása nagyszerűen sikerült: meg
pillantásukkor az örökkévaló szépség farkasszemez velünk. (Toldalagi Pál)

IDÉZETEK ENCIKLOPÉDIAJA. A párizsi Éditions de Trévise kiadásában
látott napvilágot a legujabb francia idézetgyűjtemény:Encyclopédie des Citati
ons címmel, P. Dupré szerkesztésében. A vaskos kötet 700 lapon csaknem 10.000
különböző idézetet tartalmaz, s így éppen nem túlzás az előszó megállapítása,
hogy "ez a munka a legjelentősebb és legteljesebb mü, mely ebben a tárgy
körben Franciaországban megjelent".

Az ókortól napjainkig a Iegkülönfélébb nemzetiségű szerzőktől vett, leg
változatosabb tárgykörű idézetek szerepelnek a könyvben. Mi magyarok is
képviselve vagyunk 13 (Kossuth, Arany, Petőfi) idézettel. Érdekes nóvuma a
könyvnek: az egyház szeritjeinek tömeges szerepeltetése, Az eddigi ismertebb
francia Idézetgyűjteményekben - BmiJe Genest és Otho Guerlac munkáiban
- is előfordultak itt-ott szentek idézetei, de csak nagyon is elvétve. így pél
dául Guerlacnál mindössze négy szeritnek hét mondását találtuk.

Jóval gazdagabb Dupré szerit-anyaga. Itt 15 szent szerepel 76 idézettel.
Nem érdektelen az idézett szentek időrendbe szedett névsora: Nazianzi Gergely.
Aranyszájú János, Agoston, Remig, Anzelm, Clairvauxi Bernát, Assisi Ferenc,
Bonaventura, Aquinói Tamás, Sziennai Katalin, Jeanne d'Arc, Loyolai Ignác,
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Keresztes János, Avilai Teréz, Szalézi Ferenc. De még érdekesebb, hogy kik
től mit idéz a gyűjtemény szerkesztője. Bizonyára nem véletlen, hogy a válo
gatásban érvényesülni látszanak jelenkorunk életének legfőbb szempontjai: a
szociális vonatkozások és a béke problémája. Természetesen nem kizárólagosan.
hiszen a szentekkel kapcsolatosan elsősorban mégis csak az egyén és az Isten
ség közvetlen ikapcsolatának kérdés-komplexusa az, ami mindenkor időszerű.

Lássunk azonban az előbb említett tárgykörből néhány szent-idézetet. Már
Aranyszájú Szent János arra int, hogy legyünk tekintettel embertársainkra is,
mert: "Aki másokat becsül, önmagát becsüli." - Igen érdekes Clairvauxi Szent
Bernát bátorhangú figyelmeztetése a korabeli elvilágiasodott főpapokhoz: "Igás
állataitok gyöngyökkel borítva haladnak, és semmi tekintettel nem vagytok
lábunk mezítelenségére. Látjuk, hogy öszvéreitek nyakán karikák, láncocs
kák, csöngők, díszes gyeplők csüngenek és sok más olyan holmi, amelyek épp
oly Iel.tűnőek tarkaságukkal. mint amilyen értékesek súlyukban: és nem gon
doltok arra, hogy részvétből ruhával fedjétek be felebarátairtok ágyékat. Tegyük
hozzá, hogy mindezt nem szorgalrnatokkal vagy kezetek munkájával szerez
tétek, még csak nem is örökségi jogon bírjátok, ha csak nem süllyedtek odáig,
hogy szivetekben azt mondjátok: Isten szentélyét örökségünknek tekintjük."
("De officio episcoporurn'") A lelkipásztorkodó papság számára is megszívle
lendő tanáccsal szolgál: "Egyedül a szeretet téríti meg a lelkeket ..."

Az embertársi szeretetnek gazdag tárháza Assisi Szent Ferenc meleg szí
ve, mint erről néhány kiragadott idézet is tanúskodik: "Boldogok azok, akik
kitartanak a béke mellett, mert Isten meg fogja koronázni őket." - "Miután
az Úr testvéreket adott nekem, senki nem irányított, hogy rnit tegyek, de a
magasságos Isten maga fedte fel előttem, hogy az evangélium szelleme sze
rint kell élnem." - "Könnyebben jutunk a rnennyországba, ha kunyhóból in
dulunk el, mint ha palotából." - "Bármely házba lépnek a testvérek, először

ezt kell mondaniuk: Béke legyen ebben a házban." - "Isten szolgái nem egye
bek, mint olyan zsonglőrök, akiknek az emberi szíveket kell a magasba emel
niük ..."

Hasonló lelkiség lobog Sziennai Szent Katalin írásaiban is: "Az emberi
test részei is segítenek egymáson, amikor egyikük megbetegszik. Csak a gŐgQ8

ember az, aki méltóságán alulinak véli segíteni felebarátján." ("Az isteni ir
gadmasság'")

Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatos tanácsaiból sem hiányzik a társadaírni
vonatkozás: "Aki velem akar jönni, annak velem együtt kell munkálkodnia,
azért, hogya munkában követvén engem, a dicsőségben is követhessen." 
"Mindenki gondolja meg, hogy csak olyan mértékben jut előre a lelki dolgok
ban, amilyen rnértékben levetkőzi magáról az önszeretetet, saját akaratát és
saját kielégülésének keresését."

A szentek bölcsességének legfőbb forrása: a Szentirás. A bölcs mondások,
erkölcsi szentencíák e gazdag bányáját már a fentebb említett Guerlac is fel
fedezte: másfélszáz bibliai idézetet közöl a gyújteményében. Am Dupré még
jobban kiaknázza ezt a bányát, sőt bibliai idézeteinek száma - 275 - felül
múlja 'a legnépszerűbb szerzökéít, S ha tekintetbe vesszük Dupré könyvének
rendkívüli sikerét azt, hogy rövid időn belül már az ötödik kiadást érte meg,
rnéltán értékelhetjük am a hatását, hogy rajta keresztül a szentek írásaiból II

magából a Szentírásból kiáradó emelkedett szellemiség is széles rétegű olvasó
tömegek között terjed. Persze az lenne kívánatos, hogy ne csak olvassák eze
ket az idézeteket, hanem éljék is a tartalmukat. Hogy ne csak írott, illetve
nyomtatott malaszt maradjon mindez. Mert - hogy stílszerűen mi is egy bib
liai idézettel zárjuk kis írásunkat: "A betű öl, a lélek megelevenít."

(Kunszery Gyula)

JEGYZETLAPOK. ("Az én időmben ...") Iskolatársarnmal találkozom. Vagy
egy évtizede nem láttuk egymást, A szokásos kérdések: hogy vagy? a család?
mit csinálsz? - s ahogy rnondja, egyszer csak megüti a fülemet: "Bezzeg az
én időmben ..." Meglepődve ránézek; Stendhal jut eszembe.

Igen ráunt már a civita vecchiai konzulságra, s valahogyan kíügyeskedett
magának három évi szabadságot; Párizsban élt megint, munkában, és régi is-
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merőseít látogatva. Egy napon arról panaszkodott Madame Ancelot szalonjá
ban - Ő, az egykori lelkes Itália-rajongó és Róma-magasztaló - hogy Rómá
ban semmi sincs már úgy, mint régen.

- Alaposan megváltoztak a szokások, A fiatal hölgyek f~egyről beszél
nek az emberrel, ügyet se vetnek rá. Anyáik, nagyanyátk sokkal szivélyeseb
bek voltak.

- 0, kedves öreg barátom - felelte Madame Ancelot - minden olyan
ott, mirrt régen, csak maga változott meg !

Iskolatársam hirtelen abbahagyja; gyanakodva rámnéz.
- Mit mosolyogsz ? Mondtál valamit?
- Semmi - felelem - semmi; csak folytasd.
És inkább elhallgatom előtte, ami eszembe jutott.

(Szerénység.) Stendhal szabadságos esztendeiben élt Párizsban egy spanyol
grófné a két lányával; a konzul náluk is gyakran megfordubt, Nagyon szerette
a két kislányt s örömest mesélt nekik; valahányszor Montíjóéknád vacsorázott,
rendszerint minden csütörtökön, a lányoknak. Pácának és Eugéníának szabad
volt egy óvával tovább fönn maradriíuk ; boldogan hallgatták öreg barátjuk
elbeszéléseit Napóleonról és hadjáratairól.

Eugénia később francia császárné lett. Egyszer megtekintette a grenoble-í
múzeurnot ; meglepetten torpant meg, amikor az egyik falon megpillantotta
Grenoble híres szülöttjének portréját.

- Ez Stendhal, az iró - magyarázta készségesen a múzeumigazgató,
- Nem, nem! Ez Beyle úr, leánykoromban jól ismertem.
Mert Beyle úr, míg a Császárról mesélt nekik, soha, egy árva szóval sem

árulta el, hogy nemcsak szabadságos konzul, hanem - író is.

(La Fontaine és Kosztolányi.) Bravúrosak. elbűvölők - mondja barátom
Kosztolányi La Fontaine fordításaira. Igaza is van; valóban bravúrosak, el
bűvölők. Remek Kosztolányi versek. Elbűvölően, bravúrosan hamisak. Eszre
vehetetlenül azok. semmi nem hiányzik belőlük, csak La Fontaine.

La Fontaine meséínek rneséí kézről kézre adott közhelyek. Jóformán sem
mit sem talált ki, míndent másoktól vett, mínt ahogy ezek a mások is több
nyire másoktól vették a mcséket. Közkincs ez. A tücsök meg a hangya, a róka
meg a holló s a többiek évezredek óta ugyanazt csinálják. Nem azon lehet vál
toztatní, amit csinálnak; az változik, ahogyan időről időre elmondják, hogy
mit csinálnak szinte az idők, vagy a gondolkodás kezdetétől fogva.

Kosztolányi úgy mondja el ezt, ahogyan Esti Kornélhoz illik, játszva, tré
fázó mímeléssel.La Fontaine azonban nem így mondta el. Kosztolányinál hiába
keresnők a hang utánozhatatlan la fontaine-i fölényét és eleganciáját, a mesé
lés iróniáját; azt, hogy: én, aki itt mesélek nektek, mindent tudok, amit egy
Írónak tudnia kell, s hogy mennyire tudom, megmutattam a francia klasszi
cizmus legholdfényesebb remekében. az Adonisban; mindent tudok, amit egy
író tudhat, és sokkal tökéletesebben és elegánsabban csinálom Marino lovag
nál azt, amit Maririo lovagtól tanultam; de mit számít ez? Régen túl vagyok
rajta, és már csak mesélek, a világ végtelen nagy, alapvető dolgairól a végte
len kicsinyben, a Hangya, a Róka, a Tücsök és a többiek történetében. Hozzá
biggyesztem a tanulságot, mert így illik, de azért még egyáltalán nem vagyok
sem bölcs, sem moralista. Semmi több nem vagyok, mint rnűvész, író, költő.

Nem azt akarom mondani, hogy légy takarékos, mert fölkopik az állad. Ezt
már elmondták. Csak a Hangyát és a Tücsköt akarom elmondani, elcsevegtri a
csevegésüket. Ennyi az egész. Nem, én sem vagyok habból fölbukó nagyképű

búvár, akit Esti Kornél lenéz. De csörgőírn sincsenek, sebeim sincsenek, nin
csenek [ajairn, melyekre szép rímek flastromát ragasszam. Élvezem a világot,
győnyörködörn benne. Mosolygok rajta, És szeretem. Nem magamért, hanem a
világért. Ha egyáltalán Van titkom, ilyesmi a titkom.

De lehet, hogy egyáltalán nincs is titkom. Ezért kérlek, fordítsatok titok
talanul. Azaz a maximális hűséggel. (r. gy.)

•
Felelős kiadó: Saád Béla
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