
rnas szavűeknek irgalmaz az Isten el
sősorban.

November hónapjában minden te
mető a kegyeletteljes emlékezés díszé
be öltözik. Virágok, lobogó mécsesek
jelzik, hogy elhunyt szeretteinkről

nem Íeledkeztünk meg, emlékük él
szívünkben. Sokan hosszú utakat tesz
nek meg, hogy elhunyt szüleik, élet
társuk vagy gyermekeik sírját meg
látogassák. Az annyira dicséretes kül
sőség rnellett azonban sohasern felejt
kezzünk el a lényegről: szeretetünket
imádsággal és csakis imádsággal fe-

NAPLÓ
-

jezhetjük ki valóban értékes módon.
Mondassunk szentmiséket elhunyt sze
retteinkért és ajánljuk fel a búcsú
imákat, a bűnbánat szentségében meg
tisztult lélekkel, életüniket teljesen
megjavítani akaró jóakarattal, s bár
testi érzékszerveinkkel nem foghatjuk
fel, mégis tudjuk és szívünk rnélyén
talán meg is érezzük a hálás szerétet
áradását a szenvedő egyház imádsú
gunkra szoruló, önmagukban tehetet
len s a mi könyörgéseink folytán mind
jobban megtisztuló lelkei részéről.

Eglis lst'l.~ín

GALAMB SÁNDOR HETVENÖT ÉVES. 1886-ban született Gyöngyösön, s
így ebben az esztendőben töltötte be hetvenötödik évét Galamb Sándor, a ne
ves dramaturg és irodalomtörténész. Felkerestük ez alkalomból, s ami a leg
jellemzőbb rá: munka közben találtuk. S beszélgetésünk során egy eredrné
nyekben gazdag rnunkás élet körvonalai bontakoztak ki előttünk.

Az egyetem elvégzése után, ahol a kitűnő Riedl Frigyes kedvelt tanítvá
nya és famulusa volt, magyar-német-szakos középískolai tanárként kezdte meg
pályáját az újpesti gimnáziumban. Irodalmi munkássága révén érdemeinek el
ismeréseképpen rövidesen kiemelkedett a köztanári sorból: egyetemi magán
tanár lett, majd négy éven át a szegedi Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola

igazgatója, Eleinte egyetemes horizontú irodalmi érdeklődése egyre inkább a
színház és a dráma problémái felé irányult, különösen azóta, hogy 1928-ban A.
magyar dráma története a kiegyezéstől a milleneumig című nagyszabású mű

vével elnyerte a Tudományos Akadénia Bésán-díját.
A fővárosba visszatérve teljesen a színház bűvkörébe került. Az aktiv

színészkedés kivételével a sokrétű színhází életnek úgyszólván valamennyi
munkakörében sikeresen működött: mint színészpedagógus, színikritikus, szín
ház-tudós, rendező, darab-átdolgozó, drámaíró, majd színházdgazgatö.

Az Országos Színművészetí Akadémián Odry Árpád igazgatósága idején
Sebestyén Károly tanszékét örökölte: dramaturgiát és esztetikát adott elő, ké
sőbb mint a Színészegyesület Színészképző Intézetének igazgatója még széle
sebb alapokon fejtette ki sztnészpedagógíai tevékenységét. Olyan kiváló művé-'
szek voltak hallgatói, mint Gobby Hilda, BHicsi Tivadar, Lukács Margit, Gábor
Nliklós, Újlaki László, Ungváry László, Németh Marika és még sokan mások.

Színí'krítikusi működését a li/orváth János szerkesztette Napkelet folyóirat
nál kezdte, s Pethő Sándor antifasiszta napilapjánál. a Magyar Nemzetnél fe
jezte be. A színháztudomány terén a magyar drámairodalom valamennyi mú
faja foglalkoztatta az operettől a népszínművön és társadalmi drá:mán keresz
tül a tragédíákíg,

De nem maradt az elmélet szűkreszabott határai között, Azok közé a rit
ka tehetségek közé tartozik, akik alapos elméleti felkészültségüket a színház
valóságos életében is hasznosítani tudják. Különös készsége volt az iránt, hogy
már-már beporosodott régi magyar klasszikusokat új életre keltsen. Az ere
deti meghamisítása nélkül a modern színpad igényeihez alkalmazta ezeket El
darabokat, kegyelettel lefújta róluk az idők porát és szinte új életet lehelt
beléjük< és - ami a gyakorlati színházi életben éppen nem érdektelen' - a
legtöbbjükből kasszasíkert csinált. Emlékezetes átdolgozásaí, illetve felújítú
sai: Gaál József "Peleskei nótáríusv-a, Kisfaludy Károlytól a "Csalódások".
Sándortól a "Dárr-day ház", Eötvőstől "Éljen az egyenlőség", Tóth Kálmántól
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"Nők az alkotmány'ban" és Teleki László "Kegyenc"-e. Még a legutóbb is 
1957-ben - az ő keze varázsolta színpadképessé Nagy Ignác "Tisztújítás','-át,
amely azután hatvannégyszer ment egymásután.

Eredeti, önálló darabjait is sikerrel játszotta annak idején a Nemzeti
.Színház: "Az első diadal" című, Mátyásról szóló történelmi színművet és a
"Hatalom" című modern tárgyú vígjátékot.

A felszabadulás után új oldaláról mutatkozott meg sokoldalú talentuma.
1947-töl 49-ig ő igazgatta a Rottenbiller-utcai katolikus Kis Színházat, Bmlé
kezetes színpadi sikerek fűződnek ehhez a rövid korszakhoz. A színház Sinkó
Ferenc "Boldogasszony legénye" cimű népi mísztériumjátékával nyitott. Mú
sorában szerepelt - s a períférián negyvenszer került színre! - Cornente
,,Mártír"-ja, amelyet verses formában Benedek Marcel fordított le a színház
számára, akit míndmáíg ifjúkori barátság szálai fűznek Galamb Sándorhoz. A
kitűnő műfordításból a Vigilia is közölt annak idején részleteket, Itt került
színre első ízben Babits MiMly egyfelvonásosa, a "Literátor", s nagy sikert
jelentett Gyallay Domonkos "Jó vásár" círnű székely népi vígjátéka.

Am a jól megérdemelt nyugalom évei sem jelentenek munkátlanságot Ga
lamb Sándor számára. Jelenleg is egy nagyszabású esztétikai elméleti művön

dolgozik, amely a tragédia és tragíkum történetérol és elméletéről szól. Annyit
elárult a szerző, hogy teljesen új utakon jár benne, a XIX-XX. századi né-
met esztétikusoktól eltérően túlhaladja a tragikus vétség elavult elméletét. .s
ezáltal jóval kitágítja a tragikum fogalomkörét, főként az antik görög és a
francia klasszikusok irányában. A tragikum lényegét nem a tragikus vétségben
keresi, hanem - Racine-t követve - a .znagasztos küzdelem't-ben.

Befejezésül azonban hadd fűzzük hozzá mindehhez: ne tévesszen meg sen
kit a komoly, sőt komor téma Galamb Sándor egyéníségét illetően. O éppen
nem a tragikus pátosz hangján emlékezik meg életpályájáről. jelenleg is fo
lyamatos munkásságáról. Előadását kedves anekdótákkal, szellemes szójátékok
kal fűszerezi. Olyan valaki Ó, aki a komoly studiumot a vidám kedéllyel, a
multat a jelennel, a teóriát a gyakorlattal mindig rnesterí módon tudta ki
egyensúlyozni. S most - mint erről örömmel meggyöződhettünk - ugyanígy
egyensúlyozza idős korát az örök lelkí fiatalsággal. (KuTl3zery Gyula)

A ROMAI EGYHAZMEGYEI ZSINAT FONTOSABB RENDELKEZÉSEI.
Amikor 1959 január 25-én a falakon kivüli Szent Pál bazilikában XXIII. János
pápa uralkodásának harmadik hónapjában bejelentette ama szándékát, hogy
később meghatározandó időpontban II. vatikáni zsinat néven össze szándékozik
hívni a 21. egyetemes zsinatot, ez a bejelentés egy kissé háttérbe szorította a
másikat, a római egyházmegyei zsinat tartásának gondolatát, pedig ez utóbbi,
ha nem is bir oly nagy jelentőséggel, mint a tervezett egyetemes zsinat, mégis
megérdemli, hogy foglalkozzunk vele.

Annak idején a trienti zsinat atyái úgy Intézkedtek. hogy az ordináriusok
évenként tartsanak egyházmegyei zsínatot, a rendelkezés azonban századunkban
már "legalább minden tizedik évre" módosult (Can. 356. 1.), Rómában pedig
mindezideig egyáltalán nem tartottak egyházmegyei zsinatot. Hogy most mégis
sor került rá, abban nyilván belejátszott az a körülmény, hogy századunk az
Örök Város életében is nagy változásokat hozott. Rómának 1900 elején csak
400 ezer lakósa volt, ma pedig kétmilliós világváros. E hatalmas metropolisban
a lelkipásztorkodást csak 220 világi és 370 szerzetespap, összesen tehát 590 pap
látja el, így egy papra 3300 !hívó gondozása hárul. Elsó pillanatra talán cso
dálkozunk is rajta, hiszen Rómát jellegzetesen papi városnak tekintjük, a va
lóság azonban az, hogy a különböző egyházi hívatalokban működő, vagy ta
nulmányaikat végző papok tömege mellett igen csekély a lelkipásztorkodással
foglalkozók száma.

Az 1960 január 24-31-ig megtartott római egytházmegyei zsinat a megnyí
táson és bezárásen kívül háromszor ülésezett. János pápa - ha beszámítjuk a
római és a Rómában tanuló kíspapokhoz, valamint az apácákhoz intézett
allokuciókat is - összesen 7 beszédet tartott, egy kivételével latin nyelven. A
755 artíkulust tartalmazó zsinati határozatokat 1960 június 29-én hirdette ki a
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pápa, s életbe lépésük időpontját ugyanazon év november l-ben állapította
meg. Hazai viszonylatban a római zsinat határozatai legjobban az 1941-es esz
tergom-főegyházmegyei zsinati határozatokhoz hasonlíthatók, bár ez utóbbi
valamivel rövidebb, míndössze 557 paragrafust foglal magában. A határozatok
a római egyházmegyei papságra, a Rómában lakó papokra, sőt bizonyos esetek
ben az oda utazókra is vonatkoznak, területileg pedig az egész római egyház
megyére, a Szent Péter bazilikára és a Vatikán államra. S bár a határozatok
partikuláris, helyi jellegűek, bizonyára hasznos lesz, ha a nemrég kezünkbe
kerüli mintegy 600 oldalas lOOtetből néhány érdekesebb rendelkezésről meg-
emlékezünk. .

Kezdjük talán a szentmisével. Rohanó korunk papjainak szól a figyelmez
tetés, hogy a vasár- és ünnepnapi szeritbeszédek ne tartsanak 15 percnél tovább.
Azok számára, alcik ezeken a napokon is dolgoznak, alkalmat kell adni a mí
sehallgatásra.

A szeniséqek: kiszolgáltatásánál a papok ügyeljenek a "clara voce", azaz
fennhangon mondandókra, ha kell, hangerősítöt vegyenek igénybe. Ha a ke
resztelést végző pap nem ismeri a keresztszülőt. utóbbinak alkalmassági ta
núsítványt kell szereznie a maga plébánosától. mert csak így szerepelhet ke
resztszülőként. A gyermekek a saját plébániájuk templomában végezzék első

szentáldozásukat s utána még néhány vasárnapon valamennyien együtt járul
janak az Úr asztalához. Az első szeritáldozást ne kössék egybe a bérmálással.
{Itt jegyzem meg, hogy az Esztergomi Érseki Főhatóság egyik 1960. évi rendel
kezése legalább egy évi időközt kíván meg az elsőáldozás és a bérmálás kö
zött, utalva arra, hogy a bénmlás szentségének felvételéhez már elmélyültebb
hitre van szükség.) Nem szabad magában a misében átváltoztatott ostyákkal
áldoztatni a pap áldozása előtt. Az oltáriszentséget csak akkor szabad nyilvá
nosan kitenni vasárnap és parancsolt ünnepen, ha elegendő a hívek száma. A
templomokban legyen táblára kiírva a gyóntatás ideje. A kispapokat ne nevel
jék a világiaktól túlságosan elkülönített helyeken. Kívánatos, hogy minden
katolikus családban legyen evangéliumos könyv és katekizmus. A szentelmé
nyeknél elejét kell venni a babonaság veszélyének. Éppen ezért a szeritelmé
nyek előtt tartsanak a papok szertartásmagyarázatot. A híveket óvatosságra
kell inteni a csodákat, jelenéseket és jövendöléseket hirdetők irányában.

A templomok építészeti és művészeti érdeklődésből csak az istentisztelet
végeztével tekinthetők meg s akkor is dllő öltözékben. A templomokban az
egyházmegyei egyházművészeti bizottság és a vikáriátus írásbeli engedélye
nélkül tilos új műalkotásokat elhelyezni. A templomokIban legyen misepersely,
melyriek hozamából szentmisét mondanak az elhunytak lelkiüdvéért. Amikor a
templomban a szent cselekmények folynak - papszentelés, elsőmise, esküvő,

bérmálás, elsőáldozás stb. - csak egy fényképész készíthet felvételeket.

A papok mindennap végezzenek elmélkedést, legyen állandó gyóntatójuk.
papságuk első 5 évében évente, utána 3 évenként legalább ötnapos lelkigyakor
laton vegyenek részt. Példamutatóan tartsák be a világi törvényeket is, ponto
san fizessék az adót és illetékeket, ügyeljenek a közlekedési szabályokra. se
gítsenek szívesen a lelkipásztori munkában: rnisézés, gyóntatás, szentbeszéd,
katekézis, beteglátogatás stb., bármely méltóságban legyenek is. Autón egye
dül női kísérővel szükség esetét kivéve nem szabad utazniok.

A keresztény tanítással kapcsolatban kimondja a határozat, hogy november
második vásárnapja hitoktatási nap. (Az esztergomi főegyházmegyébenaz Or
angyalok október 2-i ünnepét követő vasárnap.) E napon a híveket a keresz
tény oktatás fontosságára kell figyelmeztetni. A laikusoknak szól az a határo
zat, hogy ők is az életszentségre vannak hivatva, nemcsak a papok; hibáikat,
tévedéseiket gyakran az egyháznak tulajdonítják és ezért nagyon kell vigyáz
niuk. Ne feledkezzenek meg a hitigazságokról és az erkölcsi törvényekről, tart
sák be a kőzlekedési szabályokat, tárnogassák az igazi művészetí törekvéseket,
gondoskodjanak egyházuk anyagi szükségleteiről. Az egyház világi alkalma
zottaival - kántor, sekrestyes stb. - szemben megkívánja a zsinat a szociális
magatartást s ami nálunk már eg~zen természetes, az igazságos bért, a beteg
biztosításról és a nyugdíjról való gondoskodást. (Ko't1ách Zoltán)
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AZ OLVASÚ NAPLÚJA. "Végignézve ama jelesek megdöbbentő szárnú
sokaságán, kiket nemzetünk kimagyarázhatatlan balvégzete életök virágában
sodort le azon ösvényről, melyen egy ország csodálata közben jártak... alig
akad, kinek kora elvesztése irodalmunkra nézve súlyosabb csapás volna, mint
a Honvágy mézajkú dalnokáé": - ezekkel a szavakkal fejezte be Kisfaludy
Károlyról írt arcképét Zilahy Károly; s aki végigolvassa most megjelent Válo
gatott műveit, nehezen tud ellenállni a kísértésnek, hogy megállapítását ne
vonatkoztassa magára a szerzőre is, a múlt század hatvanas éveinek erre a
rendkívül tehetséges, s oly fiatalon, alig huszonhat évesen elhunyt kritikusára
és költőjére. Halálakor egydk költőtársa azon panaszkodott, hogy nemzedékük
"vezér nélkül" maradt; két évre rá barátai gondozásában összegyűjtött munkái
is megjelentek (1866-ban); de neve aztán feledésbe merült, majdnem hetven
esztendőre: mindaddig, míg Németh László 1932-ben a Tanú emlékezetes ta
nulmányában, A Nyugat előde~ben újra föl nem fedezte. Attól fogva irodalmi
közvéleményünkben a hasonló forrásoleból eredt Tolnai-legenda mellett volt.
nőtt, terebélyesedett egy Zilahy-legenda is, Gyulai tragikus sorsú, sokat igérő

nagy ellenlábasáról, a hatvanas évek irodalmi ellenzékének vezéréről. aki, ha
el nem viszi a tüdővész, más irányba fordíthatta volna irodalmunk folyását.
Hanem, mint Vargha Kálmán mondja a Válogatott művekhez írt, alapos, im
ponáló kor- és anyagismeretre való bevezető tanulmányában, "a csaknem há
rom évtizede megindult Zilahy-reneszánsznak volt egy szembeötlő hiányossága
is, mind a mai napig. Miközben tanulmányok és dísszertácíók jelentek meg a
múlt századi irodalmi ellenzékről. Zilahy műveí továbbra is hozzáférhetetlenek
maradtak. Kötetei ma már közkönyvtáraínkban is ritkaságnak számítanak.
Nem vitás, hogy ez a tény is megkönnyítette a legendaképződéseket. A feltá
maszt6k lelkes tanulmányai mellől hiányzottak Zilahy művei a szükséges el
lenőrzéshez."

Most aztán, Vargha Kálmán jóvoltából, itt a lehetőség e szükséges ellenőr

zésre, azzal a kettős céllal, hogy "az olvasó kezébe adva Zilahy legjobb írá
sait ... újra felhívja a iligyeimet a magyar krítíka egyik értékes alakjára". de
ugyanakkor a hamis legendákat és az indokolatlan túlzásokat is szetoszlassa.
Nem vagyunk többé megtévesztő, ügyesen kiszemelt idézetekre utalva; Zilahy
Károlyt rnostmár magával Zilahy Károllyal szembesíthetjük pörében. S így
tehetjük föl a kérdést: hol az igazság?

Németh Lászlót remek intuiciója vezette; amit ő lényegében jól meglátott:
hogya hatvanas évek elején jelentkezik valami új, és ez az új a legszembetű

nőbben Zilahy Károlyban jelentkezik - azt a nyomán járók túlozták. legendá
vá fejlesztették; legendává, mely már-már közhellyé lett, mígnem 1956-ban
Komlós Aladár egy sereg tényt gyűjtött össze annak bizonyítására, hogy a le
genda nem egyéb - legendánál. A mérleg nyelve most az ellenkező oldalra
csapott: Zilahy egyszeriben könnyűnek,majdhogynem túl könnyűnek találtatott.

Hol az igazság? Furcsa módon itt is, ott is. Ez a huszonhat éves fiatalember
elsősorban kritikus volt, s a kríttkusok nem húsz-huszonöt éves korukban
szekták írni legérettebb remekeiket. Érthető, ha Zilahy kritikai hagyatékában
minduntalan közhelyekre, naívságokra, tévedésekre bukkanunk. Ugyanakkor
viszont meglepő. mennyi találó megjegyzés, okos itélet, távlatos meglátás, re
mek megfigyelés kerül elénk lépten-nyomon ezekben a félig-meddig hevenyé
szett írásokban. Sajnos, általában mértékén aluli föladatokra vesztegette erejét,
másod- és harmadrangú művekről írt, másod- és harmadrangú Irókról-költők

ről: Ataláról, Szabados Jánosról, Dalmady Győzőről - többnyire igen okosan,
a kis jelenségen túl, az irodalmi élet szélesebb távlataira tekintve, s azzal a
szándékkal, hogy a dilettantizmus anarchíájában rendet teremtsen: "Ha a bí
rálat - írja Szabados János kötetével kapcsolatban - az elvont széptan i
szemüveg félretételével néha az eszmeszegénység vagy kontárság bélyegét szem
látomást viselö irodalmi termékeket is tesz vizsgátódás tárgyává. önként érte
tik,. hogy ekkor nem közvetlenül a jóizlést, hanem a tettleges irodalmi víszo
nyokat szolgálja ..."

Egyetlen olyan bírálata van, amely valóban méltó képességeihez is, izlésé
hez is: Vajda János Vészhangok című kötetéről, 1860-ban, Arany János lapjá
ban, a Szépirodalmi Figyelőben. Már a krrtíka mottója is jelzi, hogy ezúttal
nem a költészet lapályain mozgunk: "Hó! Ez derekabb dal, mint a többiek !" -
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s az első mondat nyomban nyílt vallomás: "A fenn címzett költeményfüzér
szerzője e sorok írójának kedveneed közé tartozik." Elismeri Vajda nagyságát;
nem leplezí Vajda "árnyoldalait". Mindezt példán mutatja be; példája pompás
példa arra is, mennyire kettős egyéniség, ízlésében már mennyire új és még
rnennvire nem-új ; mennyíre félúton áll a hagyományos meg az újszerű közt.
1860: Zilahy huszonkét éves; hogyan várhatnánk tőle azt a csodát, hogy kífor
rottan egyértelmű legyen? Éppen ez a jellemző rá, egész. életrnűvére: a ve
gyesség, régi és új keveredése; az új már benne van, már ez a döntő benne,
de még nem forrt, még nem forrihatott ki.

Vajda "kitűnő képességeinek" II egyben "árnyoldalainak" bizonyságára a
kötet "egyik legfigyelemreméltóbb és megkapó szépségű darabját" idézi, A
gyilkos című "monológot". A meghatározást, hogy a vers a címben jelzett
gyilkos magánbeszéde, Vajda nyilván a gyöngébbek kedvéért írta oda: útba
igazításul annak a közönségnek, amely még nem szokta meg az efajta össze
vonásokat, sűrítéseket. közvetlen kapcsolatokat. Maga a költemény jellegzetes,
lázas, Vajda leglel'kéből lelkezett látomás-vallomás: ezúttal a gyilkos álarcát
ölti magára, hogy kozmíkus dühét, fogcsikorgató szerelmi haragját Jciönthesse.
Nos, Zilahy Károly éppen ez ellen emel kifogást: a vers álcázott vallomás
volta (akár azt is mondhatnánk: szimbolizmusa) ellen. "Nem hiszem - írja
-, hogy a gyilkos kedélyállapotát mesteríbben lehessen visszatükrözni. E vers
ben rninden anyag megvan a leghűbb és legmegkapóbb festéshez. Olyan mínt
egy phidíasi fejetlen szoborrnű; látszik rajta az alkotó kéz oroszlánkörme. De
nem egész. - Nem elég egy lel'kiállapotot pusztán odavetni. A művészet titka
éppen az érzelem dedukciójában és indokolásában fekszik. Hiába látom én a
vért, ha nem tudom, hogy kedvesem szívéből folyt."

Mit kíván Zilahy? Nyilván klasszikus ízlésű, realista "zsáner-képet" a
gyilkosrói ; ez az a pont, ahol egyelőre ugyanúgy gondolodik, mint ellenfele.
Gyulai. Holott Vajdánál egyáltalán nem arról van szó, hogy valamilyen "ob
jektív", legteljesebb, leglázasabb beleérzésében is objektív "festményt" adjon
a gyilikosról; Zilahy éppen a lényeget nem érti meg: azt, hogy ez a gyilkos 
maga Vajda; hogy ez a vers nem festmény, hanem vallomás; azt, hogy nem a
gyilkos kedélyállapotát tükrözi, hanem Vajdáét; végül azt, hogy ennek az
"új", Vajda-féle lírának a legfőbb sajátsága éppen a lelkiállapot nyers, puszta
odavetése - egy szimbólumban. Zilahy hiányolja a kötélzetet, mely a verset,
mint egy léggömböt. a földhöz kapcsolja. Holott Vajda újdonsága éppen ez:
hogy ehmetszí a kötélzetet.

Ismétlem: a kritikus huszonkét éves. Félúton áll régi és új közt. A szíve
már Vajdáé. Gondolkodása viszont még rá-ráfut a hagyományos sikerekre. Az
volna a meglepő. ha nem így volna. Barátja, műveinek kiadója, első életrajz
írója így jellemezte: "Egy hiányzott belőle, a nyugodtság; amit egy kitűnő

írónkról mondott, hogy abban semmi sem hiányzik egyéb a jó krítíkusból,
csak a nyugodtság: ránézve ds állott." De hogy kívánhatnánk egy húsz-huszonöt
éves fiatalembertől az érett férfikor tapasztalatokon szerzett nyugalmát? Ho
gyan azt, hogy támadhatatlan és összefüggő rendszerré dolgozza föl magában
egyfelől azt, amit kívülről kapott és tanult, másfelől azt, amit ő maga sejt és
érez? Egyelőre útját keresi és kísérletezík, nem éppen a legkedvezőbb körül
mények közt. Fölváltva vannak tévedései és telitalálatai; fogalmazása néha
sablonosan retoríkus, máskor meg olyan sűrítetten pontos, hogy akármelyik
mai kritikus megírígye1heti és tanulhat tőle. Csak egyetlen, Jókairól szóló rö
vid írói arcképéből, valóság és eszményítés - vagy modernebb kifejezésekkel
egyedi és tipikus - viszonyáról: "A művész teremtőereje abban jelentkezik
Iegszemmelláthatóbban, mennyire képes tárgyát színben és alakban a valóság
színvonalán felülemelni, anélkül, hogy a valószínűség határát egy lépéssel is
áthágná. A valószínűség azon alap, melynek birtokától a művész hatalma épp
úgy függ, mint a hitregében Antaeus ereje a föld érintésétöl. MiJhelyt az iró
az eszménvit az emberitől külön gondolja és ez alap elhagyására szabadságot
veszen, művészetének életgyökerét vágta ketté" ... - vagy Jókai szertelen
idealizálásáról (ami alakjai iránt való szerétetéből fakad): "Hasonlít az olyan
anyához, ki. túlmagasztalt szeretetében magzatját mindaddig szorongatja, míg
élete elmúlik vagy legalább kétségessé lesz" ... - vagy arról, amit jobb szó
híján a meseszövés és rnesemondás derűs felelóltlenségén~k nevezhetnénk Jó-
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kainál: hogy "az eszk:özbeli bánás hazárd könnyelrnűségében" rnind az angol,
mínd a francia romantikusokat fölülmúlja.

Ezek a kurta, három-négy, sőt másfél-két lapos esszék, mintegy képrnelték
Ietül, részben Vajda Nővilág című lapjában, majd kötetbe gyűjtve a bieder
meier című Magyar Koszorúsok Albumában (1863) jelentek meg; rníníatűr

"írói élet- és jellemrajwk", melyekben sem tere, sem módja nem lehetett rá.
hogy egy-egy író mélyebb tanubmányozásába bocsátkozzék. S mégis, alig van
köztük olyan, amelyben legalább meg ne pendítene. jelzésszerűen. egy-egy lé
nyeges gondolatot. Eötvös Józseffel kapcsolatban például a politikai irányre
gény igazolását, ha a mű "a szövedék belső egysége a külső irány miatt össze
nem zsugorodik, s a szereplő jellemek alapvonásaik csonkulása vagy tán túl
vitele nélkül szabadon mozoghatnak"; - Petőfivel kapcsolatban (akinek első

életírója volt), egy találó megjegyzésben hatás és eredetiség kérdését; - Köl
cseyvel kapcsolatban, példájára hivatkozva pedig "azon követelést, hogy akik
a nemzet szellemi életének kalauzolásárhoz magukban erőt, kitartást és lelkese
dést érezvén a választottak sorába lépni elég önbizalommal bírtak: e hely
méltóságát a polgári és társasélet minden viszonya között, magánjellemük ép
ségében és tisztaságában is szilárdul megtartani törekedjenek".

Versei - még félszáz sem maradt utána - szintén egy félúton lévő költő

emlékei, multból örökölt sablón keveredik bennük jövőbe mutató kezdemények
kel. Bármily lelkesen tisztelte ísgyerekkorától fogva Petőfit, nem az ő hagyo
mányába kapcsolódott, hanem a korábbi alrnanach-líráéba; egy-egy hangja
míntha annak a Tompa Míhálynak a tónusával volna rokon, aki bízonyos fok
ig színtén ezt az almanaoh-költészetet vitte tovább, némi "elnépiesítéssel", s
akit egyébként Zilahy nemcsak becsült, hanem - róla írt arcképének hangjá
ból érezhetni - szeretett is. Hogy míért kerülte meg Petőfit ? Lehet, hogy a
petőfieskedők" parlagi utánzásai riasztották el, hiszen ezeket épp úgy elmarasz
talta, mínt Gyulai. De lehet, hogy a maga belső légkörének jobban megfelelt az
a tárgytalanabb, homályosabb vtlágítású Urai táj; egy verse, Cs. emlékkönyvébe,
már-már úgy hat, mintha önkéntelenül is saját költészetének jellemzése, ihlet
világának példázata volna:

Villámsujtott fa sorvadt ágirul
,Lombot, virágot nincs miért remélj;
Mi' múltjából emlékül fönnmaradt:
Lassan hullongó, elperzselt levél.

Ne kérdezz. És ne ismerd sohase
E halt jövőn csüggő nagy bánatot;
Igen korán pillantám meg, s talán
Ah, nem látom többé a szép napot '

Egy vidékre vet büszke fényt a láng,
Ha véle édes szellők játszanak;
Lefojtva önmagát emészti föl,
S sugár helyett csak holt üszök marad!

Valami újfajta élmény keresi már e korai versében is a kifejezést, egye
lőre inkább a vers behízelgő, olvatag muzíkalításában - Petőfi "népzenéjé
vel" szemben ebben a Petőfi előtti hangot idéző s továbbvivő "műzenében" 
mely mintha a gondolattal már-már egyenértékű kifejezési eszközként magára
vállalna, hogy az ihlet érzéstartalmának egy részét, szavakba nem foglalható
felhangjait tolmácsoíja. Az új érzéstartalom aztán fokozatosan új képeket, ki
fejezéseket is teremt Zilahy kísérleteiben;emellett azonban mindvégig megfi
,ye1hető verseiben ez a fokozott, s különös zenei hatásokat is próbálgató mu
zikalitás. Példának hivatkozhatunk a Késő számvetés sajátos lüktetésű strófáira;
hivatkozhatunk egyik kedvelt formájára, az erős rímekben, vagy meglepő

aszonáncolcban kicsengő párversekre (Szavam nem átok, Emlékkönyvbe, Vadon
ban élek); említhetjük a Páris, Nov. 1. 1862. című rövid kis verset, melynek
három, háromsoros szakasza, a három harmadik sor egybecsengésével s az
utolsó strofának az elsőre vísszautaló, zeneileg is kiemelt közbevetésével már
már olyan, mint egy, a magyar almanach-líra nyelvi anyagából komponált fran
ciás szimbolista akkord. Ugyanebből az esztendőből, 1862-ből való az Elült fl.

azél kezdetű nyolc soros, négy párversből álló kis költemény, mely szintén új"
szerű zenei kísérlet: alighanem az első franciás alexandrinusban írt eredett
magyar vers- (előtte Dayka kísérletezett a formával, majd Erdélyi János, de



mindkettő fordftásban: amaz a tizennyolcadik századi Colardeau versének, emez
Baileau Költészettaminak tolmácsolásában):

Elült a szél; ezüst-olajfák alszanak.
Előttem a Durtmee moraj nélkül halad..

Szivem fáj, s 'mégis oly könnyű, mert bánatom
FJjében sugárzó képedet láthatom.

Te jutsz eszembe, te! S édes fájdalmamat
Nem háborgatja szó, nem egy rossz gondolat . . .

A félig meghalt hang keblemben újra él, 
Rabod még egyszer hisz, eseng, szeret, remél!

Ha a cezura előtti jambus nem is mindíg tiszta, magát a jambikus lej
tésű, középmetszetes tizenkettest, mínt a francia alexandrin magyar zenei-rit
mikai megfelelőjét, Zilahy már megtalálta. S hogy nem puszta véletlenről van
szö, hanem tudatos formálásról, azt a vers francia vonatkozása is sejteti: pro
vánszi útjának emléke, s egyben annak tanúsága - az emlitett párizsi keltezé
sű verssel egyetemben -, hogy Zilahy nemcsak a táji látnivalók iránt volt
fogékony Franciaorszá~ban jártában.

Líraját az erős zeneiség mellett az is jellemzi, hogy - Vargha Kálmán
szavaival - "hangulatainak, metaforáinak nemcsak egyszeri és egyedi értélre
van"; ezek vissza-visszatérnek, s arra lehet következtetni belőlük, "hogyha
pályája nem tört volna ketté, költészetén belül egy bizonyos zárt jelképrend
szert alakított volna ki". E jelképek közt legjellemzőbb a tűz, mint az élet
szimbólurna, de nem egyenletes ragyogással, hanem az elhamvadás, porig égés
víziójával, továbbá az örvény és az elmerülés, tengermélyre süllyedés. Ezek a
Zilahyra jellemző metaforák, jelképek azonban nem egyedül csak őrá jellem
zőek, hanem arra a kís írócsoportra is, amelynek "vezére" lehetett, s amelynek
igazi, szív szerint való eszménye Vajda János volt. Bajza Jenő, Reviczky Sze
vér, Dömötör János ... az utóbbi kivételével jóformán első lépésükig sem ju
tottak el: "a kimagyarázhatatlan balvégzet" nem is életük virágjában, hanem
szinte bimbókorában sodorta le őket az élet ösvényéről. De amit tudunk ró
luk, az mind arra vall, hogy ez az abszolutizmus alatt felnőtt fiatal nemze
dék, akit Bajza Jenőn át mondhatni családi kapcsolatok is fűztek az almanach
lírához, illetve Bajza Józsefhez (Zilahy Károly egyik míntaképéhez, s nem
csak kritikusi, de költői mintaképéhez ís I) - ez a fiatal nemzedék valóban az
önkényuralom generációja volt, ídegeíben, vérében, sejtjeiben a nehéz évek
hangulatával; amikor megszólalnak, .ennek az élménynek" ennek az idegörök
ségnek adnak hangot, s eszerint, ennek irányában tájékozódnak a világban is;
ez jellemzi költészetüket s annak stereotip metaforakincsét az elsüllyedés, víz
alá temetettség. zuhanás, hamubahullás. porigégés képeivel, és ez jellemzi
vonzalmaikat, itthon elsősorban Vajda, a magyar irodalmon kívül pedig főként

azok iránt, akikben (mert bizonyos fokig rokon körűlmények közt éltek s ro
kon hangokat hallattak) lelkük idősebb testvéreit vélik fölfedezni: Byron iránt,
Puskin iránt, Leopardi iránt ... (és az sem volna túlságosan meglepő. ha egy
szer valami váratlan véletlen folytán kiderülne, hogy Zilahy tudott Nervalról).

Szétoszlott hát a Zilahy-legenda? Ha úgy képzeltük ZUahyt, mint egy iro
dalmi ellenzéki rnozgalom Gyulai-méretű vezérét: mindenesetre szétoszlott; de
valljuk meg: semmi igazolható okunk nem volt rá, hogy így képzeljük, Zilahy
nak nem az a jelentősége, hogy élére állt egy szerveződő mozgalomnak, vagy
éppen irodalmi ideológiát adott neki. Válogatott művei méltatlanul elfelejtett
remekművekkel sem lepnek meg; e közel négyszáz lapon ilyen értelemben
nincs mít fölfedezni. Érdekessége másban van: éppen kíalakulatlanságában, ré
git-újat együtt tartalmazó vegyességében. abban, hogy in statu nascendi mutaj
meg és képvisel valamit, aminek, sajnos, "a kimagyarázhatatlan balvégzet foly
tán" nem volt módja megszületní,

Új fordulatot adott volna iroda1munknak, ha tovább él? Nem tudhatni;
nem is érdemes ilyen találgatásokba bocsátkozni. Sokkal valószínűbbnek lá ..
szik ennél, hogyha nemzedéke nem pusztul el: újszerű ízlésük, korukból táplál
kozó költői hangulatviláguk révén írodalrnunk jobban lépést tartott volna az



európai fejlődéssel, nyitottabb marad, kevésbé zárul önmagába, s a kor leg
nagyobb lírai tehetsége, Vajda János nem szigetelődík el annyira.

Bár ez is kétséges; elképzelhető-e az akkor fönnálló társadalmi viszonyok
közt ez a nemzedék? Nem kell-e "kimagyarázhatatLan balvégzetükben", tragi
kus elpusztulásukban szintén már-már jelképet látnunk? Nem épp oly szük
ségszerűen kellett volna-e eltorzulniuk, mint ahogy az a krítíkus torzult el
polítdkai-szellemí viszonyaink között, aki a következő évtizedekben az ő izlésük
és eszményeik egyetlen képviselőjének látszik: Asbóth János?

Kérdés, rnelyre jeltelen sírjailk amúgysem felelnek. (Róruzy György)

SZlNHAzI ÖRJARAT. A színházakban Shakespeare, két Tolsztoj, az Em
ber Tragédiája, Faust fut s két Shaw, és az elmúlt színházi év művészi és kö
zönségsihe1·ei. Oj bemutatókkal viszont az 'Új évad eléggé lassan szállt szár
nyaira október első feléig. A Jókai Szinházban Pagogyin szovjet-iró "Aris.ztokm
ták" c. szinművét, az üdry Színházban pedig a Nemzeti Szinház vendégjáté
kában Barnasin Anruz darabját, a "Napfogyatkozás"-t mutatták be.

Pagogyin darabját harminc év óta játszák a Szovjetunióban, mostmár mint
kortárs-klasszikus művet. E;ppen sokszerűségével valójában az. Abrázolási mód
járuzk vonásai a realizmusétól a szatiráig, a komédiáig, kollektiv riportd'rámá
ig ér7U'k. Ez a műfaji többrétegűség egyrészt ösztöne az orosz drámáruzk, más
részt hagyománya is, Gogoltól Gorkijon át, máig. Gogol Revizorában minden
s.zatirikus alak - s vele maga a darab is .- a realisztikus ábrázolásig emelke
dik. A Pagogyin-darab is szatim eszközeivel visz szinpadra egy egészen reális,
makarenkói-célkitűzésűtémát, s ugyaruzkkor a tömör realizmust szatirává vil
logtatja át, mint Gorkij, aki mintegy hatvan éL'vel ezelőtt írta az "Ejjeli mene
dékhely"-t, vagyis azt a darabját, amit ezzel a nyilván véletlen-adta rossz cím
mel forditottak le (helyette inkább ezt kellett volruz irni: "Agyrajárók", vagy
"A mélység lakói"). Pagogyin darabja az orosz irodalomnak ebből a gorkij él
mény- és formarétegből lelkedzett, és műfaji többrétűségével elég nehéz fel
adatok elé is állította a pesti rendezést.

Az "Arisztokraták" a Szovjetunióban azért is számít kortárs-klasszikusruzk,
mert az elsők közt oldotta meg ilyen valósággal és sikerrel a szinpad "fe/lazi
tását". A közvetlen múltruzk a darabok rendezésében továbbélő hagyománya a
szinpadi "nagyrealizmus" volt: a részletek kidolgozása a legkisebb díszletig,
kellékig. ruhagombig, csipkéig, a hanghordozás leghalványabb árnyalatáig, va
lószeríiségéig. Ezért keltek az orosz seinpadokra az akkori, ha kellett, egyvég
tében ütórás színházi előadások! Pagogyin azok közé tartozott, akik szakitottak
ezzel, s egyazon színen, sőt alapjában véve díszletek nélkül a szinház közepére
tolt színpadon játsztatja darabját; a soron következő jelenetet odairányuló ref
lektorfényemeli ki a sötétből. A jelenetek sokasága egészen fílmszáguldás'Úvá
teszi a darabot, s a néző figyelme díszletek nélkül iráp,yulhat a szereplőkre.

Nem választott könnyű témát. 1931-ben s egy az elmerült társadalom éle
tének hajótöröttjeit átnevelő munkatáborban vagyunk. A szereplők múltja nem
éppen a példaéleté. Volt foglalkozásaik: tolvaj, késelő, kitartott-férfi, feketéző,

utcalány, gyujtogató-nó, zsebmetsző, hamiskártyás- és így tovább. Mint akik
mindvégig szembe akarruzk szegülni a munkával, ők a tábor "arisztokratái";
innét a darab címe. A szerző láthatóan arra tört, hogy műve afféle kollektív
riport-dráma is legyen, amennyire csak lehet főszereplők nélkül; minden alak
egyformán álljon előtérben; a néző előtt egyforma érdek-keltéssel villanjon fel
mindegyíknek múltja, mindegyiknek sorsa- és egyéniségbelí fejlődése és a meg
oldódás. Dicséretére válik - s ez gondoljuk, jelentősen hozzá is járul darabja
sikeréhez s ahhoz, hogy ezt maga a szovjeteélet mostmár három évtized óta
érzi egyik elmúlt szakasza maradandó kifejezéséül -, hogy mégsem kívánt
szembeszállni· a színpad sajátos "tértörvényeivel". Mert a színpadi világtér erő

voruzlat végül mégiscsak "kihozruzk" egy főhőst s aköré vonják a többi szereplő

J~et és az egész darab mondanivalóját. Ez a többi rabok közül kiemelkedő sze
replő: Kosztya, a "kapitány". Bizony sokszínű és sokmultú egyéniség; zseb
tolvaj és mint mondja, volt tengerész, sőt abban is pilóta, sőt abban is észak
sarki repülő; züllött szépfiú, fizikai jelentéktelenségében is parancsoló és ha
talmas jelenség. Az elvetemültségben való bátorsága már-már vakmerő hősies

ség határait súrolja: a cárizmus után maradt rongyos vagányvilágruzk való~-
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g(!~ III. Richárdja ő. Megintcsak Gorkijt kell emlegetnünk. Nem mintha Gorkij
.Jiatását" alcarruink kimuta.tni Pagagyinon, hanem azért, mert Gorkij az általa
látott és ábrázolt valóságnak csavargói között nem egy ilyent mutatott meg a
krimi pusztákon, feketetengeri és folyami kikötőkben s vidéki orosz nagyváro~

sokban a maga ifjúsága idejéből. Kosztya ka.pitány is, mintha ebből a galériá
ból lépett volna elő, vad humorával, borotvaéles késével, a társak közt halálos
elszántságig uralkodni kész fölényével. Hozzá még valamiféle züllött művelt

séggel is, amelynek véletlenek-hordta tudásanyaga: egy mégiscsak szellemes,
erős egyéniségre rakódott. Pagogyin, az író, aki őt a valóságból a színpadi élet
re hivta, nyilván nem akarta, hogy darabja Kosztya kapitány belső drámája
legyen. Sőt az író végül valósággal küzd is ez ellen. De a szinmű olyan, ami
lyennek Goethe a Faust színházi előjátékában oly remekül megírja: az iróte
remtette alakok egyszerre csak elkezdik élni a maguk sajátos életét. tgy első

sorban Kosztua kapitány is, bebízonyítva ezzel ís, hogy amit a szinpad deszkáin
látunk, az jó darab, jó koponya és hozzáértő, erős kéz munkája. Bevonulnak a
jelzett szereplők az átnevelő munkatáborba; a légkör nem titkolja, hogy új
társadalom megalkotásának olyan korszakában vagyunk, amikor a réginek nem
egyelemét is át kell formálni. Bevonulnak tehát ezek a nem éppen épületes
életű szereplők, akikkel szemben az átnevelés elve az, hogy multjukért, egyé
niségük eltorzításáért, bűneikért: elsősorban az eltünt társadalmi körülmé
nyek felelősek, s fel lehet olvasztani azt a kérqet, amit a bűneik piszkos hava
zása fagyasztott szívük köré. Meg lehet találni az emberi természetnek és min
den egyéniségnek azokat a jó vonásait, amelyek alkalmasak a közösség javá
ert való tevékeny életre. Világnézetileg ez a mű főtartalma, azért is nevezi
magát végső szavaiban a darab optimista színműnek.

A keresett jótulajdonságokat sorra leli meg hol a tudatos keresés, hol a
beléjük vetett bizalomnak való megfelelő belső kényszer, hol - leginkább a női

szereplőknél - a nyerseségek és bűnök alatt is élőnek, épnek, érzékenynek
megmaradt érzelemvilág. Azonkívül persze elkezdik alakítani egymást is. Ka
cagtató-könnyeztető, hogy Kosztya kapitányt - aki viselkedésével, személyes
erejével, vezetni tudásával erőközpontja és szervezője a munkával való szem
beszállásnak ezen a tundra-jégvidéken - éppen az veszi le lábáról, hogy vé
gülis munkát vezethet és szervezhet. Hogy ezt va16ra válthassa, sorra töri meg,
humorosnak ható eszközökkel a "legnehezebb fiúkat" is. Mindezeknek szatiri
kus realizmusa két felvonáson át csillog a s'fínpadon, s akkor egyszerre, a har
madik felvonás ban, nyilván a magyar rendezés félreértéséből, kiesik a játék
abból a stílusból, ami felé fordulnia kellene. Az alakok és a jelenetek itt már
- mosolyogva és tündökölve és könnyekben ázva - csak a színpadi költészet
fényében lennének reálisak, ezt meg is lehetne valósítani, a rendezésnek és
játéknak erre való, éppen egyszerű eszközeivel. Ehelyett a harmadik felvonás
- a néző látja is milyen félreértéssel - operetté fordul, már-már népünne
péllyé. Pedig mennyi mély és tömör költészet van az egyes jelenetekben! A
volt utcalány, Szónya, aki az első felvonás alatt a hisztéria magasfeszültségében
megállás nélkül tudta önteni gondolatának szikrazáporát: "belesül" a búcsúbe
szédbe. Kosztya kapitány pedig elmondja, hogy ifjúkorában látott Varsóban
egy csúnya-csúnya kis hegedűművész-fíúcskát,akinek arca azonban, amikor a
hegedűje és az abból kicsalt-varázsú dallam fölé hajolt, a legszebb lett a vilá
gon. - Ilyenné kell lennünk nekünk, megváltozásunkban - mondja - s ez bi
zony nem lesz könnyű munka ily "nehéz gyerekeknél", mint amilyenek mi
voltunk! - Ezek a gondolatok megérnék, hogya harmadik felvonás hozzájuk
ís alkalmazkodnék s ne csak az érzelgőség elkerülésének görcsös félelméhez, a
pozitiv hősök elhalványulásának féltéséhez olyan darabban, amelynél a "pozi
tív hős": úgyis a néző köztudatába-írt történelem!

Barnasin Anna darabja, a Napfogyatkozás, a kritika és a kritikusok fél
reértését vonta maga köré. Ugyancsak derekasan. Kétségtelenül kísérleti jel
legű, és nem könnyű darab. De bátran néz szembe problémájával. Hogy ez az
ún. "mai ifjúság"-e vagy "bukott lány" egy még el nem kallódott típusa-e,
vagy a "fiatalok szerelme ma": ekörül vitatkoznak a kritikák. Újságíró - el
vált férfi - legénylakásán vagyunk, idehozza jóbaráti-tanács ellenére a férfi
a Margitszigeten, éjszaka, Iwcsijába öntudatlan állapotban szedett ismeret
len, húsz év körüli leányt. S az annak ciníkus viselkedése miattí düh után
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érdeklődést, majd segítőkészséget érez iránta, később pedig beleszeret. A lán,y[
szüleinek közönye juttatta a züllésig, de még megmenthető. Azonkívül persze
szép is, noha idegenné teszi a j6 félnemzedéknyi távolság s idegen a vagány
nyelve is; de azért kedélyes és szeretetre vágy6 teremtés. Az újságír6 ír róla,..
állásokat szerez neki, majd furcsa paradoxon jő. Azt még megbocsátaná, hogy
a lány egyszer visszabotlik régi életébe, de azt már nem, hogy mélyen bele
szeret egy olajmunkásba. S a kritikusok bosszankodva nézik, hogy végül egyik
hez sem megy feleségül. Holott mi sem természetesebb, mint hogya "megmen
tőjéhez" azért nem megy hozzá, mert bár hálás neki, de nem szereti; akit m.eg-'
szeretett, ahhoz viszont azért nem megy, mert méltatlannak tudja magát ho=:
zá. (S dühítően viszolygató is lenne, hogyamunkásfiúnak legyen ,.jó" egy
ilyen leány is, mert. szép, érettségizett, s szépen és sokat tud beszélni.) Egyik
fiatalnak sem kell ez így. Ismeretlen jövendőbe mered a lány, mikor a függöny
összehull. Nincs kimondva, de érződik, hogy az élettársi kettősséghez nem elég
a szerelem, ahhoz tisztaság is kell; - az elveszített tisztaságot nem föltétlenül
adja vissza a másik fél megbocsátása. Természetes síkon az újhódottá-szenve
dett élet fegyelme adja majd vissza azt. Természetfölötti síkon pedig a bánat
és a kegyelem! - érzi a természetfölötti világnézetű néző. A fiatal és tehet
séges szerző maga tehet arról, hogy darabjá.t félreértették! Maga. az öreg Ber
nard Shaw sem tudna épkézláb darabot írni így: a három szereplő közül min
dig csak kettő van a szinen és beszél jó kiadósan; s ha a harmadik megérkezik.
az előző kettőből valaki gyorsan kimegy. A darabot igy egyedül a leányt ala
kító szinésznő rendkívüli színpadi ereje menti át ,az előadásokon. (Ijjas Antal)

KÉPZÖMűVÉSZET.(Külföldi grafik1lsok vendégjárása a nyárutón.) Három
fiatal csehszlovák grafikusművész fametszeteit állította ki a Fényes Adolf-te
remben. A régi formát telítették új tartalommal. Vladimir Tesaf a legérettebb
hármójuk közül. Csak ritkán, színez is, mint a "Külváros" című képén, egy
magányosan meredő vörös fal mentén surranó embercsoporttal és néhány szót
szórt kopár fával találóan jellemezve a peremkörnyék didergős hangulatát.
Egyebekben, teljes figyeimét leköti a fekete és a fehér összjátéka, a lelkiállapo
tok változásait kifejező tónusárnyalatok végtelen skálajával. Legszebb képe, az
"Ezüst táj", festői hatást kelt gyöngyöző szürke fényben rezgő fáival. Kedveli
az ellentétek kiélezését folthatásokkal. És pedig vagy akként jár el, hogy a fe
kete alapon a vékony fehér sávolt: csupán a 'körvonalakat jelzik. "Ébredés": a
feketeségből felnyúlik, az éjből születő hajnalt jelképezve, egy karcsú fehér
nőalak. Vagy pedig olyképpen, hogya fehér is, a fekete is, kisebb-nagyobb fo l
tokban egészíti Iti egymást. Például a "Bánat" című képen: a lehorgasztott női

fejet (fekete folt) az elesettség súlyával nyomja le a ratenyerelő kéz (fehér Iolt).
Egyik-másik kompozícióján a "tegnap"-pal összetéveszthetetlen "Ma" könnyen
felismerhető, jellegzetes bélyege, Picasso 'kikerülhetetlen hatását árulja el. ("Jú
niusi éjszaka", összefonódott emberpárjával.) JuH Svoboda már nem oly válo
gatós a tárgyválasztásában. Elmélyedés helyett beéri Ielszines hatáskeltessel.
("Csók az ajtóban", "Virrad".) Legsikerültebb képének címe: "Kívánság". Két
elmosódott nőalak egymás mellett állva néz bele, fentről, a vaksötétbe. Felet
tük a csillagos ég, alattuk a kivilágított város..Joscf Duchoii színes f'ametszeteí t
tudatos és ezért öregesnek ható prímitlvség, keresett gyermeteg naivitás jel
lemzi. Csendéletei, portréja, leányfeje, valamint Chagall-hatást-jelző tájképe.
"Hold a kert felett", mindazonáltal tehetséges, sőt rokonszenves alkotások, ki
sugárzó, átélt komolyságuk miatt. Mintha a világos, derűs, rikító színekbe öl
tözött "Csakazél1:is jókedv" mögött megrendítő bánat lappangana.

A Kulturális Kapcsolatok Intézetében egy kínai grafikusművész, a 42 éves
Ku Jüan, nagy feltűnést keltett fametszeteivel, illusztrációival és akvarelljei
vel. Bámulatos, mit tud ez a művész. A fametszete», világító színeivel, viha
rosan pergő drámát sűrít, ha így kívánja tárgya, (.,Atkelés a Jangce folyón").
vagy tempósan elidőzik a részleteknél, hosszúra nyújtja a percet. amelynek je
.jentőségét kiemeli ("Levél a szeretett Mao elnöknek"), vagy szemlélődő lírai
hangulatának engedi át magát ("Tél a Pcihai-purkbnn"). A paraszti élet for
radalmasító népi mozgalom lelkes megőrökítőjc. ("A vörös gárda első győ

zelrne", "Ansani acélkombinát", ,,1\1unkások esti iskolába mennek't.) Illusztrá..
elói történéseket, jeleneteket finom lélektani elemzéssol áorúzolt remeklések
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(.,Házasságkötés bejegyzése", .,Szabadságos katona rnesél", "Földosztás"). Ösí
hagyományokon alapuló és technikai újításokkal tovább érlelt tametszeteíoen a
régi és az új Kína találkozik és forr egybe. Ha van művészet, amely - érzé
sünk szerint - nem egy ember, legyen az akármilyen kimagasló alkotómű

vész különben, hanem egy egész emberi közösség erejét sugározza magából,
valóságos több évezredes kuLtúra megfoghatatlan és kielemeZihetetlen ihleté
sével, akkor ilyen Ku Jüan művészete. Még a farrnetszeteinél is, amelyek sza
kadatlan fejlődése során bizonyára még csak jobban elmélyülnek. megtisztul
nak, egyszerűsődnek, lenyügözőbbek az akvarelljei. Varázsuk van, elleshetetlen
titkuk: egyszerre és együtt hat a monumentalitásuk a lebegő könnyedséggel, a
realitásuk az irraelitássaL az anyag a szellemmel, éspedig szétválaszthatatlanul
egybeolvadá kölcsönhatással. Nem állapítható meg, hol ér véget az anyag, hol
kezdődik a szellem, mikor anyag még a szellem, mikor szellem már az anyag.
A legszebb akvarelljei idei termések. Úgy hat, mint költői látomás, a "Hajnali
köd". Tündéri káprázat, tele szívvel, gyöngédséggel, természet- és gyermek
szeretettel, a "Rügyfakadás": Télutói Nap szikrázik a földet borító hótakarón,
de a fákon már pattannak a rügyele és mínt a tavasz hirnökei, ujjongva vihán
colnak kacarászó gyermekek. A felsorolást még folytatni lehetne. És hogy meny
nyire összeolvad művészetében költészet, muzsika, festmény, azt azokkal a
bűbájos képecskeivel bizonyítja, amelyeket népdaloknak nevez. Ezekben az el
lenállhatatlan kedvességű, színes Illusztrációkban vizuálisan énekszó hallatszik.
táncol és dalol a nép. (Haits Géza)

* * *
Képzőművészeti mozaik. Edouard Manet fiatalkori festménye, a "Hölgy le

gyezővel"' (másik címe: "Baudelaire kedvese"), a budapesti Szépművészeti Mú
zeurn egyik büszkesége. A kép - amelyet "A Romlás virágai" költőjének sze
reLmeséről, Jeanne Duvalról festett az impresszionizmus nagymestere - közel
száz esztendős: 1862-b61 való. A híres festményről most egy kis kiadvány je
lent meg, "A Szépmíivészeti Múzeum kincsei" c. füzetsorozat 1. számaként. A
tanulmány írója - a rnűvészettörténetben és az irodalomban egyaránt tájéko
zott L. Csorba Géza - finom tollal ismerteti a mű keletkezésének körülményeit,
Manet és Baudelaire kapcsolatát, a festmény ragyogó esztétikai értékeit és he
lyét a francia festő életművében. A kötetkét - amely bizonyára határainkon
túl is érdeklődest fog kelteni a művészetbarátok körében - néhány reproduk
ció és francianyelvű kivonat egészíti ki.

Augusztus utolsó napjaiban elhunyt Lionello Ve nturi, a neves olasz mű

vészeuörténész-proíesszor. Giorgioné-ról és a klasszikus velencei festészetről

írott könyvei éppoly alapvető jelentőségűek, mint a modern művészet nagyjai
ról - Cézanne-ról, Marc Chagall-ról, Rouaul.t-ról - szóló munkái. A nagy ka
tolikus szellemű festőrnűvésszel, Georges Rouault-val foglalkozó első könyve
1940-ben jelent meg New Yorkban, ez azután 1948-ban Párizsban második ki
adásban is napvilágot látott. Egy évvel a mcster halála után, 1959-ben adta ki
a művészetí könyvremekeiről nevezetes genfi Albert Skira, Venturi utolsó
Rouault-monogrúfiáját, amelyben nemcsak a festőnek, hanem az illusztrátor és
író Rouault-nak is szép lapokat szentelt a szerző; rámutatva, hogya művész

korai munkái tele voltak komorsággal, keserűséggel, az élet torz és sötét 01
dalainak ábrázolásával, míg kései műveiben már "a megtalált derű" hangjai
is megszólalnak.

A Képzőművészeti Alap kiadójának újdonsága egy kis könyv KOI'ács Margit
Kossuth-díjas kerámiaművészről,aki bécsi. münchení, koppenhágai, Scvres-i ta
nulmányokon keresztül jutott el a mai kiforrott, sajátos világú Margit-figurák
ig, edényekig. épületdiszítő faliképekig. A szerző (Bobrovszky Ida) utal arra,
hogy Kovács Margit művészí látásmódját rnilyen erős szálak kapcsolják a közép
kori dómok szobrathoz, s a magyar népköltószcthez, népművészethez: elemzi a
művész nagyszerű stílusérzókkel, dús kópzelöerővel, naiv bájú mcsélőkedvvel

alkotott munkáit, amelyeket az elmúlt esztendőkben Brüsszel, Velence és
Róma közönsége is megcsodált. A kötet nem feledkezik meg Kovács Mar
git művészetének vallásos vonatkozásairól sem, így - től-bek között - tár
gyaljn a győri Szt. Imre templom portálját, az 1948-a5 Krisztus-kerámia-szob
rot, az Angyali üdvözlet, a Háromkirályok kompozíciókat.
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A "Lettres F'rancaises" c. hetilap 891. számában, szeptember elején, George'
Besson művészeti író és rnűgyűjtő írt cikket "Budapest Rippl-Rónai születésének
centennáTiumát ünnepli" címmel. Besson feleleveníti, hogy Rippl tizenkét esz
tendőn keresztül Párizsban élt, s barátság fűzte a "Pont Aven-i csoporthoz",
Bonnard-hoz, Mail'lol-hoz. Mínket magyarokat örömmel tölthet el, hogya cik
író nemcsak Rippl francia kapcsolatairól beszél, hanem Babitsról és Szabó Lő

rincről festett portréiról, s többi "csodálatos lélektani dokumentumairól" és
"Emlékezései"-l'ől is, arnely vmegérdemelné - rnondja a francia 'kritikus -r-r-,

hogya franciák is megismerjék. E cikk egyben a lap egyik régebbi tévedése'
helyreigazításának is tekinthető, ugyanis egy korábbi számban (882.) - ugyan
csak Besson - Rippl-Rónait cseh művésznek nevezte, egy Maillol-megemléke
zésben.

A Budapesten kiadott "Hungarian Review" c. szép kíállítású ango! nyel
vű képes folyóirat (amely "Ungarisohe Rundschau" címen németül is megje
lenik) ez évi 7. számában terjedelmes cikk jelent meg, "With Béla Czóbel at
Szentendre" címen; a cikk írója - Fedor Agnes - néhány aktuálís művészeti

problémaról szólaltatja meg Czóbelt. Az érdekes interjut néhány jólsikerült
fotó kísért a mesterről, s két festmény-reprodukció. Itt azonban egy kis mellé
fogás történt: aközölt és Czóbelriek tulajdonított tájkép egy másik kiváló fes
tönk: Gadányi Jenő műve.

A francia képzőművészeti folyóiratok beszámolnak Chagall új üvegíestmé
nyeiről. amelyeket a 74 esztendős mester az egyik jeruzsálemi zsinagóga szá
mára készített. Óhagall - aki az Assy-i keresztelőkápolnáhozés a metzi ka
tedrális északi apszisához a múltban már tervezett sokra értékelt üvegablako
kat - most Izrael tizenkét törzsét, Júda, Naftáli, Benjámin történetét jelení
tette meg tizenkét szimbolikus üvegablak-kompozícióban. Az egyik lap Chagall
"szeráfikus színeiről" beszél, s arról, hogya művész VÖl'ÖS színfoltjai elragadta
tással töltötték volna el Huysmans-t, a ragyogó bíbor színek kedvelőjét. A
"Lettres Francaíses" azt is megjegyzi, hogy e zsinagógai üvegfestmények közel
állanak a katolikus ikonográfiához. Mielőtt az elkészült műveket Izraelbe vit
ték volna, a Louvre ukvarán nagy 'költséggel felépítettek számukra egy díszes
ideiglenes pavtlont, hogya franciák is megismerhessék Chagall Genezis-inter
pretációít.

A "L'Oeil" c. fényűző kiállítású párizsi művészetí szernle szeptemberi szá
ma a magyar származású Schöffer Miklós szobrászról közöl hosszú cikket. A
Kalocsán, 1912-ben született művész már régóta francia ál.lampolgár, alkotásait
legutóbb a braziliai Sao Paolo-j Biennálén mutatták be. Guy Habasque írásá
ból kiderül, hogy Schöffer valami egészen új műf'ajt igyekszik meghonosítani.
Nagyvárosok tágas térségein, parkjaiban. felállításra kerülő hatalmas fémkonst
rukciókat készít, amelyekben lámpák, reflektorok vannak elhelyezve, s ezek
színes. váltakozó fény játékot sugároznak. Az új törekvés - Habasque és Schöf
fer beszélgetéséből és a közölt képekből ezt szűrtem le - nem annyira a képző

művészet körébe tartozik, mint inkább az új építészeti törekvésekhez alkal
rnazkodó iés a modern technika adottságait felhasználó gigantikus dekoráció,
artisztikus, szellemes látványosság.

Örömmel kell fogadnunk, hogy nálunk is egyre nagyobb választékban hoz
zák forgalomba a színes képzőművészeti reprodukciókkal diszített levelezőla

pokat. Aki kívánja, Dürer, Brueghel, Tiepolo, Tizian, Goya, Van Gogh, Markó
Károly, Ferenczy, Vaszary, Szőnyí, Csók István alkotásaival köszöntheti hozzá
tartozóit, barátait. A kis nyomatok igen jók, s általános és közópiskolás diákok
számára kiváltképpen alkalmasak a művészettörténeti fogékonyság felkeltésé
re, a híres műalkotások megismertetésére. S éppen, mivel az ifjúság is nagy
"fogyasztója" e lapoknak, nagyon kell vigyázni a közölt adatok pontosságára.
Ezért említjük meg, hogya "Három nemzedék" c. Derkovits-levelezőlapon hi
básan szerepel a festő születésének éve. (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (Liszt: Krisztus. Beszélgetés Tamás
A l a j o s s a!.) A Liszt Ferenc és Bartók Béla nevét viselő Budapesti Zenei
Hetek szeptember 24-én kezdődtek Ernest Ansermet, a világhírű karmester
hangversenyéve!. Liszt muzsikájának rajongói azonban már hetekkel előbb is
szép élménnyel gazdagodhattak, legalábbis azok, akik meghallgatták a Krisz-



tus-oratóriumot Tamás Alajos vezényletével, a Kapisztrán Kórus, Gyermekkó
rus és Zenekar, valamint Jámbor László közreműködésével. Előadás után né
hány kérdést tettünk fel Tamás Alajosnak. Beszélgetésünk irányát természete
sen az elhangzott oratórium szabta meg, ámbár tudomásunk szerint a kórus
és zenekar egyéb Liszt műveket is megszólaltatott már.

- Bevallom - kezdi a beszélgetést Tamás Alajos -, Liszt egyházi mu
zsikája mindig a "gyengéim" közé tartozott. A "Zukunftmusik" hivei közül leg
inkább ő volt az, aki Istenben látta a jövőt és esztétikáját is az ember és Isten
kettősségére épitette fel. Ez tükrözik vallásos műveiben is, melyek közül mi ad
tuk elő Magyarországon először a Via crucis-t (1949 május 24-én a Zeneakadé
mián). de ugyanez az alapállás jellemzi a Szent Erzsébet legendáját is, melyből
a gyermekkórusokat adtuk elő, nem is szólva kisebb kompozícióiról, melyek.
szintén gyakran szerepelnek műsorunkban.

- Visszatérve a Krisztusra, tudomásunk szerint 1853-ban vetődött fel Wag
ner, Liszt és Heruieqti találkozásánál a kompozició első terve. Végső meg;'vgal
mazására azonban csak 1861-ben kerűlt sor. Vajon ilyen, látszólag túlhosszú
érlelődés nem veszélyezteti a mű egységét?

- Ennél a kérdésnél feltétlenül eszünkbe kell idéznünk. hogy I.iszt Krísz
tus é,ettörténetének csupán a legkiemelkedőbb részeit zenésítette meg, a többit
mintegy "aláfestésnek" szánva a mű szinpadi előadásához. Nagyon sokat le
hetne IJeszélni arról, hogy a szem mennyivel inkább képes áthida/ni a történés
szakadékait, mint a fÜZ. Ez már egy kicsit pszichológiai jellegű 9robléma is.
Mindenesetre Liszt a zenében tökéletesen ki tudta fejezni, amit akart: a krisz
tusi élettörténetet és ennek emberi vonatkozásait.

- Lássuk ezekután az oratórium rövid vázát:
- A Krisztus-oratórium három, egymástól jól elkülönithető rész öt"Jö?:ete.

Az elsőt "bájosnak" nevezném, hiszen Jézus életének legismertebb és legked
veltebb részét: sziiletését; a Három Királyok epizódját dolgozza lei. .tl második
a l~risztusi tanitás foglalata: a nyolc boldogság meghirdetése, Pater noster, Tu
es Petrus (az egyház megalapitása), Vihar a genezáreti tavon és Beronulás Je
ru::::só.lembe. A harmadik rész Krisztus szenvedését és feltámadását foglalja ösz
SZe a következő állomásokban: Szomorú az én lelkem ... Stabat Mat'!r Láto
gatás a. sirnál, Resurrexit, Christus vincit. Ez a történés vázlata. A zene SZÖllC

teit és rostjai t bizony nehezebb lenne [eltárni. Legyen elég itt annyi, hogy spe
kulativ és drámai elemek alkotják a magvát. Mindez azonban csak akkor váliri:
igazán élővé és hatásOssá, ha a hallgató is teljesen átéli, feldolgozza minden
egyes taktusát.

- Előadásukban mindenesetre úgy tűnt, mintha az oratóriumnak két döntő

pontja lenne: a Tu es Petrus ... és a Resurrexit ... kezdeiű kórusok. Szándé
kosan emelte ki ezt a két részt?

- Mint már említettem, az oratórium részei nem szigorúan összefüggő egy
ségek. Mai tudásunk szerint Liszt nem is együtt, egyszerre komponálta őket.

Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a biográfiának és filológiának nagy adós
ságai vannak ezen a téren. Ahhoz ugyanis, hogy egy darabot teljesen hitelesen
szólaltassunk meg, tudnunk kell a keletkezéséhez fűződő legapróbb mozzana
tokról is. Az én megítélésem szerint főként éppen a Krisztussal kapcsolatban
van sok "fekete folt". Aligha vitás azonban, hogy az emlitett két kórus valóban
tetőpontot jelent, hiszen az egyik az egyház alapításának pillanatát ragadja meg,
a másik pedig mintegy ennek a pillanatnak az igazolása. Meggyőződésem,hogy
ezt Liszt is igy képzelte.

- Tehát ilyen tudatosan sarkitotta volna ki zenéjét vallásunk legfőbb ta
nitásaira? Szerintünk ennek a meggondolásnak látszólag ellentmond Péterfy
Jenő, amikor annak a véleményének adott kifejezést, hogy "Lisztben a zene
szerzőt a virtuóz vére táplálja". Nagyjában hasonlóan vélekedett ebben a kér
désben Robert Schumann és Corredorral folytatott beszélgetései során Pablo
Casals is. A szakirodalomban pedig gyakran olvashatunk arról, hogy Liszt val
lásos érzülete színpadias, kűlsőségekből táplálkozott. Vajon a Krisztus hogyan
felel erre a kérdésre?

- Liszt életét két részre kell választanunk. Az első periódusban a zongora
virtuóza volt. A másodikban - a kottáé! Én nem látok abban semmi különö-
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set, hogy ki-ki azon a nye~ven magaszta~ja Teremtőjét, amit Tő~e kapott. És
különösen érdekes, hogy Liszt életének éppen abban a részében kezdtek sor
jázni a vallásos művek, amikor magánéletében is rendet akart teremteni. A:>.ot
hiszem, hogy ez a tény felel mindkét kérdésre.

- Hogyan lehet a korszerű, modern előadásban maradéktalanul felszínre
hozní ezeket az áhitati emeleket ? Hogyan lehet a mai ember számára is ért
hetővé és élvezhetővé tenni a romantikusok kifogyhatatlan bőségét? Vagy ép
pen ilyesvalamilyen célt szolgált a befejező részek szokatlan felgyorsitása ?

- Ennél a kérdésnél eszembe jut Harmat Artur véleménye, melyet köz
vetlenül az előadás után hallottam tőle. "Azt gondoltam magamban, ha a vé
gén azt a fúgaforgatagot ilyen tempóban bírják, az ,nagyon nagy élvezet lesz."
Nem is tudom, hogy korszerűségről van-e itt szó. Sokkal inkább vezérelt az a
meggondolás, hogya hívő, vagy a hallgató, amikor hazafelé megy, erre a dia
dalmas, optimista [oroauuira emlékezzék. Mert ha valóban ezt viszi emlékbe.
biztosan megszereti és megérti Lisztet. Ami a korszerű előadás problémáját
illeti, ez valóban nem könnyű kérdés. Magam is nagy érdeklődéssel olvasom
azt a vitát, amely a Valóság hasábjain folyik erről. Én azt hiszem, hogy az a
legmodernebb, ami egyben a legjobb. Ami leginkább felkavarja a hallgatót,
s leginkább kelti benne az egykorúság érzését. Igen, az egykorúságét. Mert az
igazi, nagy előadó sosem a maga korát kelti életre, hanem a művet, melyhez,
mint már említettem az az időszak tartozik szervesen hozzá, amelyikben kelet
kezett. Konkrétan szólva: Lisztet úgy kell játszani, ahogy maga Liszt játszotta
volna saját művét. Milyen szépen és alázatosan mondta Chopin, hogy ,.irigy
lern Lisztet, mert szebben játssza az etüdjeimet, mint én magam". Pedig ez nem
is volt igaz. Nos, miért ne lehetne hasonlóan alázatos egy mai virtuóz is ? Miért
ne éppen az az előadás lenne a legmodernebb, amelyik a leghűségesebb is egy
ben? Milyen egyértelműenválaszol erre a kérdésre Szvjatoszlav Richter esete!
Amikor az első húsz taktust eljátszotta az A-dur zongoraverseny ből, mindenki
elfelejtette, hogy ki is játszik tulajdonképpen. Személytelenné vált, mert ab
szolut hiteles volt. Mintha maga Liszt lett volna. De idézhetném Sir John Bar
birolli esetét is. Vajon kételkedett-e akárki, hogy maga Bartók is így képzelte
el a Concertót, ahogy Barbirolli vezényelte ? A kritikusok később azt mondták
róla., hogy túlságosan temperamentumos. Vajon Bartók nem volt temperamen
tumos? Hacsak a fele igaz annak, amit Agatha Fasset leirt róla, akkor is ju
tott volna a temperamentumából még két másik embernek. Nos, de hogy egy
szer vége is legyen: a lényeg szerintem az, hogy az a korszerű előadás, amelyik
hűségesen megidézi egyszersmind a múltat is. A Kl'isztus utolsó részének meg
gyorsitásakor egyébként az a meggondolás is vezetett, hogy kiméljem az éneke
seket. Hiszen, ha ilyen hangmagasságokon lelassitumk, az inkább hat erőlkö
tiésnek; mint szép éneklésnek. És a befejező egyszólamú Amenre is tartalékol
ni kellett.

- Végezetül még egy kérdést. Hogyan szerepelt az előadógárda: a kórus,
zenekar és a szólisták?

- Ennek végső elemzése nem az én feladatom. Számomra a művek hiteles
megszólaltatása egyben teljes szubjektív átélésüket is jelenti. Közben nem tudok
objektiven mérlegelni és értékelni. Mindenesetre annyít mondhatok, hogy nem
éreztem semmi kirivó egyenetlenséget sem a kórus, sem a zenekar, sem a szó
listák munkájában. Hogy ez elég-e? Válasz helyett csak annyit mondok, hogy
a mi múnkánkban soha nincs megállás. Sosem a múlt jelentős, hanem a jö
vendő. Végső fokon ez a krisztusi élettörténet végső tanulsága is.

- A mi véleményünk szerint - mert mi mindig a múltból meritünk - a
Kapisztrán kórus és zenekar kitűnően szerepelt és fennállása óta egyik legszebb
teljesítményét nyújtotta. Külön is kiemelnénk a fúvósok élményszerű játékát
és a 1)onósok telt, puha hangzását, - pedig milyen kevesen voltak! -, vala
mint hibátlan összjátékukat. A sokszor "ostorozott" tenor szólam ezúttal nagy
szerűen szólt. Légíes finomsággal énekeltek a gyerekek is. Nem jelentett meg
lepetést Jámbor László átélt és szép éneke, annál nagyobb örömmel emeljük
kí a kórus szólistáinak színvonalas teljesítményét. Végezetül: reméljük, hogy
ezentúl nem lesznek az eddigihez hasonló mértékben "hűtlenek" Liszt művéhez

és gyakrabban szólaltatják meg. (Rónay László)

694



MÁRIA-TISZTELET A ZENGŰ VIDÉKÉN. Egy régi Pécsvárad-környéki
"legenda szerint a Mecsek legmagasabb csúcsa a Zengő: "minden virágvasárnap
megnyílik és megmutatja a méívébe zárt kincseket ..." Ezekre a kínesekre - a
'legenda szelint vagy ezer éve! - egy szegény asszony is kiváncsi volt és az
egyik virágvasárnapon kisgyermekével a karján elindult a hegy belsejébe, hogy
.,szerezzen magának azokiból a kincsekből", Ment, rnent, egyre beljebb a hegy
káprázatos mélyébe; közben nőttön nőtt a csodálata és a mohósága is. A kis
gyermeket letette egy hajlatba, ő maga pedig tovább hatolt a kincsek után, míg
egyszerre csak félelmetes zúgás közelített a mélyből és a kapu csukódni kez
dett. Erre visszafutott, hogy megkeresse gyermekét, de a homályban nem ta
lálta a hajlatot. Futott jobbra, futott balra; kiáltozott sírva és zokogva vad,
fájdalmas zengéssel, - ám a kapu kérlelhetetlenül bezárult és mozdulatlan
kincsei közé magába temette az élőket is. Azóta hallatszik időről-időre a hegy
belsejéből a gyermekét kereső anya sírása zúgva és zengve. És azóta nevezik
a csúcsot: "Zengő hegynek".

A valóságban a hegy gyomrában soha nem volt se arany, se ezüst, se gyé
mánt: csak mészkő és vas, amelyet a kőzépkorban azok a verítékeshátú "vas
bányászok" feszítettek. ástak ki a kemény kő- és földrétegből, akiket az akko
riban alapított vashegyi rnonostor bencéseí indítottak a hegy belsejébe.

Napjainkban viszont fúrótorony, kutató aknák segítségével próbálják "el
fogni" és felszínre hozni a hematit szórványát, valamint a föld alatt rejtelmesen
lovafutó, roppant mélységben rejtőző mecsekí szénvagyon legdúsabb telepét.
Így a kincskereső asszony zokogása helyett gépek és csákányok csapásaitól zeng

.az egykori Vashegy oldala; de ez a zengés, ez a zúgás nem félelmetes, hiszen
míndenképpen meghozza a 'kutatás eredményét: asszonyok, gyermekek, csalá
dok boldogulását.

A legendának és a mai bányászati eredményeknek közös a múltja, "István
uralkodásának kezdeti éveiiben - olvassuk egy mai Pécsváradi Útmutatóban 
az ezeren innen, vagy némileg túl, megalapította a maga korában nagy jelen
tőségű nagyhírű bencés apátságot, melynek falai hazánk legépebb és leg
szebb műemlékei közé sorolhatók." Az apátsághoz bányászokat is rendelt a
bölcs 'király s ezek az ezer évvel ezelőtt élt és kezdetleges eszközökkel dolgozó
vasbányászok, szorosan hozzátartoznak a meesekí bányászat őstörténetéhez, és
,] maguk idejében egy kissé a virágvasárnap útnak induló szegény asszony só
várgásával áshatták a cukorsüveg 'karcsúságú. sötétzöld erdővel borított Vas
hegy oldalát.

A gazdag történelmi rnúltnak ma is élő öröksége a bányászok szorgalma
és a Mária-tisztelet a Zengő vidékén és a mai pécsi egyházmegyében, Mindket
tri azoknak a bencéseknek rnunkájára vezethető vissza, akik "István uralkodásá
nak kezdeti éveiben e nagyhírű és a maga korában nagyjelentőségűapátságban
éltex, és a Szent Benedektől kapott parancs szerint: "Imádkoztak és dolgoz
t.ak .. .' Ez a kettő a Zengő igazi kincse és a kettő közül az utóbbinak nyo
mait járjuk ezúttal végig.

Kincskeresésünket az országosan ismert Mária-Gyüddel kezdjük, amely az
egykori monostortól 40 kilométernyire található.

Egy 1900-ban kiadott füzet közli azt a ferencesek zágrábi Szent László tar
tományának levéltárában talált ruteles feljegyzést, amely szerint "A Dráva
vidék megtérítése a pécsváradi, - akkor vashegyi - bencések érdeme, kik is
mártíromságot vállalva, ezer veszély közben telepedtek Sí klósra, valamint
Gyeüd vezér földjére. Ide, miként minden térítési területre, a Tenkes hegy
bájos, védelmet nyújtó hegyoldalába, egy kicsiny fakápoinát emeltek, ahová a
Boldogságos Szűz Mária szobrocskáját 'helyezték, hogy a Mária-tiszteletet a
megtért hívekkel megkedveltessék. E kápolnában nem lehetett misézni, de
azért a Mária szoborhoz mégis számosan közeledtek a hívek és olyan népsze
rűvé vált, hogy Géza király kívánságára 1148...ban kőternplorn épült a fakápolna
helyére annak emlékére, hogy a király ott találkozott össze VII. Lajos fran ...
-cia királlyal, annak szentföldi, engesztelő zarándok útjában ..."

A kőtemplom s az ezüst szobrocska eltűntek, elomlottak az ezer esztendő

véres viharai közben, de a Mária-tisztelet e helyben meggyökerezett élete meg
maradt s kétszáz évvel ezelőtt az egyházmegye háromnyelvű hívei felépítették

>él Tenkes hegy oldalán a Maria Consolatrix: a Szomorúak Vigasztalőjának, -



"aki gyógyít, segít és vigasztal" - gyönyörű kéttornyú templomát, ahova nem
csak a Zengő aljából, az egyházrnegyéből. de az ország legtávolabbi vidékéről

érkeznek Mária tisztelői.

Körülbelül a gyűdi szobor elhelyezé:sének idejében, a monostor közvetlen
szomszédságában, a festői környékű Hosszúhetény magas legelődombjánakjsu

ihogó bükkerdejébe. Szent László fájának ágából faragott magányos Mária szob
rot állítottak a bencések, rnelyriek elkorhadása után, száz évvel ezelőtt a Me
csekvidék nagytehetségű szobrászművésze, a szászvári Kiss György faragott fe
hér mészkőből egy gyönyörű Pietát, Ma rácskerítés és az Országos Műemlékek

Bizottságának védelme őrzi a szobrot, amelyet kora tavasztól késő őszig felke
resnek a magányos vagy csoportosan érkező zarándokok, messzecsengő hangon
köszöntve a "Zengő Csillagát !" ...

A bencés szerzetesek buzgóságának bizonysága a Zengő Mária szobrának
szornszédságában a Mecsek "Hegyhátán" rejtőző Magyaregregy nevű kis zarán
dokhely múltja is. Itt, a Mecsek egyik legvonzóbb kirándulási pontjának. a
Máré-vár völgyének aljában az egykori Krajczár-rnalorn helyén is a "pécsvá
radi bencések emeltek templomot a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére s a
templomhoz adományozták a Máré-völgynek ismert erdőterületet". A vár neve
sok vitára adott már alkalmat, mivel a várnak soha nem volt Máré nevű tu
lajdonosa. De ismerve a nép szabad nyelvforrnálását, könnyen következtebhetjük.
hogya név Máriaéból eredhet. A templomnak csak a kárászí plébánia feljegy
zéseiben van nyoma, habár Gárdonyi Géza gyönyörű regényében, az Egri csil
lagok-ban is erre vonultak a török szultán hatalmas és annyi magyar emlé
ket elporlasztó, felégetőcsapatai.Az egykori Szűz Mária templomtól két kilo
méternyi távolságban, a mai falu közepéri. Lourdes-al egyidőben vált látogatot
tá az új mecsekí zarándokhely, ahol a vidék dolgozói: parasztok. bányászok, er
dészek tisztelegnek a barnaruhás, szcrény. régi Mária szobor előtt a hársak
közé épült gyönyörű templomban.

A Zengő-vidéki örökség mai tanúj a a költői báiú, néprajzi színekben tün
döklő, a Vashegytől 20 kí lornéterriyi távolságban fekvő Máriakéménd is. A
Pécsvárad híres, ősi Aranyrétjén keresztül futó Karasica völgyben, 1750 tájari
keletkezett ez a zarándokhely, Történetében olvashatjuk, hogy a rnostani rnű

emlék templom helyén, a mai gótikus szentély tanusága szerint is, a "tizen
ötödik században a pécsváradi bencések az Óvári és Kéméndi birtokos csalá
dok adományaival templomot emeltek a Boldogságos Szűz Mária, nevezetesen
a környék lakosságának megfelelően, Sarlós-Boldogasszony tiszteletére." Az új
zarándoktemplom építését természetesen már nem a pécsváradi bencések végcz
ték, hiszen rnűködésük a hódoltság kezdetén megszűnt. De a működés hatása
megmaradt az itt élő magyárok lelkében és átvették azt az idetelepült német
és horvát hívek is. Így aztán minden nevezetes Mária-ünnepen most is három
nyelven dicsérik minden magyarországi hívő mennyei édesanyját, a Nagyboldog
asszonyt.

A Mária-tisztelet ezer éves nyomaira bukkanhatunk Mohácson is, amelyet
az apátság idejében "Muohach" néven ismertek. Ebben a Váradtól ugyancsak
negyven kilométer távolságra fekvő egykori monostori halászfaluban állt a hí
res Védelmező Boldogasszony szobra. A szebrot Zsigmond korában egy budai
hajós hozta .Mohácsra; de abban a templomban helyezték el, amelyet szintén a
vashegyi bencések építettek, s itt a reformáció időszakáig őrizték. Akkor, a
XVI. század közepén egy pajtába telepítették "a művészí értékű szobrot, majd
egy mélyen vallásos földmívelő házaspár szekérre rakva, az éjszaka sötétjé
ben" a néprajzilag és népliturgiailag nevezetes és erdőkkel védett Szebénybe
mentette, Szebény nemcsak a pécsváradi, de a bátai bencés birtokhoz is tarto
zott; ősmagyar népe tőlük kapta forró és szép vallási ragaszkodását és a Mária
tisztelet örökségét. A szép szobrot annyira megszerették a falu hívei, hogy ami
kor az egyházi hatóság a közeli Geresden működő ferencesek gondjára bizta
azt, megfaragtatták a mását.

A pécsi egyházmegye legészakibb pontján, a kilencszáz éves jubileumát
éppen most ünneplő Szekszárdon is találkozunk ;örökségünkkel a barokkos bá
jú kétszázéves Remete-kápolna táján, amelynek kisasszonynapi búcsúünnepére
minden évben többszáz hívő érkezik. Erről a kápolnáról csak annyit jegyez fel



a história, hogy bővizű pompás kútjához ismeretlen remete telepedett a rég
múlt időkben, akí "imádkowtt és dolgozott".

Miután a kápolna mai szőlősdombját Bartinának nevezik a szekszárdiak s
a vashegyi bencések .közőtt az első században két Bertalant is találunk, akik
közül az egyik Lengyelországból érkezett, tehát nevezhették szlávosan, nagy
népiesen Bartinának is... A remete vashegyi eredete azért is feltehető, mert
- Perr Viktor kutatásai szerint - a pécsváradi bencések fontos térítési terü
lete volt a Székszárddal szomszédos Grábócz, rnelyet abban az időben Gara
boncnak neveztek és eredetileg az ősmagyarság kultíkus őrhelye lehetett a po'"
gány korban. Innen jöhetett Bartina atya az akkori nevén székszárdi dombok
kies vidékére.

Grábóczon. amely az egykori szekszárdi apátság majorja, gazdasága volt,
míg a hódoltság alatt a budai pasa birtokába nem került, most keresik annak
a Mária templomnak romjait, amelyet színtén a bencések építettek két térítési
területük határán. Ezt a templomot a Gyümölcsoltó Boldogasszonynak ajánlot
ták. Figyelemreméltó jelenség, hogy abban a gyönyörű műernlékterrrplomban.

amelyet dalmát görögkeleti szerzetesek építettek, a budai pasa engedélyével, az
elpusztult templom helyén, ma is ott pompázik a Gyümölcsoltó Boldogasszony,
vagy ahogy ők nevezik "Mária Orömriíre", tavaszi színekben ragyogó ikonja.
A falu kétszázéves. kicsiny, de bájos barokk templomában a Nagyboldogasz
szonyt tisztelik az elpusztult ősmagyarság helyére telepedett németajkú hivele
A pécsváradi bencések rnunkája nem volt hiábavaló. A Zengő népének buz
gósága éppúgy bizonyítja ezt, mint a szentístvánkorí bányászok utódainak
szorgalrna. (Dénes Gizella)

AZ EVANGÉLIKUSOK ÉS A GEOCENTRIKUS VILAGKÉP. Nem egyszer
foglalkozott már a Vigilia a geocentrikus világkép és az új koperníkuszi szem
lélet kapcsán keletkezett kérdésekkel. Legutóbb egy szerkesztőí üzenetünk és az
Új Ember egyik cikke kapcsán levelet kaptunk MagassySándor evangélikus
Ielkésztől, aki érdekes és jól dokumentált hozzászólásában protestáns oldalról
világít rá erre a sokat virtatatt történeti ügyire. Sorait az igazságkeresés szelle
mében igyekszünk bemutatni, és csupán a rendelkezésünkre álló hely kiszabott
volta miatt közöljük rövddítve,

Magassy szerint a két lap Lutherre, illetve Melanchtonra vonatkozó ész
revételei némi kiigazításra szorulnak. Az a megállapítás, hogy Melanchton har
colt Kopernikuszék ellen, igazolható. Evangélikus részről Elert mutatott rá,
hogy Melanehton zsoltár-magyarázatai kapcsán támadta Kopernikuszt, védte
az ókori világképet, s benne elsősorban az asztrológíát, amelynek odaadó híve
volt. (V. ö. Elért: Morphologie des Luthertums, Münohen 1931. L 366. sk.) Lut
hert azonban - mondja Magasay - rendszerint egy asztali megnyilatkozása
kapcsán szekták elmarasztaini. S az ő ismeretei szerint ez az egyetlen olyan
hely, amelyet "Kopernikusz-ellenes támadásnak" lehet feltüntetni Luther ré
széről. Már ilyen említésével is találkozott: "Luther Márton élesen fellépett
Kopernjkusz heliocentrikus elmélete ellen a következő érveléssel: ,Ez a bolond
az egész asztrológiát meg akarja változtatní. Am a Szeritírás megmondja, hogy
Józsua a napnak parancsolta meg, hogy álljon meg mozgásában és nem a fötd
nek'." (Az idézet nem katolikus szerző tollából származik; egyébként pongyola
és hiányos fordítása az amúgy sem hű Aurifaber-féle szövegnek. Sajnos, a kü
lönböző tudományos és népszerű Luther-gyűjtemények Tischreden-kötetei'be is
Aurifaber szövege került az eredeti helyett !)

Ezzel szemben a kritikai szöveg - folytatja Magassy - Lautetbach Ttiqe
buch-ja (1539) alapján a következőket tartalmazza: ,;Egy bizonyos új asztroló
gusról történt nagyrabecsülő említés, aki a földet próbálta megmozdítani, és
nem az eget, a napot és holdat; mintha - aki kocsiban, vagy hajóban halad,
véti, hogy a föld és a fák mozognak, maga pedig áll. De ez mostanában így
megy: aki itt bölcs akar lenni, annak semmit sem szabad úgy hagynia, a'hogy
mások megfígyelrk, neki valami rendkívülit kell tenni; épp így tesz az is, aki
az egész asztrológiát (értsd: asztronómíát) meg akarja változtatni. Mivel ez még
ráadásul tisztázatlan is, így én mégis csak a Szentírásnak hiszek, mert Józsua
a napnak parancsolta meg, hogy álljon meg rnozgásában, s nem a földnek."
Kétségtelen tehát, ha rnindenáron Luther Koperrulcusz-elíenességét akarjuk ki-
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olvasni a szövegből, akkor az egyes kifejezések önmagukban véve alátámasztani
látszanak feltevésünket. Ha azonban az összefüggést is figyelembe vesszük, ak
kor világossá válhat, hogy Luther mondatainak éle általában amindenáron
való újítás és a kellőképpen meg nem alapozott elméletek ellen irányul. Az pe
dig nem szorul bizonyításra, hogy Kopernikusz heliocentrikus elmélete Luther
életében még nem rendelkezett olyan bízonyltékokkal, melyek minden kétséget
eloszlathattak volna. A VigiLia is elismeri, hogy csak XIV. Benedek pápa (1757
ben, tehát több, mínt 200 évvel Luther halála után) vette le az indexről azt a
9 tételt, mellyel kapcsolatban az előzőleben "további komoly és fegyelmezett
tisztázást" követelt az index-kongregáció. Hasonló értelemben nyilatkozik a
Kultu,ra Világa is, arnikor ezt írja: "Még a csillagászok is vonakodtak elfogad
ni Kopernikusz rendszerét." (Kultura Világa, Budapest. 19;;9. I. 24. lap.) Egy
szersmínd utal 'I'ycho de Braohe-ra, aki kiváló csillagász volt, s aki olyan sa
ját rendszert épített ki, mely a ptolemajoszitól is és a kopernikuszi tól is eltért.
Az ilyen elméletek, úgymond, éppen azért születhettek meg és élhettek egy
darabig, mivel Kopernikusz a kétségtelenül helyes felismeréseit nem rníndíg
tudta megfelelően bizonyítani, s nem egy ponton tévedett is.

A fentiek ismeretében kap hangsúlyt Luther nyilatkozatának ez a kité
tele: ., ... mivel ez még ráadásul tisztázatlan is ...", s ez adja meg a kulcsot
Szentírás-használatának megértéséhez - írja a továbbiakban Magassy. Luther
ui. nem ragaszkodott görcsösen a Szentírás rníndenegyes szavához, különösen
nem az olyan kérdésekben, melyek bizonyos földrajzi, vagy általában természet
tudományos közlésekre vonatkoznak. De ha egy bizonyos kérdésben a korabeli
természettudomány nem tudott határozott álláspontra jutni, s nézetét kíelégí
tően bizonyítani, ugyanakkor pedig bibliai nyilatkozatot is ismert, akkor a
Bibllát részesítette előnyben. Ez történt jelen esetben az akkor még kellőkép

pen nem bizonyított heliocentrikus elmélet megítélését illetően is. Elert arra is
felhívja a figyelmet, hogya Józsua-idézetből Luther világszemléletével és bib
liaértékelésével kapcsolatban nem szabad messzemenő következtetéseket levon
ni, rnivel Luther más alkalommal kifejezetten elismert, hogy a Biblia nyelv
használata ilyen dolgokban a látszat után igazodik: .,A filozófusok manapság
azon disputálnak, hogy min alapszik a föld. A Szentírás azt moridja, hogy a
vízen alapszik, s ezt a szem látásának megfelelően mondja. Mert úgy tűnik

mintha a főld a vízen lenne, amint a Genesis is rnondja: .megjelent a száraz .. .'
mert ezt így látjuk szemünkkel." Luther egyébként mind az asztrológiáról, mind
az asztronómiáról többször is nyílatkozott. s ezek a nyilatkozatok alátámasztják
az eddig mondottakat, elsősorban abban a tekintetben, hogy a bizonyítókok
döntő helyet foglaltak el Luther tudomány-értékelésében. Néhány példa: "Di
csérem az asztronómiát és a matematikát, melyek a bizonyítékek területén
maradnak; az asztrológiát viszont semmire se tartom." "Az asztrológia nem tu
domány, rnível nincs alapja és nincsenek bizonyítékai; inkább mindent a fej
leményekből és a véletlenből határoz meg és azt mondja: Ez egyszer-kétszer
megtörtént. tehát rninddg így keH történnie."

Melanchton valóban védte a geocentrikus világképet, nagyrabecsülte az
asztrológiát és hitt a horoszkópokban; támadta Kopennikuszt ésa heliocentrikus
világképet - állapítja meg Magassy. Luther viszont szembenállott Malanehton
nal az asztrológia értékelésében. így - noha Luther nem volt Kopernikusz hí
ve - joggal rnondhatjuk, hogy a heliocentrikus elmélettel szemben sem fog
lalt állást; pontosabban. nem a heliocentrikus elmélet megszületése izgatta, ha
nem az akkor még elégtelen bizonyítási alapja. Ami megnyilatkozásában "Ko
perníkusz-ellenes", az sem több, sem súlyosabb, mint az index-kongregáció
döntése. Az pedig, hogy éppen a "lutheri orthodoxia" támadta később oly he
"esen az új világképet, nem Lutherra vet árnyékot, hanem követőire, akik nem
becsülték meg a reformátor álláspontját. Summázva tehát: igaz, hogy Melan
chton és nyomában a .Jutherí orthodoxia" Koperni'kuszt és követőit - így
Keplert is - támadta heliocentrikus elméletük rníatt ; de téves az, hogy Lut
her Kopernikuszt, vagy általában a heliocentrikus elméletet kárhoztatta volna,
s ennek érdekében még a Bibliát is illetéktelenül használta volna. Mindössze
olyan bizonyítékokat sürgetett. melyek meggyőző módon támasztják alá az ál
lítások hitelét, s ezzel a maga helyén azt a hasznos szelgálatot végezte el, me
lyet az index-kongregáció is célul tűzött maga elé - szintén a maga helyén.

(Sz. E.)
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HEINRICH VON KLEIST. Csak kevesen hallották hírét, még kevesebben
gyászolták meg a költőt, amikor 1811 november 21-én önkezével vetett véget
oly sok csalódással, kudarccal, rnegvalósulatlan álommal teli életének. Ma nem
tartozik a népszerű írók közé, de magas rnűvészi színvonalú, meglepőerr mo
dern alkotásai a világirodalom nagyjai között biztosítottak helyet számára.

Heinrich von Kleist mindössze 34 évet élt, egész életműve belefér egy vas
kosabb kötetbe, de írásai ma is frissek és élvezetesek. Műveí híven tükrözik
életének és jellemének ellentmondásait. Egyfelől a szenvedélyes szertelenséget,
másfelől a poroszos fegyelmezettséget, szüntelen Igazságkeresését. állandó ku
dareait. rnűvészi tehetségét s ugyanakkor a szorgalom és kitartás teljes hiá
nyát. Életének tragédiáját ő maga fejezte ki legművészibben Robert Guiskard.
círnű, soha be nem fejezett drámájában. 24 éves korában, jóformán minden
írói előzmény nélkül elhatározte, hogy olyan drámát ír, rnellyel egycsapásra
felülmúlja az összes híres drárnaűrókat Szofoklésztől Shakespearéig. Robert
GuiS'kardna'k, a norman vezérnek tragédiája valóban nagyszerű téma lett vol
na. de Kleistnek nem volt ereje és kitartása csillogó gyémánttá koszörülni a
nyers drágakövet. A dráma nem sikerült úgy, ahogy azt ő elképzelte, az elke
seredett költő elhamvasztotta félig kész művét. Mi csak egy véletlenül ránk
maradt torzóból ismerjük. Guiskard tragédiája, aki Bizánc elfoglalásáról ál
modik, miközben gennyes kelésektől - a Ieghitványabb és legundorítöbb be
tegségtől - gyötörve tehetetlenül fekszik sátrában, mélységesen emberi és kü
Ionösen Kleistre jellemző szrmbólurn.

Kleist katonatiszti családban született és ő maga is végig kínlódta a porosz
tiszti iskola, utána pedig a hadsereg vasfegyelmét, majd a Rajnai-hadjárat fá
radalmait és a vereség szégyenét. Nem bírta soká és otthagyta a katonaságot,
Szülővárosának, az Odera menti Frankfurtnak egyetemén matematikát, Iílozó
liát és minden létező tudományt hallgatott, majd ezt is abbahagyta. Elköltötte
örökségét, különböző hívatalokkal, lapkiadással és ki tudja még mi mindennel
Ioglalkozott, de mindenütt kudarcot vallott. A kalandvágy Párizsba hajtotta,
hogy részt vegyen Napóleon angliai hadjáratában. de megbetegedett és a had
járatra sem került sor. Később nemzeti felkelést akart szervezní Napóleon el
len. de ez scm sikerült. Barátokra és szerelemre vágyott, de örök magányos
maradt. csak "önmaga társaságában lehetett egészen igaz", soha, senki nem
értette meg. Az egyetlen nő. aki végre élete utolsó óráiban legalább meghallgat
ta. sem tudott társává magasodní s inkább követte őt a halálba; együtt lettek
öngyijkosok.

Az író Kleist érdeklődésének középpontjában rnindig a különös áll - és
nem él csodálatos. mint a romantikusoknál -. Minden drámájában önmagát
írja. ezért hősei köznapi értelemben sohasem nonmalis emberek. A Kleist-i
hősök túl forrón érző, túl világosan gondolkodó elvont lények, akiket a lélek
mélységeiből feltörő ellenállhatatlan szenvedélyek irányítanak, a cselekvésig
azonban csak ritkán jutnak el.

Az irodalomtörténet elsősorban mint drámaírót tartja számon Kleistet, drá
mái azonban - két vígjátékát 'kivéve - nem színpadra valók és a ma emberét
hidegen hagyják. A költő képzelete túlságosan elrugaszkodik bennük a valóság
tól. Kleist mindent belesűrít drámáiba, amit az élet tőle megtagadott. a Penthe
sileába elfojtott. soha ki nem éLt érzékdségét, a Hermannschlachtba hősi vá
gyait, a Hamburg hercegébe folytonos lázadozásait, szembenállását a világgal;
a Heilzronni Katicában ő, akit nő soha nem szeretett igaz szerelemmel, szélső

ségesen álmodja szavakba a női hűséget és szerelmet. Vígjátékaiban - Az
:eltört korsó és Amphitrion - már sokkal kevésbé szakad el a valóságtól. Ezek
hősei már közelebb ál Inak a novellák "földi" hőseihez. Mind a két mű, Kleist
legjobb írásai közül való, bár az előbbin kissé érezhető, hogy "cél feladatként"
készült egy költői versenyre és ezért néhol kissé erőltetettnek tűnik. Míg Az
eltört korsó a költő korának vaskos humorú német parasztjait állítja színpadra,
a Moliére után készült Amphitrion hősei Kleist "kifinomult" osztályából ke
rülnek ki; remekbe sikerült a porosz tábornok Amphitrion, és a magányos,
megértést sóvárgó Jupiter alakja. Novellái sem hétköznapi történetek, bár ezek
ben a mindennapi élet talaján marad. Ezekben Kleist olyan apró hibákat és
igazságtalanságokat világít meg, rnelyek gyakran vezetnek tragédiakra.

Kleistnek szinte minden művében megtaláljuk a "groteszkségre" törekvést,
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ami később a modern polgári irodalom egyik legérdekesebb sajátossága lett.
Ugyanakkor közös, úgy a drámákban. mint a novellákban a szűkszavúság.

Kleist nem szeretett beszélni, soha nem fecsegett feleslegesen, azt tartotta, a
beszéd egyetlen célja a gondolat közlése, (Különben is szívesebben és könnyeb
ben fejezte ki magát írásban, levelei talán legérettebb irodalmi alkotásaí.] Ha
nem volt mondanivalója, inkább hallgatott, de hallgatott akkor is, ha úgy érez
te, úgy sem értenék meg (és rendszerint nem is értették meg).

Míg a Kleist-i drámák fehéren izzanak, a novellák jéghidegek. Szemben a
drámaíró szenvedélyességével, a novellista nem ég együtt hőseivel, nem harcol.
szeret, gyűlöl, szenved velük, szavakban még csak nem is ítélkezik, hanem
kívülről ábrázolja, mintegy elmeséli a történetet', közben mindent megértően.

de egy kicsit gúnyosan mosolyog, Ezzel a szelíd iróniával azonban - mint ké
sőbb ~hOlmas Mann, aki Kleist olvasásakor minduntalan eszünkbe jut - meg
döbbentőerr realista képet fest korának társadalmáról. az emberekről, a rossz
ról, az igazságtalanságról.

Novellahősei többnyire egy velük szemben ellenséges világban kénytelenek
élni. A Chilei földrengéSIben például a szörnyű katakhzrnából megmenekült,
éppen hálaadó istentiszteletre összegyűlt tömeg agyonveri a fiatal párt, akik
szeretni merészelték egymást. A szerelmes fiatalok elmenekülhettek volna. de
azt hitték, hogya borzalmas természeti katasztrófa után az emberek is meg
változtak.cmegjavultak, és ezért a hiszékenységükért fizetnek halállal. Koliuuis
Mihály - az azonos círnű novella hőse - szenvedélyesen keresi az igazságot
és igazáért mindenre kész. Igazát senki nem is vonja kétségbe - az ellene igaz
ságtalanságot elkövetőket 'kivéve -, de segíteni sem hajlandó senki. Végül is
a tétlenség, közömbösség, önzés bitóra juttatja a lázadót. Még furcsább az
O ... Marquise. Maga a történet a világirodalom egyik leggroteszkebb storyja.
Az ájult márkinőt magáévá tesza a "tökéletes lovag", akinek sok kitűnő tulaj
donsága rnellett ez az egyetlen vétke. Szeretné is jóvá tenni bűnét és feleségül
venni a hölgyet, aki viszont szereti őt, de a szokások nem engedik ily gyersan
beteljesedni a szerelmet, és mielőtt egymáséi lehetnének, a hölgy rájön, hogy
teherben van. Persze, sehogy sem érti a dolgot, hisz az okra nem emlékezhetik.
Újságokban, hirdetés útján keresi a gyermek apját, mire jelentkezik a lovag. A
márkinőt lesujtja a csalódás, hogy azonban neve legyen gyermekének, mégis
férjhez megy a lovaghoz ám: csak 'évek múlva, amikor a férfi ezt kiérdemli,
lesz valóban felesége.

Hőseihez hasonlóan Kleist életét is a tétlen csodavárás jellemzi, ezért lett
irodalmi munkássága is csak torzó, ezért nem tudta megírni "nagy művét' vagy
műveít, mínt ahogy Kolhaas Mihály sem mer végig menni a forradalom útján
és a Chilei földrengés fiatal párja sem vállalja az ismeretlenbe menekülés koc
kázatát. Művei mégis tele vannak olyan sajátosságokkal. amiket az irodalom
csak ötven vagy száz évvel később fedezett fel. Sokan vélik úgy, hogy lélek
elemzéseinek mélységeit utána is sokáig csak Dosztojevszkij érte el. Iróniája.
leleplező társadalom-kritíkája, nyelvi és stiláris modernsége pedig mínt novel
listát, a vele hangulatban és rnondanívalóban annyira rokon 'I'homas Marin
mellé emeli, a német próza mesterei közé. Művei középpontjában rni ndég a
küzdő ember áll. "Utolsó dal" círnű versében látnoki szavalekal jósolta meg az
elkerülhetetlen forradalmakat. Érthető, hogy most, a költő halálának '150-ik
évfordulójáról a Béke Vílágtanács felhívására az egész haladó emberiség meg
emlékezik.

A magyar olvosóközönségnek I887-ben Reviczky Gyula mutatta be elsőnek

Kleistet, lefordítva a Heilbronni Katicát. Azóta Kleist műveinek tekintélyes ré
sze - Amphitrion, Az eltőrt korsó, Chilei földrengés, Kolhaas Mihály, O ...
Marquise - magyarul is megjelent. Reviczky Gyula utalt annak idején a pro
testáns Kleíst ,;katoli'kus rokonszenvére", akinek egyi.k levelében a következő

idézetet találta: "sehol sem indultam meg, legbensőbb lényemben. csak a ka
tolikus templomban, ahol a legfenségesebb zene járult a többi művészetekhez.

hogya szívet teljes erővel megindítsa. A mi Isten tiszteletünk csak a hideg
észhez szól, de a katolikus rnínden érzékhez." Helytelen lenne azonban ebből

messzemenő következtetéseketJevonni, mert más leveleiben Kleist - hiven
ellentmondásos jelleméhez - nem éppen ebben a szellemben nyilatkozott a
katolrcizmusról. (Taxner Ernő)
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NAGYON SZEMÉLYES MEGEMLÉKEZÉS HOCK JANOSRÖL. Október
1O-<'n volt huszonöt esztendeje, hogy Rock János meghalt. A magyar képviselő

ház egyi-k legnagyobb szónoka, harcos, radikális gondolkozású ember volt,
mint egyházi író, főleg Imakönyveiről nevezetes. Az 1918. évi forradalomban
ez a kiváló tehetségű katolikus lelkész volt a Nemzeti Tanács elnöke, és a for
radalmak bukása után emigrácíóba vonult. Ebből az időből való az a történet,
amit most el aíkarok mondaní,

Az eset 1933 telén kezdődött. Mindketten az ujtátrafüredi Palace-szanato
riumban tartózkodtunk. Hoek János állandó lakása Bécsben volt és onnan uta
zott a Tá!trába. A szanatórium közönsége hamar megszerette. élvezetes társal
gásban részesübtürrk, amikor a körében ültünk. Sem az errugrációról, sem az ak
kori hazai állapotokról nem beszélt, nagyon diszkrét, nagyon decens volt Il1Íll1
den rnegszólalása. Emlékszem, sokat mesélt a pápaság történetéről. elámultunk
óriási tudásán és nagyszerű memórtáján.

Egy reggel engem keresett és meg is talált a szanatórium szalórijában.
- Magát hajszolom kedves fiam - mondta.
Kezében levelet tartott, azt lobogtatta.
- Nézze csak, Imilyen különös levelet kaptam. Erdélyből jött, bizonyos

Kalan nevű községből. ahol én sohasem [ártam, nevét sem hallottam. Ismeri
ezt a helyet? Hiszen maga odavaló.

- Hírből ismerem CSUIpán. Hunyadrnegyei község. vagy jobban mondva
hatalmas ipartelep, vashámor. Tudom, hogyaresicai rnamutvállalathoz tar
tatik.

- Igen, igen, éppen erről van szó. Itt a levél, olvassa el ...
A levelet német nyelven frták, ha jól emlékszem az írója nevére, Hilda

Kriegernek hivták. Elbeszéli benne, hogy az ő férje mozdonyvezető a Titan
Kalan-Nadrag-i vas- és acélnnűveknél, amely a resicai vasbányahoz és ura
dalomhoz tartozik. Szorgalmas, becsületes, józanéletű ember, mindkettenkJa
tolíkusok. A múlt évben azonban valami rágalom, besúgás indult meg a férje
ellen, ennek során fegyelmi eljárást akasztottak a nyakába, felfüggesztették
az állásából és immár kilenc hónapja nem kap fizetést. Igen nagy nyomorban
élnek és ezért folyamodik Hock Jánoshoz, nem tudna-e rajtuk segíteni.

- Ez csodálatos valami - fűzte hozzá a levélhez Hock János. - Én azt
sem tudom, hol van ez a vállalat, ennek a szegény asszonynak a hírét sem
hallottam. Fogalmam sincs, honnan ismer ő engem, talán valamelyik imaköny
vemet forgatja. Még kevésbé sejtem, honnan tudja az én bécsi címemet. A leg
érdekesebb ezenfelül még az, hogy bécsi lakásomon meghagytam, pihenni aka
rok itt a Tátrában, ne zaklassanak. semmiféle levelet ne küldjenek utánam.
Nem is kapok egyetlen sort sem, de ezt mégis utánam küldték. Nem a tartalma
miatt, mert hiszen a levél felbontatlan. Hát akikor miért? A körülményeknek
milyen furcsa összejátszása káprázik itt a szemem előtt!

Elhallgatott, majd kis szünet után paposan folytatta:
, - Természetesen én ezen az apró, fájdalmas tragédián segíteni nem tu

dok, és hogyan is vélhebte ez a szerencsétlen teremtés, hogy javít a helyzetén,
ha hozzárn fordul, aki ebben a percben üldözött, hontalan ember vagyok. Csak
hogy, kedves fiam, azért van isteni gondviselés és annak kíszámíthatatlanok az
útjai. Ime: itt van ön, találkoztam önnel, a'ki Erdélyben lakik és országgyűlési

képviselő a román parlamentben. úgy-e?
- Igen, az vagyok. Nagyvárad és Bíharrnegye magyarparti országgyűlési

képviselője.

Ezt valahogy mosolyogva mondtam, mert a 73 éves lelkész megrovássze
rűen kérdezte:

- Maga rnosolyog, látom, az isteni gondviselésen?
- Nem azon mosolygok főtisztelendő úr, hanem azon, hogy én lennék a

gondviselés eszköze.
- Nem kell szerénykedni - leckéztetett Hock Jálnos -, hiszen maga tud

ja, iha nem is keresztény ember, hogy Szent Péter egyszeru halász, Szent Pál
szegény szönyegszövő volt. Aztán egy. képviselő és főszerkesztő nem holmi kis
ember.

Tréfásan feleltem:
- Csak mondia meg bátran főtisztelendő uram: "Mach' dich nicht so klein,
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bist du nicht so gross". (Ne mutasd magad olyan kicsinynek. nem vagy any
nyira nagy.)

- Szóval - vette fel Hock János megint a komoly tónust - én átadom
magának ezt a levelet és arra kérem, ha haza utazik, próbáljon ezen a nyom-i
rubt családon segíteni. Ha valamit elér, itt a bécsi címem - értesítsen.

Atvettem tőle a levelet. Nem tagadom, engem is csodálkozásba ejtett a vé
letlen mozzanatok különös találkozása. Magamban azt sem tagadtarn. i1'~'6'"

Hock János rendíthetetlen meggyőződése az isteni gondviselésről, no meg. ho;.\'
én lennék a kífürkészhetetlen útnak az eszköze, hatással volt reám.

A Resica elnök-vezérigazgatója (a név nem fontos) egyben szenátor is voll.
Hazatérve első bukaresti utam alkalmával felkerestem őt a román szenatus
ban. Bemutatkeztam neki és röviden előadtam Hilda Krieger baját. Igen elő-

zékenyen fogadott: .
- Gondolhatja képviselő úr, hogy én nem ismerhetem ezt az ügyet. t EJbb"l1

igaza volt, hiszen a Resicánál 40 OOO munkás dolgozott.) Arra kérem tehát.
i rja meg ezt nekem levélben és én majd megvizsgálom a dolgot.

Nagyváradról azután csakugyan irtam neki, apróra elbeszéltern él keserves
hístóriát és kértem: legyen igazságos. A szenátor-vezérlgazgató nyugtázta a le
velemet.

Aztán eltelt hat hét és nem hallottam a dologról semmit. Természetesen
furdalt a kiváncsiság, mi történhetett vagy egyáltalában történt-e valami.

Irtarn tehát most már Hilda Kriegernek. Elmondtam neki, hogy Hock János
megkapta a levelét, azt átadta nekem, én nyomban a vezérigazgatóhoz fordul
tam és jóindulatú elbánást kértem tőle. Ropparit érdekel engem, volt-e az én
közbenjárásoonnak valami eredménye?

Nyomban megjött a boldog válasz. A szegény asszony előadta levelében.
hogy nem tudta, nem bírta elképzelni, honnan szakadt reá az áldás. Mert az
történt, hogy rendelkezés érkezett a resioai központból akalani üzemhez. eÍJ
ben az igazgatóság megszüntette a fegyelmi eljárást, férjét visszahelyezték él

mozdonyra és kilenc hónapra visszamenőleg megkapta az elmaradt fizetését.
Bizony már nyakig úsztak az adósságban, és utolsó pillanatban érkezett a se
gítség. Most azonban a levelemből már tud rnindent, hálálkodik, köszöni azt.
amit tettem és igéri, hogy örökké fog imádkozni értem.

Persze siettem Hock Jánost értesíteni a szerenesés fordulatról. A megszólí
tásori és a névaláíráson kívül egyetlen sorban válaszolt:

"Kedves barátom! Ugye van isteni gondviselés? Hock János."
Vajon Hilda Krieger csakugyan imádkozott értem? Azóta huszonnyolc L'';

telt el. Sok gyászos esemény zajlott le körülöttem, sok tragédiát láttam. sok
bajt átvészeltem és íme még mindig itt vagyok. Lehet, hogy valaki csakugyan
imádkozik értem, (Hegedüs Nándor)

FERENCZY KAROLY ISMERETLEN LEVELE. Művészeti életünk az id:'on
emlékezik meg Ferenczy Károlynak (1862-1917), a nagy festőművésznek. Nagy
bánya vezető egyéniségének születési centenáriumáról. A következőkben köz
readjuk: Ferenczy két - míndmáíg nem publikált - kéziratát, abban a remény
ben, hogya bennük foglaltak a mcster arcképét - ha csupán egy-két vonással
is - teljesebbé teszik.

Az egyik írás 1903 november 7-én kelt rövid igazolás: .•Sassy Attila úr
Andrássy út 67..szám alatt lévő Iestőiskolámnak tagja, és mindennap ott dol
gozik. Ferenczy Károly, festő",

A bizonyítványban említett Sassy Attila (szül, 1880-ban) ma is élő festő

művész, aki a század elején a képzőművészeti élet ismert egyénisége volt. kö
zeli barátja Gulácsy Lajosnak, Csáth Géza írónak, Kaffka Margitnak, Med
gyessy Ferencnek. Pasztell-portréja Kaffkáról az írónő egyik legsikerültebb
arcrnása, Kaffka egyrk verseskötetét is ő Illusztrálta. Csáth Géza a Nyugat
ban tanulmányt közölt Sassy alkotásai ról, és "Öpium" című novellája a festó
művésznek szóló ajánlással jelent meg.

A másik (s érdekesebb) kézirat egy levél, amelynek címzettje Sassy Árpád.
Sassy Attila édesapja. Az atya levelet intézett Ferenczyhez. ebben tájékozta
tást kért na előrehaladása és múvészí ráterrnettsége felőL A szülői érdeklődés

re Ferenczy e választ adta:
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Nagy-Bánya, május 16., 1904.
Igen tisztelt Sassy Úr!

Igyekszem bizalmának jól lnegfelelőleg, a dolgot jól megfontolva, vti-,
laswlni.

Azt hiszem, hogy Attila fiának van annyi ,talentuma a festői pályára,
II mennyivel bátran neki lehet menni. Nálam komolyan és tisztességesen
dolgozott, elég önállósággal (sic !) és határozott eredménnyel.

Bizonyítványfélét sohasem adtam senkinek. Altalában pedíg, jó véle
ményem van felőle.

Az előképzettségnek és a művészi tapasztalatoknak azon a fokán, a
melyen az Ön fia van, teljes lehetetlenség nagy jövőt jósolni; én, ismétlem.
csak annyit mondhatok, hogy azt híszem, lehet belőle jó festő. Ez sok fél"
körülménytől - első sorban talentumának fejlődési képességétől, és jel
lemének, fogékonyságának minőségétől függ, - a festészet terén a talentum
nem nyilvánul olyan elementáris módon, mint pl. a zenénél, - kevésbbé
ösztönszerűen, - nem lehet itt sokat jósolni. De mindenesetre, a látszólag
legbíztatóbb dispositiók mellett is kell oda sok ídő, és az Ön részéről türe
lem és bizalom. Nehány év előtt nem számíthat feltűnő eredményre. Remél
lem (sic!), hogy Ön, tisztelt Uram, beéri etniel a prognózissal, - én álta
lában nagy igényű vagyok.

Szíveskedjék kérem velem közölní, hogy mi a véleménye az én leve
lem tartalmáról, s ha még valami felvilágosítást kíván, méltóztassék csak
újból hozzám fordulní.

Kiváló tisztelettel
Ferenczy Károly

A betűhíven közölt levél a mester egyéniségére mélyen jellemző. Lelkals
meretesen válaszol a tudakozódó szülőnek; óvakodik a könnyelmű hitegetéstől.

s céloz a művészi pálya buktatóira, nehézségeire. Ferenczy jól tudta, hogy a
művészi kiválósághoz az eredendő tehetségen és a mcsterség szorgalrnas elsa
játításán túl másra is szükség van: emberségre és erkölcsre, amit ő a "jellem
minösége" kifejezéssel jelöl meg. A levél rendkívül udvarias, szolgálatkész
hangneme választékos, előkelő szellemet árul el. Úgy véljük, nincsen igaza
Angyal Endrének, aki - a pécsi Jelenkor círnű folyóirat ez évi 1. számának
106. oldalán - Ferenczyt "kissé sznob, az »úriember« szerepét élvezettel ját
szó" festőnek nevezi. Ferenczy rnűvészetének és emberi magatartásának komoly
,~ága és nemes Igényessége - melyröl rnűvei s a kortársak (Réti, Petrovics, stb.)
jellemzései egyértelműen beszélnek - az idézett véleményt nem igazolják.

***
Nem lesz talán érdektelen, ha néhány szót mondunk a levél címzettjéről,

Sassy Arpadról (1844-1915). Életét Miskolc nyugalmazott polgármesterhelvette
seként fejezte be, de fiatal korában szenvedélyes forradalmi demokrata volt.
Közeli kapcsolatban állott Táncsiccsal, akinek Arany Trombita című hetilap
jában több cikke jelent meg. 1369-ben, az 1. évfolyam 13, számában "Táncsics
Mihály ügye" címmel ismerteti a Táncsics elleni hajszát, s élesen megbírálja
azt az emlolerietlen eljárást, hogy az öreg írót néhány nappal súlyos szemopera
ciója után bíróság elé idézték A cikk e szavakkal fejeződik be: .,Nálunk nem
a törvény, de a bosszú teremti az ítéleteket."

1872-ben képviselőjelöltkéntlépett fel Sassy Árpád. Igen radikális eszméket
tartalmazó politikai programja nyomtatásban is megjelent. Szembcf'ordult a
kiegyezéssel, főleg az 1867. évi XII., XIV. és XVI. törvénycikkekkel. A terje
delmes röpiratból néhány követelést idézünk: "A virillsség. mely kigúnvolása
a becsületes szegénységnek, el.töröltessélc ... Kívánom az általános, egyenes és
titkos szavazati jogot. Legyen a népnek joga képviselőjét. ha az programjától
eltér, visszahívni. A vesztegetésele ellen szigorú törvények hozassana k. A ro
rendiház, mely rothadtságával megmételyezi alkotmányos lógkörűnket. akadálya
a haladásnak, kigúnyolása a népakarat kifejezesenek. eltöröltessék.," A kép
viselőjelöiti programnyilatkozat síkraszállt a polgári szabadságjogok, közöttük
a "bilincsektől rnent sajtó" mellett, - a horvatokkal és a nemzetiségekkel
legyen "békés, testvéries egyetértés, mindkét fél teljes megnyugvása eszközöl
tessék". (Dévényi Iván)
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JEGYZETLAPOK. (Az erdő varázsa.) A ház magasan a hegy derekán fek
szrk, és körös-körül erdő. Húsz lépés, harminc lépés, és befogad a fák néma
sűrűje.

Jelzés mentén rnegyünk ; az ösvény enyhén lejt. A lorrabtól aiig-alig látni
fejünk fölött eget. Lent, a törzsek közt már szürkés alkonyat; fönt még rnintha
világosabb volna. És néha rnírrtha a távolban ritkulnának a fák, mintha lát
hatatlan tó világos párája szállna föl; ott talán vége a sürűnek. s egyszerre ki
nyílik a látóhatár. De nem. Csak egy tenyérnyí tisztás, vagy egy völgy; és foly
tatódík tovább az erdő. Aztán megint valami világosodás: talán ott véget ér,
-s Teláthatní valamilyen síkra. És újra csak nem. És újra folytatódik az erdő.

De ott, ott megint kékes derengés, megint a csalogatás. Odáig még el kell men
ni. Aztán a 'kővctkezőigvÉs újra a következőig.

A mese jut eszembe. Mentek, mentek, s addig mentek. míg utat nem vesz
tettek; és éjszaka lett, és körös-körül erdő. Talán ez az erdő-varázs csalogatta
egyre tovább őket; talán ezt az erdei ősélményt őrzi a mese. Hogy menní kell,
menni, menm, mert ott valahol Telátní a síkra, kilátni a vadonból. megnyílik
a világ. Később elmés kalandozók magvakat szórtak el az úton, hogy visszatalál
janak. De a madarak fölcsipegették a magvakat. és ők is ott vesztek az erdőben.

Még később ki találták a turista-jelzést.
(A víz jelképe.) A költők régóta sejtik, hogya lírának valami titkos rokon

sága van a vízzel. Hogy a ríürnusnak is folyama, hullámverése van; hogy a
hullámverés dallamot ébreszt . " írtak is solkat erről. Nem könnyű róla írni;
metafórákkal próbálunk megragadni valami homályos igazságot, lélektanit,
mint Bergson, aki folyamhoz hasonlitotta a lelki élet árját, s valami annál is
mélyebbet és homályosabbat, valamit, ami félig még megszületetlen, valamit,
ami talán félig biológiai ... De ne bonyol ítsuk: a metafóra sokszor fényes kard
ként vágja át az efajta csomókat. Goethe írt erről három kis strófát a West
östlicher Divan:ban, hafizi pózának átlátszó egyszerűségével, tizenkét sorban
nagyjában mindent elmondva, amit a témáról mondani lehet. íme:

Alkosson bár testeket nekünk nagyobb élvezet Csitul szívem tüze bent,
a ,görög a sárból, az Eufrát-árban s dal kel, ének érik.
B itta.suljon lelke meg a folyékony elemet Tiszta költő-kéz teremt:
a keze fiától: gyúrogatni lágyan. viz ís megkeményszik.

Ennyi az egész. Kötetnyi kommentárt lehetne írni hozzá. S a kötetnyi
kommentár végére megint oda kellene írni ezt a tizenkét sort. Mert többet,
teljesebbet erről aligha lehet mondaní.

(Kritikusok figyelmébe.) Jean Prévost-nak, az írói munka e finom és okos
elemzőjének egyhk könyvében (La création ehez Stendhal) olvasom: .,Valójá
ban minden mű terve külön szabályokat kelt az író fejében, olyan belső tör
vényeket, .melyek lényegében csak erre a műre alkalmazhatók." Az írók ter
mészetesen jól ismerik ezt az igazságot, a krítíkusok viszont annál kevésbé;
vagy ha ismerik is, nem vesznek tudomást róla. Minden műnek megvannak a
maga törvényszerűségei, megvan a maga organizmusa. A rózsa is növény,
a viola is növény, sőt virág, díszvirág mind a kettő. De más belső törvényei
vannak a rozsának is, a violának is, s ezek az egyiket rózsává teszik, a má
sikat violává. Mit szólnánk hozzá, ha valaki felelősségre vonná a rózsát, ami
ért nem viola, és viszont? A kritíkusok számtalanszor teszik ezt. Ugyanazokat
az elvont törvényeket kérik számon a rózsári is, a violán is. Az meg éppen
séggel nem fér a fejükbe sokszor, hogy ugyanaz a kert egyszer rózsát terem,
máskor viclát.

A kritíkusnak alapjában véve hivatásbeli kötelessége volna, hogy mielőtt

egyáltalán ítélkezni kezd, először kitapintsa "azokat a belső törvényeket, me
lyek csak ar:ra a műre alkalmazhatók", vagyis amelyek szerint a mű készült.
ami magának az .írónak a szándéka volt. Ellenkező esetben vajon mi menti
föl a vaskalaposság vádja alól?

Aiki nem látja fától az erdőt, eltéved. Hasonlóképpen a kritikus, aki a sa
ját ötleteitől nem látja a művet, Aki nem a rnűért ír, hanem önmagáért. A krí
tika nem pódium, ahol magunkat mutogatjuk. A művet keld megmutatnuruk.
Persze, ehhez bizonyos szerénység. alázat kell. A kritikus legszebb erényei. A
kritikus nélkülözhetetlen erényei.
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