
őrölk értékekkel, ami apróságok így
.a szeretettel való Ö88zefüggésnk míatt
- rnér nem is kicsinységek, hanem a
harmonikus együttélésnek mintegy
építőkövei.

Mindezt összefoglalva,azt tudjuk
tanácsolni: a nagyöbb rendre, akár
csak külső rendre való törekvés is,
összefügg a krisztusibb emberkiala
kitásával, tehát méltó tárgya a törek
vő jóakaratnak. Persze, nézzünk túl
Iróasztalunkon, lássunk meg mást is.
Lehet, hogy dolgozó ember számára
önmagában Ioglkátlan, Iha napokig
vagy hetekig tartó folyamatos mun
káját naponta pepecselő rendezgetés
sei fejezi be. A fentiekben elemzett
összefüggések miatt mégis egy· másik
rendben, a teI1Il1észetfelettien gondol
kodó szeretet rendjében lehet, hogy
nagyon is fontos. S ha a családi élet
ben mosolyogva veszünk tudomást
olyan túlzásokról, amikor az apa még
gyermekei játékrendjét is irásba fog
lalva ftiggesztette ki, mégsem tarthat
juk feleslegesnek azokat a családi
"gentleman agreement"-eket, amik
egységesitenek a sokféleségben. Gya-
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korlatilag úgy festenek ezek, hogy
nem rádiózik az egyik, amikor a rná-

. siknak pihenésre van szüksége, a
nagylány nem húzza fel mínden meg
kérdezés nélkül édesanyja clp6jét.
vagy a fiúk nem hordják szét apjuk
szerszámaít, vagy... de ki gyl5zné
felsorolni azt a sok kis hétköznapi ap
róságot, amelyekben mégis mindig
ugyanaz érvényesül: a szeretet vagy
az önzés.

Január hónapban a liturgia előteré

ben a Szent Család áll. Menekülésük,
zarándoklasuk a templomba, Jézus
engedelmessége, a Szűzanya közben
járása a kánai menyegzőn: mind
mind ugyanazt a harmonikus rendet
sugározza. S ennek a rendnek fénylő

:kőzéppontja Jézus, aki "erat subditus
iilis" - engedelmes volt nekik. Le
gyünk egymásnak "subditusai" jó 'é_
lekkel. akkor bizonyos, hogy mínden
irányban rend lesz az életünkben, és
ami a legfontosabb: akár "rendesen",
akár "rendetlenül" is viselkedünk, a

. legszükségesebb rendet rnárís megtar
tottuk.

Eglis István

-
VALÖSAGltR~K ss ,FELELOssltGTUDAT. Amikor egyik esztendőből

a másikba fordulunk, nem valószínű, hogy bárki közülünk gondolattalanul,
mindennemű elképzelések nélkül cserélné ki asztalán vagy zsebében a naptárt.
Még ha nem lennének: is mohó vágyaink, valami óhajunk rendszerint akad;
eszünkbe jutnak dolgok, amiknek hiányát éreztük eddig, amiknek kipótolását
reméljük. Mert nemcsak a modern társadalom, az egyén is örökké tervez. Az
élet természetes menete ez. Csak azt nem szabad felejtenünk, hogy egyénnek
is, társadalomnak is a lehet6ségek és ésszerüségek határán belül kell mozog
nia, amikor akar és tervez. Azért adatott meg az ember számára az értelem,
hogy felismerje a korlátokat, amelyeket helyzete és képességei szabnak elébe.
Boldogság és boldogulás feltételeként méltán kivánhatjuk tehát az új esztendő

kezdetén a bölcsességet is egymásnak, amely ott kezdődik, amikor különbsé
get tudunk tenni a jogos várakozások ésa fantázia csapongása között.

Lényeges eleme ez a bölcsesség annak a valóságérzéknek is, amelynek
szükséges voltára legutóbb is felhivták figyelmünket azok a komoly politikai
megnyilatkozások, amelyek államunk több vezető személyísége részéről a
közelmúltban hangzottak el. Az alapvető tény, amelyet nem téveszthetünk
szem elől, hogy a mí társadalmi-gazdasági rendszerünk, amelyben a nemzet
minden fiának meg kell találnia helyét, visszavonhatatlanul szocialista rend
szer, az a berendezkedés és elrendeződés, amelyről az ország lakosainak egyre
nagyobb többsége meggyőződéssel vallja, hogy nemcsak elgondolásban, de
gyakorlatilag is különb a magunk rnögött hagyott feudál..,kapitalista rendszer
nél. Különb és jobb, rnert sokkal humánusabb emberközti és termelési viszo
nyokat, nagyobb rnűvelődési lehetőségeket, tartalmasabb életformákat, egyen
letesebb és kielégítőbb anyagi ellátottságot tud biztosítaní. Hogy azonban
Kádár János kormányelnök december 8~i beszédét idézzük, a' szocializmus
-építését sem "féliStenek" intézik, hanem ,,földönjáró emberek", akikkel szem
ben éppen ezért ,.csak olyan követelményeket támaszthatunk, amilyeneket
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emberekkel szemben támasztani lehet és kell". Világos értelme ennek, boi&"
olyan vívmányokra és teljesítményekre, amelyek e pillanatban még megha
ladják az ország anyagi lehetőségeit és a magyar dolgozók munkaképességét,
józan fővel az új esztendőben sem számíthatunk. Annál döntöbb súllyal esik
viszont latba a folyvást jobbnak az akarása, a jobb mellett való határozott
kiállás, a közösség irányában terhelő felelősség tudata. "Úgy dolgozzunk 
mondta Kádár János -, hogy ba lehet, az eredmények is dicsérjenek bennün
ket, de a szándékot, a törekvést illetően akkor se legyen semmi hiba, ha ered
ményeink némelykor szerényebbek." .A:mi azonban igy a vezetők felé jogos
kívánalom, ugyanez vonatkozik az ország valamennyi polgárára, bármilyen
foglalkozást üzzön, bármilyen beosztásban tevé'kenykedjék. S amiért elsősor

ban tekinthetünk 'bizakodással a jövőbe, éppen az a körülmény, hogy ennek a
kívánalomnak érvényesülése mind kevesebb akadályba ütlWzik.

Nem-igen tehető fel, hogy lennének még ma is ebben a hazában, aIk:iJk
akár cselekvő eljárással, akár mulasztásos módon szándékosan gátölni pró
bálnák az itt folyó építő munka mind hatályosabb kibontakozását. Mert ha
akadnak is még olyanok, akik valami okból nem rokonszenveznek a azoeia
lista rendszerrel, azzal az eggyel már nekik is tisztába kellett jönniük, hogy
a történéseket semmi erő sem fordíthatja vissza; függetlenül tehát elméleti
fenntartásaiktól, gyakorlati magatartásukkal nekik is bele kell illeszkedniük
a társadalmi valóságba, ba önmaguknak is elviselhetően egyáltalán létezni
kívánnak. S ez a beilleszkedés nem is lehet számukra olyan nehéz. Minden
esetre könnyebb, mint valaha iképzeIhették. Csak azt kell megérteniük, hogy
amikor a szocialista rendszer az egész nép javának előmozdítására törekszik,
akkor kivétel nélkül valamennyiünk javát szolgálja. "A'ki nincs a Magyar
Népköztársaság ellen, az vele van" - jelentette ki Kádár János. S nem vitás,
hogy ez a tétel a maga abszolút realitásával a haza minden polgárának, világ
nézeti különbség nélkül, megadja a lehetőséget arra, 'hogy teljes becsületes
séggel belecsatlakozzék a közjólét emelésének lendületes munkájába,

S népünk, mint ezer és ezer jelenség igazolja, valóban ezen az úton is
halad. Nem hivalkodás volt Kádár János részéről, hanem a valóság rögzí
tése, amikor kiemelte: "Politikán:k az egész nép politikája. ötesztendös hazai
gyakorlatunk föltétlenül azt mutatja mindenkinek, hogy igenis, kezdjük meg
tanulni ezt a politikát, ezt a munkát; s hogy nemcsak a meggyőződéses kom
munisták támogatják a pártot, vagy a Népfrontot, hanem a pártonkívüliek
nagy tömege is." S hogy ezt elmondhatta a kormányelnök. abban kétségte
lenül döntő szerepe volt annak az egészséges belső fejlődésnek is, amelyet
Nezvál Ferenc Igazságügyrníníszter az országgyűlés december 15-i ülésén, az
új büntető törvénykönyv benyújtásakor vetített elénk: "A szocialista törvé
nyesség Magyarországon 1957 óta teljes egészében helyreállt, s ártatlan em
bereket a Magyar Népköztársaságban ma nem sújt büntetés. Mindenki nyu
godt lehet afelől, hogy ha nem követett el bűncselek:ményt, bíróságaink nem
ítélik el ... Az utóbbi időben politikai bűncselekményekmiatt már csak igen
ritkán folyik eljárás bíróságaink előtt ... Bíróságaink csakis azokat ítélik el,
akik a Magyar Népköztársaság állami rendje ellen támadnak, tehát aktírv
tevékenységükkel bűncselekményt követnek el. Pusztán politikai meggyőző

désükért,' politikai nézeteikért hatóságaink senkit sem üldöznek."Ezt az ör
vendetes fejlődést azonban nem elég, ha egyszeruen megelégedéssel fogadjuk:
ezt a fejlődést megbecsülni és értékelni is tartozunk. Mert mint Kállai Gyula,
a kormány elnőkhelyettese, a Hazafias Népfront országos tanácsának ülésén
nyomatékosan hangoztatta: "A politikai cik-cakkok ideje nálunk lejárt, s a
kormány azt a politikát, amelyet helyesnek tart, a jövőben még jobban, .még
következetesebben, még nagyobb fegyelemmel fogja érvényesíteni."

Ebben a perspektívában kell nekünk az egyház helyzetét is megitélnünk,
ebben a perspektívában kell mind a papságnak, mind a katolikus hivőknek

magatartásukat meghatározníuk. Kállai Gyula szavaival élve, egyházunk és
az állam kapcsolata jelenleg normális. "Az állam - mutatott rá Kállai 
pontosan teljesíti vállalt kötelezettségeit, az egyházak vezetői támogatják
népünket az alapvető kül- és belpolitikai feladatok megoldásában." Különö
sen örvendetesnek mondotta Kállaí, hogy az egyházakon belül erősödik az El
felfogás, hogy elsősorban nekik maguknak kell fellépniük az olyan reakciós
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egyházi személyek ellen, akik szerétnék megbontani az állam és az egyház
jó viszonyát, s az egyházat államellenes cselekedetek fedezékének tekintik.
"ilyen jellegű tevékenységet államunk a jövőben sem tűr tétlenül. Mindkét
fél érdekét szolgálja, véleményünk szerint, hogy a józan egyházi férfiak a
jövőben maguk lépjenek fel egyesek kártevő tevékenysége ellen." S ugyan
akkor hozzáfűzte még Kállai: "A 'becsületes, a néppel együtt haladó egyházi
férfiakkal kialakult barátságunkat nagyon becsüljük. A népért dolgozó egy
házi személyeknek megbecsült helyük van közéletünkben, elismerjük mun
kájukat."

Mint valamennyien tudjuk, ez a megbecsülés és elismerés jutott kifeje
zésre abban a gesztusban is, amikor az országgyűlés alelnökévé választotta
Beresztóczy Miklós c. prépostot. az Országos Béketanács katolikus bizottságá
nak főtitkárát. Vele kapcsolatban hangzottak el Kádár János emlékezetes
szavai "politikánk lényegéről": "Ha mi tudunk tíz esztendőn át együtt dol
gozni jó harcostársként emberekkel az ország szocialista jövőjéért, a nép
békéjéért, akkor miért ne lennének jók bármiféle közéleti tisztségre?"

Minden éremnek azonban megvan a másik oldala is. Ez pedig az, hogy
amikor Isten kegyelméből és nehéz időkben utat törő egyházi személyek ön
feláldozó és áldozatos tevékenysége nyomán eljutottunk az egyház és az ál
lam viszonyának normális alakulásához, amikor Rómához hű főpapjaink és
szellemi, lelki vezetőink az államhatalom bizaimát is bírják, akkor a mi olda
lunkon se akadjon senki, aki a sarkalatos kérdésben, a belső viszonylatokra
is kiterjedő békés koegzísztencia kérdésében önkényesen ellene fordul a he
lyes felismeréseknek. S mi bízunk is abban, hogy egyházi tisztségviselőink

különösképpen gondolni fognak arra, hogy az ő felelősségük e téren mérhe
tetlenül nagyobb, mint egyházunk laikus tagjaié.

Mi sem nem leplezzük, sem nem titkoljuk, hogy ha igazán kereszténynek
lenni sohasem volt könnyű, akkor manapság és éppen a szocialista rendszer
ben van nem egy problémánk. De ha vannak is problémák, kereszténynek
lenni korántsem lehetetlen. S talán még az sincs kizárva, hogy egyenesen
mínket választott ki a Gondviselés annak az új keresztény élet-magatartás
nak kiformálására, amely hosszú nemzedékek számára iránymutató lesz kon
tinensünk és a glóbusz más tájain is.

Nemrégiben olvastam egy francia teológus, P. Liege legújabb könyveos
kéjéről. amelyben azt fejti ki, hogy Isten felismerése és megvallása a keresz
tény ember részéről nem külsőleges fogadkozásokon, sem tudományos, vagy
filozófiai bízonyítgatáson múlik, hanem azon, hogy "cselekvően belép az
Isten jelenlététől áthatott világba és kiveszi részét mindazokból a tapasztalá
sokból, amelyeket maga Isten hívott elő a történetben". Mert - úgymond 
hogyan is vallhatnók mi Istent atyánknak, ha nem igyekeznénk belépni a
Jézus által átélt fiúi kapcsolatokba, ha nem vennők magunkra annak az egye
temes testvériségnek kötelékeit, amelyeket az egyetemes atyaság alapoz meg?
"Nincs elszigetelődés az igazi hivő számára - hangoztatja P. Liege. - Hasz
talan hivatkoznánk Istenre, ha semmibe vennénk azt a világot, amelyben O
maga is ,kompromittálva van'. A hit logikája, hogy elkötelezzük magunkat
a világ irányában, Isten miatt és vele együtt." Majd ezeket írja: "A keresz
tény hivő felelős a lelkiismerete előtt. De ugyanígy felelős a társadalom előtt.

Cselekedeteink hordereje minden peremen túlárad egyéni életünkön. Mi való
ságosan szolidárisak vagyunk egymással; szolidárisak és felelősek a keresz
tény közösségért, szolidárisak és felelősek míndazokért az emberi közössé
gekért is, amelyekben élünk, s amelyeknek javán munkálkodni tartozunk."

(Mihelics Vid}

AZ ÖRÖKBEFOGADAS a kultúrnépek életében ősidőktől fogva jelentős

és egyszersmind változatos feladatot töltött be. Már az ékiratos családjogi
forrásokban az adopció három funkcióját lehet megállapítani: 1. a gyermek
telen házasok ennek segítségével jutnak a családban a gyermek által nyújtott
örömökhöz; 2. ez az eszköze a szülőjűket vesztett, elhagyott gyermekekről

való legmegfelelőbb gondoskodásnak; 3. alkalmas eszköz arra is, hogy az apa
a házasságon kívül született ártatlan gyermekével szemben a hibáját jóvá
tegye. Ugyancsak az ékiratos családjog beszámol arról is, hogy amikor még a



nő nem maga kötötte a házasságát, hanem a felette családi hatalmat gyakorló
!iérfinak kellett őt férjhezadnia, az ilyen férfi-hozzátartozóval nem rendelkező

nőt valaki éppen avégből fogadta nem gyermekévé, hanem nővérévé, hogy
kiházasíthassa. (Aistleitner: Az ékiratos családjog, 1941. 27. és 29. oldal.)

A későbbi társadalmakban ezen az utolsón kívül az említett örökbetóga
wi célok végigvonulnak. A házasságon kívül született gyermekkel szemben
a jóvátételnek ez a módja akkor válik tárgytalanná, amikor a törvény anél
kül is gondoskodik a helyzete megfelelő rendezéséről, de hosszú időn keresz
tül a többi örökbefogadási célok helyét is egyre erőteljesebben a vagyoni
szempontok vették át, az örökbefogadás valóban csupán az örökösról való
gondoskodás esiközévé vált, sőt a polgári kor francia jogában, amelyet sok
más ország is követett, éppen csak nagykorúakat lehetett örökbe fogadni,
gyermekeket nem.

Már az első világháború hatalmas emberáldozata. ott is, ahol eddig akár
az egész intézmény, akár ez a funkciója hiányzott, az örökbefogadást tette az
elvesztett szülők pótlásának, a szülők nélkül maradt gyermekekről való gon
fiIoBkodásnak legfőbb eszközévé, sőt főleg a szocializmust építő államokban a
többi célok kiküszöbölésével, éppen egyedül ennek az eszközévé,

A Szovjetunió joga, amely egy ideig az örökbefogadással azért fordult
szembe, mert lehetőséget látott annak segítségével az örökbefogadott gyermek
munkaerejének kihasználására, az intézményt kizárólag a ldskorűak örökbe
fogadására állította vissza, és az örökbefogadott gyermek jogállását a vér
szerinti gyermekéhez a leginkább hasonlóvá tette.

Nálunk az 1952. évi családjogi törvénykönyv a kiskorúakra korlátozást
megvalósította. és kimondotta, hogy az örökbefogadást nem maga az érde
keltek megállapodása, hanem a gyálmlhatóBági engedély hozza létre, de a régi
megoldáshoz közel maradt, amikor azt mondta ki, hogy az örökbefogadással
az örökbefogadott az örökbefogadó gyermekének jogállásába lép ugyan. de az
örökbefogadásnak nincs hatása az örökbefogadó rokonai vonatkozásában.
Bbből az következett, hogy az örökbefogadottról a vérszerinti szülője helyett
az örökbefogadó szülője gondoskodott, de már nagyszülői csak a vérszerinti
nagyszülők maradtak, a vérszerínti szülők testvérei maradtak a nagybátyjai,
illetőleg nagynénjei, az örökbefogadó szülők testvéreivel nem keletkezett
családi kapcsolatuk.

Korán érvényesült azonban az a törekvés, hogy főleg az egészen fiatal
korban örökbefogadott gyermek ne érezze, hogy az őt körülvevő családi kör
nyezet csupán mesterséges, hatósági intéikedéssel létesült. Ennek a törekvés
nek az első lényeges eredménye az a szabály volt, hogy ha a gyermeket házas
társak közösen fogadták örökbe, az anyakönyvból a bejegyzett szülők adatait
törölni kell és a gyermek vérszerinti szüleiként az örökbefogadó szülőket kell
bejegyezni, hacsak ők kifejezetten az ellenkezőjét nem kérik. Ugyanez lett
az eljárás, ha szülőjének a későbbi házastársa fogadja örökbe a korábbi házas
ságból származó gyermeket és kifejezetten kérte, hogy őt vérszerinti szülö
ként jegyezrek be.

Ez a megoldás az esetek igen nagy számában biztosította egész életre szó
lóan az örökbefogadott gyermekeknek az örökbefogadó szülők családjába való
harmonikus beilleszkedését és lélektani szempontból általában igen üdvös
intézkedésnek bizonyult. Osszhangban van ez a megoldás a kánonjogi tör
vénykönyv szemléletével is, amely az 1059. és 1000. kánonban kifejezetten
elismeri a világi jognak az őrökbefogadást viszonyt a vérségi kapcsolattól
távolabb tartó, vagy közelebb hozó megoldásait, amikor a világi jogot teszi
kánonjogi szempontból is Irányadévá abban a kérdésben is, hogy az örökbe
fogadásból eredő családi kapcsolat eredményez-e tiltó vagy bontó házassági
akadályt.

Természetesen az örökbetogadás nem minden esetében lehetséges az
örökbefogadó vérszerinti szülőként bejegyzése, mert ha nem házaspár, vagy
a vérszerinti szülő későbbi házastársa az örökbefogadó, hanem egyedülálló
személy, akkor az ő vérszerinti szülőként bejegyzése azzal a furcsa következ
ménnyel járna, hogya gyermeknek vagy a vérszerinti anyja hiányoznék az
anyakönyv szerint, ami képtelenség, vagy az apja, ami házasságon kívüli
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származásra utalna, vagypedig az anyja, illetőleg az apa helyén képzelt sze
mélybejegyTJésénelk eszközéhez kellene nyúlni, ami egyelőre nem látszik a
gyermek lélektani szempontjából sem megnyerő gondolatnak.

Lelki törést okomtatott azonban a gyermekeknél az örökbefogadók vér
szerinti szülőkként anyakönyvezése esetében is, ha az örökbefogadó anya ha
lála után következett be, utóbbi szülőjének vagy testvérének halála. Ekkor
azt volt kénytelen az értelmileg már fejlett örökbefogadott megállapítani,
hogy az elhalt vélt nagyszülő vagy nagybácsi örökségében nem részesedik.
A nagymama tehát nem volt igazi nagymama, a nagybácsi nem volt igazi
nagybácsi.

Ennek a törésnek a feloldását valósította meg a polgád törvénykönyv
öröklési rendje és a családjogi törvényt módosító az a szabály, hogy az örök
befogadott az örökbefogadás folytán mind az örökbefogadőval, mind ennek
rokonaival szemben az örökbefogadó gyermekének jogállásába lép. És ez nem
is függ attól, hogy az anyakönyvben az örökbefogadó vérszerinti szülőként

van-e feltüntetve.
A polgári törvénykönyv is fenntartja az örökbefogadott törvényes örök

lési jogát a vérszerinti rokonai után, bár ennek általában nincs gyakorlati
jelentősége, viszont az örökbefogadott után a vérszerinti rokonok ezentúl
csak akkor örökölnek, ha sem az örökbefogadó, sem annak rokonai nem örö
kölhetik a 'hagyatékát.

A polgári törvénykönyvvel kapcsolatos megoldás kétségkívül lényeges
újítást, tová:bbhaladást jelent; az örökbefogadásból eredő rokoni kapcsolatot
lényegesen közelebb viszi a vérségi kapcsolathoz.

A megoldásnak ez az újdonsága azonban arra indította a jogalkotót, hogy
az új szabályt a családi kapcsolatok kiterjesztésének vonatkozásában csak
azokra az örökbefogadásokra vonatkozóan léptesse hatályba, amelyeket a gyám
hatóság az 1960. évi május 1. napja, vagyis a polgári törvénykönyvnek és a
családjogi törvénykönyv említett módosításának hatálybalépése után engedé
lyezett. Öröklési jogi vonatkozásban az új szabályok már akkor alkalmazásra
kerülnek, ha az örökhagyó 1960. május 1. napja után halt meg, tekintet nélkül
arra, hogy az örökbefogadástmikor engedélyezték.

Az örökbefogadás szabályozásának fejlődése igen figyelemre méltó és hu
manitárius szempontból is mélyen megalapozott. Ezért is hozzá kívántunk já
rulni ahhoz, hogy az új szabályok minél szélesebb körben menjenek át a köz
tudatba. (-ye-)

AZ OLVASO NAPLÚJA. Először volt a "Leningrádi éjszakák" (A Kor
társban jelent meg): egy magyar mérnök leningrádi útjának története. meg
ismerkedése, kurta szerelme egy norvég nővel, aki egyúttal életének legna
gyobb kérdését is jelenti: azt, hogy állást kell-e foglalni, vagy nem. Azután
következett "A szép Kardosné" (folytatásokban a Magyar Nemzetben): egy
kamasz fölkerü! tüdőcsúcshurutjávala Tátrába, ott egy unatkozó szépasszony
kiveti rá a hálóját, s a fiú éppen hogy megmenekül a szép és élveteg "Puti
fárné" hálójából. Az író akkor úgy érezhette, ehhez a fejhez és lábhoz nem
ártana törzset is csinálni, megírta hát "A tengeri csoda" meg az "Egy úrilány
férjhez megy" című elbeszéléseket; a fejet és a lábat egy kicsit hozzákozme
tikázta az utólag készült testhez, az ereket összekötötte és elindította a vér
keríngést, azzal, hogy a négy elbeszélésen ugyanazt a gondolatot, eszmét.
vagy életsorsot igyekezett keresztülvinni. Persze a csoméknál. elkötéseknél a
vérkeringés olykor akadozik.

Mi fűzi egységbe, az író szándéka szerint, Thurzó Gábor regényét, illetve
regénnyé forrasztott négy elbeszélését, a "József és Putifárné"-t? Először' is
az, amire már a cím utal. Mindvégig ugyanarról a "Józsefről" van szó, s vele
szemben többé-kevésbé minden nő, akivel kapcsolatba kerül, "Putifárné", aki
köntösét megragadva kényszeríti maga mellé: a rámenős-kikapós Kardosné a
kisfiút a Tátrában, a rejtélyes-őrült Zinkova a tétova ifjú mérnököt Dalmá
ciában, a szívós Gitta a magányos férfit a romos Budapesten, végül a tolmács
titkárnő Asta a kiküldetésben levő főmérnököt a leningrádi éjszakák nyirkos
varázséban.

A dolog azonban nem ilyen egyszerű. A négy nő, helyesebben a négy
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kaland az író szándéka szerint egyúttal a hős életének - és az ország életé
nek, sőt a történelemnek - négy fázisát képviseli: a Kardosné epizód a húszas
évek "léboló" polgári világát, Zinka a fasizmus őrületébe hanyatló Európát,
Gitta (a legbízonytalanabbul) az életforma-változás utáni elhelyezkedest és
konszolídálódást, végül Asta újra az egész "állásfoglalás"-probléma fölvetését
és a hős számára való megoldását. •

Szonáta, vagy ha tetszik, szimfónia négy tételben? A motívumok nem
felelnek elég meggyőzően egymásnak. Mindegyik elbeszélésben van egy-egy
alak, aki hol burkoltabban, hol nyiltabban ki is mondja azt, ami az illető

elbeszélés végső mondandója: "A szép Kardosnév-ban a tüdőbeteg, meghalni
hazaküldött Planícka, "A tengeri csodáv-ban Zinka férje, az "Egy úrilány
férjhez megy't-ben a fölszabadulás úgyszólván első percében megjelenő .ala
csony, fekete civil", a "Leningrádi éjszakákv-ban maga a hős, és maga Asta;
ez a mondandó - akár tanulságnak is nevezhetjük -, a négy elbeszélésben
lényegében ugyanannak az alaptémának egyre és egyre magasabb szintű va
riációja, a cím-évszámoknak megfelelőerr (1928, 1939, 1945, 1958); de bármily
jól átgondolt is a szerkezet, igazi egységgé a négy elbeszélés, a hős azonos
sága és élményeinek rokon jellege ellenére sem alakul az olvasóban. Miért?
Valószínűleg azért, rnert a külön-fogantatás örökségét sem a szerkesztő ötle
tesség, sem az irónikusan elegáns stílus nem képes - nem is lehet képes 
végérvényesen eltüntetní. Ami a "LeI:\ingrádi éjszakákv-ban önként adódó,
jellemekből és cselekményből szervesen kibontakozó reális probléma volt, s
ami "A szép Kardonsé'l-ban a tüdőszanatórium szugesztívan ábrázolt légkö
rében mintegy önként bomlott ki, mondhatni teljes atmoszferikus hitellel, az
a két közbülső, áthidaló és összekötő elbeszélésben már korántsem ilyen za
vartalan természetességgel érvényesül. Kivált nem "A tengeri csodá"-ban,
mely az 1939-es Európát mutatná meg reális-irreális tükrében.

Az első elbeszélésben a "kort" a társadalom képviseli, a tátrai szanató
rium jól ábrázolt társadalma; a "Leningrádi éjszakákv-ban a kétszálú, illetve
két szálból egyetlen, erős fonállá sodort epikus cselekmény hordozza - igazi
epikához illően - a "mondandót"; még a már-már tárcakönnyedségű "Egy
úrilány férjhez megy't-ben is az anyag valóságában van az "értelem"; "A
tengeri csodáv-ban azonban egyszeriben átsiklunk valamilyen más hang
nembe, másfajta szemléletbe: az epíkából az epikus szímbólumba: Európa
"őrületét" egy valóban őrült nő jelképezi, s a jelkép minden vonásának meg
van a maga logikus-reális magyarázata: démonian vonzó, ahogyan a fasiz
musnak is volt bizonyos démoni vonzása; szertelenségében taszító, mint ahogy
a fasizmus is taszított szadizmusával és pusztító írracíonalízmusával, és így
tovább. A jelkép tehát kifejthető jelkép, ami nem szokott a jelképek költői

hitelének nagy hasznára válni; sőt nemcsak kifejthető, hanem kifejtett jel
kép is: maga a férj az, aki Zinkát "megmagyarázza", s azt, aki mítoszi lény
lehetett volna, míntegy demitizálva megfejti. Ha elfogadom Zinkát a fasiz
mus jelképének: míért nem válik azzá a démoní-e-mítoszí romboló erővé, ami
a fasizmus valóban volt? Ha csak egy szanatóriumból megszökő őrült: miért
lássam szíimbolíkusnak? Az alakot még látom, de azt, hogy az író minek
szánta, már kevésbé. Finom, írói jelzések ugyan utalnak arra, hogy ,valami
félig-reálisban, irreálisban mozgunk (az alakok - a professzor, a hős, a hősnő

férje - számtalanszor ugyanazokkal a stílus-fordulatokkal élnek, ugyanolyan
ikerszavakkal, geminációkkal; egy-egy jelenet mintha egyúttal önmagának
iróníkus paródiája is volna, például a férj elbeszélésének kerete: a vendéglő

a szabványos csokoládéflipp-rendelésekkel, végig az egész jeleneten; a gya
kori kultúr-asszoeíácíók és mítosz-párhuzarnok is mintha mind a felé mutat
nának, hogy nem reális lénnyel állunk szemben Zinkában, hanem valóban 
mínt a végszó mondja - "elvontnak tetsző fogalommal"); de a megoldás nem
egyértelmű: a jelképnek ugyanakkor mintha teljes realitás-igénye is volna,
s viszont a valóságos lény mintha állandóan jelképezne; s ez a két szándék
olyan sajátos interferencia-tüneményt hoz létre, hogy vibrálásában nagyon
nehéz tájékozódnunk. Nem úgy, mínt például a "Leningrádi éjszakák't-ban,
ahol Asta nem szimbólum, hanem sors, s éppen mert nem szirnbólum, .hanem
sors, meggyőző epikai hitellel rendelkezik. S hogy milyen döntő dolog ez az
epikai hitel, azt mi sem rnutatja jobban, mint a következő rnegfígyelés: Astán,
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Asta rea lí tásán át ez a fényes esőáztatta Leningrád valóságos, közvetlen kör
nyezetté lesz; Zinka körűl viszont Dalmácia legszebb - és legszebben ábrá
zolt - tájképei is általában a bravurosan megfestett díszletek varázsávaí
hatnak.

Bár ki tudja. nem szándékosan-e. Hiszen 'Dhurzó Gábornak éppen ez a
jellegzetessége: ez a proteuszi változékonyság. A komolyság álarcában sok
szor írónikus, és sokszor éppen iróniájában a legkomolyabb; nála az érzelimet
állandó felhangként kísért bizonyos gúny, s a gúny viszont majdnem míndíg
valamilyen érzelmet, megindultságot, meghatottságot takar; stílusa a folyto
nos önteleplezés és önleleplezés játéka; rendkivül hajlamos arra, hogy mint
hajdan Stendihal, ö is le bouffon de son ame, saját lelkének bohóca legyen.
Olyannyira, hogy ezt a hajlandóságát hőseinek is oda-odakölcsönzí, míntha
azok is a bujócskának ezt a folytonos játékát játszanák: Józsefének és Puti
fárnéinek beszélgetései számtalanszor alig többek irónikus kötődéseknél; Asta
arcán, ura halálának elbeszélése után nyomban, gúnyosan firtató fintor jele
nik meg, talán hogy megrendültségét leplezze; hősei alig-alig ismerik a bizal
mat és nyugalmat: állandóan résen állnak, mindíg támadnak, támadással vé
dekeznek, és vallomásaik mindig fonákjukra fordultan, csipkelődés, gúny,
esetleg ugratás színében hangzanak el; és József nem egyszer a sértés elővá

gásaival védi ki a Putifárnék készülődő bizalmasságát; s nem egyszer fele
köntösét otthagyva menekszik az irónikus bukfenc álnokul áltató biztonsá
gába, ha könnyet lát egy-egy Putifárné rányíló szemében, vagy könny kapa
rását érzi a tulajdon torkában.

"A szégyen" (az új T'hurzó-regény) professzor-hőse jellemében egy kicsit
a Putifárnék Józsefének rokona; amolyan könnyen-sodródó ember; olyan hal,
amely akármilyen bárgyú horgon fönnakad. Egy éjszaka, zuhogó nyári zápor
ban, hazamenet egy "galeri"-beli lány behalássza a taxijába, s a meglett férfi
és komoly tudós csúszni kezd rohanvást lefelé. Barátja vitájukban ezt veti
a szemére: "Hiszek a szocialista erkölcsben, és így tovább. Ha leoltod a vil
lanyt és egyedül vagy, jól tudom, akkor is hiszed. Mélységesen fölháborodsz.
ha valaki, esetleg joggal, vítatkozní mer veled. Aztán kitalálsz magadnak
egy magánéleti kategóriát, és beléhabarodsz egy harmadrendű kis tyúkba.'
li1l"ről szól a regény; gyors, szűkszavú előadásban ezt a történetet mondia el: a
professzor belesüppedését a hinárba, aztán lassú kikecmergését belőle. De ebben
a történetben súlyosabb dolgokról van szo: egyáltalán az ifjúság kérdéséről,

szülők és gyermekeik viszonyáról, a mai ifjúság problémájáról, akiknél már
Bem az a baj, hogy túl nehéz, hanem az, hogy túl síma az útjuk. "Megkapunk
mindent - mondja a professzor fia - s nem tudjuk, mit csináljunk vele. Most
kellenének maguk. Maguk, hogy megmagyarázzák, ez csak a kezdet. Most már
rennünk is kell valamit azért, amit a társadalom ad. Hogy ne vegyük kész
nek. Hogy ne üljünk bele magabiztosan egy székbe, amit az egész társadalom
törölt tisztára a számunkra. Miért nem tanítanak meg arra, hogy most jön,
e:rután jön a neheze, amiért élni érdemes 1" S ugyanez a fiú valamivel később:

..Maguk, akik becsületesen hiszik is azt, amit hirdetnek, a jövőről beszélnek,
káprázatos távlatokról. mesebeli fittyfenéről. Mások, a többiek, a reménytelen
holnapról. a semmiről, az egyszer élünk filozófiájáról. És ezzel, úgy érzik, ele
get tettek a kötelességüknek. Maguk, a [óhiszeműek, miután átadták nekünk
nézeteiket, semmi mással nem törődnek, mint a mával. A pillanatnyi helyze
tükkel.' Lényegében ez "A szégyen" mondandó]a, és az, amit már a profesz
szor fogalmaz meg magában a fiával folytatott beszélgetés után: "Szégyellnem
kellett magamat, mert a szavaim igazságának nem jártam utána. Ezt vágta
.szemernbe a fiam."

Kár volna azon vitázni, van-e ilyen professzor, vannak-e ilyen professzo
rok ez csak mellékvágányra vinné a dolgojt. Akár professzor az illető, akár
más, rnindnyájan ismerjük e tipikus alak tipikus fiát, aki ugyanazt hangoztatja,
amit "A szégyen"-ben Adám vág szemébe apjának: hogy nem járt utána a
szavai igazságának; hogya jövőt hirdetve csak a saját mai napjával törődik;

hogy jobbkeze nem tudja, mit csinál a bal: van kifelé egy szépen kikozmetiká
zott arca, és van magánhasználatra egy másik; egyfelől ünnepélyesen ő búcsúz
tatja a Hanságba menő diákokat, másfelől meg szalad, a Torschlusspanik sunyi
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segitségével a könnyűnél is könnyebb fajsúlyú Anni után; van egy .Jcözéletí"
kategóriája, és van egy "magánéleti", s azok a törvények, amelyeket az e lob
biben hirdet, az utóbbiban nem érvényesek.

S van még valami, amire ez a pusztán könnyű olvasmánynak látszó, de
látszatánál sokkal igényesebb rövid regény rávillant: arra az ifjúság körében,
ha bizonyára nem éppen elharapódzott, de azért tagadhatatlanul észlelhető

,,mucsai exísztencíalízmusra", mely a még ráadásul el is vulgarizált exiszten
cíalízmus néhány tetszetős közhelyéből kohol magának életérzést és valamiféle
fásult "gyakorlati világnézetet". Ilyen jelenségek kétségkívül vannak, s észre
nem venni őket bizonyára épp oly önáltatás volna, mint amilyen figyelmetlen
ség hallatlanra venni "A szégyenv-ben a fríssen pergő, izgalmas és könnyedén
előadott történet mélyén a társadalmi mondandó szándékát.

Hogy e jelenség - az, amit a professzor, és az, amit a ,.galeri" képvisel a
regényben - nem általános, az aligha róható fel az írónak. Először is azért
nem, rnert ő sem általánosítja; azt pedig, hogy részleges jelenségekről és tüne
tekről is írjon, senki nem tilthatja meg az írónak; tévedni csak akkor téved,
ha a részlegest általánosnak tünteti föl. 'I1hurzó Gábor azonfölül bizonyos
arányt és egyensúlyt is teremt a regényben: egyrészt az apával szembenálló
fiú alakjában, másrészt egy kurta, de élesen exponált jelenetben, amikor a
rendőrtiszt elkerüli a kézfogást a professzorral, A jófülű olvasót végül figyel
mezteti a regény előadása, stílusa, modora is, ábrázolásának az a látszólag
íróníkus hevenyészettsége, ami voltaképpen okos takarékosság; az általá7Wsról
sokkal mélyebb lélegzetvétellel, indokolás és kidolgozás sokkal körültekintőbb

nyomatékosságával szokás beszélni, mint ahogyan 'I1hurzó Gábor beszél, illet
ve beszélteti - az elsőszemélyes előadás szerenesés fogásával - hősét .,A
szégyen"-ben. A keret is mintegy figyelmeztetés: egy eszpresszói beszélgetés; s
ez már eleve elhárítja a szélesebb medrű epika igényét, mintegy eleve közölve,
hogy az író a sűrítő és válogató személyes emlékezés fikciója, szerkesztési elve
szerint formálja és "vágja" anyagát. S a szó nem véletlen: valóban "vágások
ról" és fílmszerűen egybeillesztett képsorról van szó, melyben még a film sa
[átos, stereotip ismétlésekkel dolgozó szuggesztíója is érvényesül, mint például
a regény "időjárásaiban", vagy éles vonásokkal rajzolt, ismétlődő színhelvei
ben (a gáztartály környéke, a csónakház, a zuglói új házak).

Fflmszerű a jellemzés is: néhány éles vonás, külsöség, áruló gesztus és szo
kás, takarékosság, elemző elmélyítés nélkül; akár' a filmen, a látványra bízva
azt, amit az író elhallgat; mert minden gondja a láttatás, és a szokásos elbe
szélő elemeknek a lehetséges minirnumra való csökkentése. A látottak további
elmélyítése már az olvasó (illetve néző-olvasó) dolga; nyilvánvaló tehát, hogy
az ilyen típusú, rnintegy a film cstllagzata alatt született modern regény sikere
azon áll, menyíre tud bánni eszközeivel, rnennyire, milyen élesen. milyen
szugesztív atmoszférával tud láttatni és hatni az író.

Thurzó Gábornak sikerült ez a láttatás "A szégyen't-ben. (Rónay Gym'gy)

SZINHAZI KRONIKA. A Jókai Szinház mutatta be Gasztonyi János: "Tisz
ta szívvel" című darabját, amely József Attila életéről szól. A szerző, a bpmu
tatóhoz fűzött nyilatkozatában azt vallja, hogy azért irta meg drámáját, mert
nagyon szereti József Attilát és mert úgy érzi: immár elérkezett az ideje an;
nak, .hogya nagy költő alakja szinpadra kerüljön. A két állítás közül az első

nek igazságáról minden további nélkül meggyőzött; nem kétséges, nagyon sze
retheti a költőt. Ami azonban a szinpadra állítás időszerűségét illeti, a megálla
pítás már önmagában is vitatható és még inkább az, Gosztonyi darabjánhk
megtekintése után.

Heinrieti Böll, a híres német regényíró mondotta - mikor megkérdezték e
tárgyban -, hogya költő életét és műveit élesen el kell választani egymás
től. A költőt ugyanis csak művészete különbözteti meg a többi embertől, mert
"mindabban, ami az ember életében jelentős - születés, kaland, szerelem, há.:.
ború, szenvedés, halál - a művész milliókkal osztozik", Ez persze nem jelenti
azt, hogya költő életének eseményei (amelyekben milliókkal osztozik) nem tük
röződnek a műveiben. De nem a maguk nyerseségében, nem is a maguk egyedi
valóságában, realitásában, hanem szublimáltan, egyetemesen emberivé maqasz
toeutto»: Ebben rejlik éppen a művész művészete. És minél egyetemesebb em'fJPTi
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é1'Véftnyel fejezi ki élményeit és meglátásait, annál halhatatlanabb a műve,

Gm6Jv alkotójának halála után önálló életet kezd. Mindinkább eltávoZik az' em
be11ól, aki létTehozta, és ahogy múlnak az évtizedek és évszázadok, egYTe 'ft-
kábl) -homályba vész az ember a maga· indulataival, vígságaival és szenvedé
seivel, és nem marad más csak a mű a hozzákapcsolt névvel, amely ezentúl
a míívet jelzi. A késő utókoT, ha kiváncsi, persze megkísérelheti, hogy felU
massza a művészt és erre két út kínálkozik. Vagy visszakövetkeztet a műből s
ekkoT rendszerint nem embeTt kelt életre, hanem héroszt, vagy átbogarássza _
hiteles élet-dokumentumokat és ekkor hol megdöbbentő, hol megindító, hol
meg éppen kevéssé épületes, de mindig nagyon meglepő dolgok derolnek ki.

Az elmondottakból már világosan látszik Gosztonyi János vállalkozásának
sok nehéz buktatója. Nem mintha József Attila élete nem lenne elég érdekes
ahhoz, hogy irodalmi alkotás tárgya legyen, vagy mintha életében báTmi ta
kargatni való lenne. Még emberi hibáit is óriási emberi erények és alig elkép
zelhet6 testi-lelki szenvedések ellensúlyozzák. De ·az ő költői műve is immár
két és fél évtizede önálló életet él, ami nem azonos a költő életével. Ugyana.
kor József Attila, ha élne, még csak 56 éves lenne, tehát nem is tartozna az iTO
dalmi életben tevékenykedők legidősebb nemzedékéhez. Ez azt is jelenti, hO(ITJ
számtalan kortársa él még, ismerősei, barátai, pályatársai, akik közelről isme1"'"
téle él igy vagy úgy részük volt életének alakulásában. Ez a körülmény vi.2I
azatortotta a szerzőt attól, hogy az életrekeltés dokumentumokkal alátámasa
tott módszerét válassza, hiszen különben óhatatlanul egy sor ma is élő személyt
kellett volna színpadon szerepeltetnie. Maradt volna tehát a másik út, a műből

't'i8szakövetkeztetett hérosz-teremtés útja. Ehhez viszont hiányzott a szükségll'
szabadság, amelyet megint csak a valóságnak sokak által ellenőrizhető voIm
korlátozott.

Gosztonyi így a közbenső, átmeneti megoldást választotta és ez a köriU
métty már eleve megoldhatatlan feladat elé állította őt. Nem segített az sem,
hofni' voltaképpen nem drámát írt, hanem József Attila életének, költői, pub
licisZtikai és politikai tevékenységének valamiféle melodramatikus, sZinpadf.
illusztrációját. Ennek során végig ott agitál és szaval előttünk a költő, de ár
nflak Jcí8érik életútján, nem hús-véT embeTek és árnyakkal, jelképes alakoklcal
harcol, Mm igaZi, élő ellenfelekkel. A körülötte nyüzsgő személyek semmi."el
sem valóságosabbak, mint az időnkint - bevallottan is szellemalakként - meg
jelef&Ő mama.

Az olvasott PTÓza még csak elviseli az összeütközéseknek ilyen elvi, publi
cisztikai síkTa tolódását, de a színpad látható, tapintható világa már nem. A
nínpadra nem az elvont "hatalom" kell, hanem egy konkrét ember, aki hata!
mat gyakorol; nem női "hűtlenség" vagy "odaadás", hanem konkrét nő, aki
híitZen vagy odaadó; nem "elvtelenség'" és "megalkuvás", hanem konkrét em
berek, akik elvtelenek vagy megalkuvók. (A régi misztériumjátékoknak voltak
ilyen szereplőik, hogy "jóság", "igazság", "bölcseség", de ezek a játékok nem
a fogható, látható világot akarták á b r á z o l n i, hanem elvont igazságokat
vagy valláserkölcsi tanítást közöltek.) Talán főként ezért nem érezzük a "Tiszt«
sztvvel"-t meggyőzőnek. Már ti. művészileg, íróilag meggyőzőnek, függetlenül
mondanivalójának igazságától. Emellett az alakoknak ilyen jelképiesítése azt cl
-o6szélyt rejti magában, hogy nemcsak ·az egykori valóságos szereplők torzulnalh
el (ami esetleg elnézhető, mert nem névvel szerepelnek), hanem valóságos ese
mények kerülnek hamis megvilágításba, ami máT nagyobb hiba.

Egyetlen példa elég ennek illusztrálására. József Attila fiatalon, fOTTó fej
jel, heves és nem valami jóindulatú bírálatot írt Babits Mihály egyik köteté
TŐl. Inkább pamflet volt ez, mint bírálat. Babits akkor a "Nyugat" főszerkesz
tője volt, azonkivül a hagyatkozó végső akaratának megfelelően a Baumqarten:
alapítvány kurátora. A "Toll" cimű folyóirat (amelyben József Attila írása is
megjelent) köTiil csoportosult fiatal költők, a kiöregedett, formalista kbtté
szet megtestesítőjét látták benne. Azt az emben, aki keTékkötője a haladásnak
és a fiatalok érvényesülésének. József Attila volt köztük a legszenvedélyesebb,
a leglobbanékonyabb, őt volt a legkönnyebb rávenni a támadás megírására és
közzétételére, noha ez utóbbiról Szabó Lőrinc és IZZyés Gyula is igyekeztek őt

lebeszélni. Később az a hír terjedt el, hogy Babits úgy megsértődött és megha
Tagudott, hogy József Attila ezért nem kapta meg a BaumgaTten díjat.
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Ma már ennek a "literátw pernek" minden részlete tisztázva van. A vo
natkozó dokumentumok elolvashatók József Attila műveinek a Tudományos
Akadémia által közrebocsájtott kritikai kiadásáaan, valamint Basch Lóránt
alaposan dokumentált tanulmányában az "Irodalomtörténet" 1959-es évfolyamá
ban. Kétségtelen, hogy József Attila bírálata - vitathatatlan szellemessége el
lenére- tartalmában igazságtalan, hangjában, nem szerencsés volt. Ezt ké
"őbb ő maga is belátta és hibáját igyekezett jóvátenni. Ennek bizonysága "Ma
gad emésztő" cimű gyönyörű verse is. Babits pedig, noha bizonyára nem esett
jól neki, elfelejtette a támadást és a keresztényi megbocsátásnak hamarosan
kézzelfogható bizonyítékát is adta. Mikor négy évvel a bírálat megjelenése
után József Attila, valóban embertelen nyomoTÚságában hozzá fordult segít
ségért, azonnal rendkívüli segélyt utaltatott ki számára, amely a költő köszöná
levelének tanúsága szerint, nemcsak a pillanatnyi nehézségeken könnyített,
hanem József Attila életének is kedvezőbb fordulatot biztosított. Messzire ve
zetne, ha ki akarnók fejteni a szövevényes okokat, amelyek. miatt József Attila
életében nem kapott Baumgarten díjat. Tény az, hogy Babits e tekintetben
nem volt teljhatalmú úr. Kötötte őt nemcsak a kormányhatóságolo egyre foko
zódó nyomása (a végén már az alapítvány önkormányzatának felfüggesztésével
fenyegettek), de a hét tagú tanácsadó testület véleménye is. Basch közlése sze
rint még 1937-ben is a testület hét tagja közül csupán három (Sík Sándor,
Kárpáti Aurél és Elek Artur) szavazott József Attilára, míg a többiek Fenyő

Lászlóra szavaztak.
Mindezek után Gosztonui darabjában megjelenik egy iparbáró külsejű úr,

elegáns reggeli köntösben. A darabban csak mint a "mester"-t emlegetik, de,
hogy tévedés ne essék, ismételten gégebántalmakról panaszkodik. (Babits, mint
tudjuk, gégesorvadásban halt meu.) Délitáliáról, barokk szobrokról, a "tiszta
művészetről" beszél lelkendezve, majd fogcsikorgatva tesz fogadalmat, hogy
ezt a fiatalembert (ti. József Attilát) pedig tönkreteszi. Aztán a darab végéig
refrénszerűen halljuk, hogy megint nem futott be a díj, a "mester" karja
messze nyúlik. Nem érezte Gosztonyi. hogy igazságtalan Babits-csal anélkül,
hogy József Attila nagyságához egy jottányit is hozzátenne ? Pedig milyen
drámai lehetőséget nyujtott már a két költő viszonya is. A barátok szerint soha
nem derült ki, hogy mi tőrtént a két ember között a végső kibékülés után, a
hosszú beszélgetések során. amikor a köztük lévő művészeti-felfogásbeliés vi
láznézeti különbözőség ellenére egy frontra állította őket a humanizmus véltel
me a feltörő barbarizmussal szemben.

Kár, hogy Gosztonyi elment e dráma lehetősége mellett, pedig - ezt is
rnételten hangsúlyozni kell - nagy ezeretettel ábrázolja hősét, és mikor őt

iJeszélteti, igazi pátosz tölti be a szinpadot.
A főszerepet alakító Keres Emil, illuziót keltő József Attila, még azok

szamára is, akik személyesen ismerték a költő t és emlékeznek még rá, hogy a
valóságban kesernyésebb és irónikusabb volt.

Ha az előbbiekben a színpad követelményeként állítottuk fel, hogy ott
konkrét embereknek kell megjelenniük, konkrét szenvedélyekkel, érthetővé

válik az érdeklődés, amellyel Mándy Iván zenés komédiájának, a "Mély víz"
nek Petőfi Színház-beli bemutatója elé tekintettünk. Mándy Ivánt nem kell
bemutatni olvas6inknak, hiszen novellái - így az is, amelyből ezt a darabját
irta - lapunk hasábjain jelentek meg. De éppen ezeknek a novelláknak sa
játos ábrázolási módja vetette fel a kérdést, vajon átvihető-e ez az ábrázolási
mód a színpad deszkáira.

Ha Mándy írómúvészetét elemezni akarjuk, a legkézenfekvőbbnek látsza
nék az a megállapítás, hogy az egy fajta letompított, egyéni izű szürrealiz
must képvisel a mai magyar irodalomban. Ez azonban sokak számára semmit
iem mond, mert nem ismerik ezt a stílusirányzatot, amely valójában sokkal
régebbi keletű mint gondolnók, és ha nem is a mai tudatos formájában, ott
kisértett a legrégebbi korok művészetében is. Bonyolult esztétikai kérdés ez, de
lényeges mozzanat, hogy a szürrealista alkotásokban mindig van valami álom
szerű, de nem a sz6 romantikus értelmében.

A modern lélektanból már régóta tudjuk, hogy az ember ún. tudatos tu
datának vékony kérge alatt terűl el a tudatalattinak hatalmas birodalma,
amelyben öröklött ösztönadottságainkat, szenvedélyeinket, vágyainkat, félel-
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meinket hordozzuk. /!:ber állapotban eZZenőrzésünk alatt tartjuk ezt a tudat
alatti világot, álmainkban azonban szabadon és gátlástalanul nyilatkozik meg.
Ezért tulajdonítanak egyes pszichológusok nagy jelentőséget az álomképek
Mk, mert véleményük szerint, a belső, igazi énre lehet következtetni belő

lük. Ennek a tudatalatti énnek megismerésére pedig azért van szükség, mert
szerintük ez a tudatalatti határozza meg minden lényeges cselekvésünket. A
keresztény gondolkodás természetesen nem fogadhatja el teljes mértékben ezt az
újfajta "lélektani" determinizmust. de sok megállapítását hasznosíthatja, ha
ezt a valóban létező tutiatalatti világot, az eredeti bűn által megrontott emberi
természettel azonosítja.

Erre a látszólag nem ide tartozó kis kitérőre sziikséq volt, ha meg akarjuk
érteni Mándy első olvasásra, illetve a jelen esetben - miután színdarabról
van szó - első hallásra furcsának, bizarrnak, erőltetettnek ható ábrázoló mód
szerét. Az ő hősei úgy beszélnek, cselekednek, mozognak, mint akiket egyedül
ez a tudatalatti ösztönvilág kormányoz. Innen van képeinek. színpadi jelene
teinek az az álomképekre emlékeztető élessége és meghökkentő, látsz6lagos
logikátlansága. Abban a "mély víz"-ben, ahol - mint mélyen a tenger színe
alatt, mint furcsa formájú halakat - alakjait megfigyeli és ábrázolja, azok
mindegyike csak a saját törvényeit követi, mintha rajta kívül senki és semmi
sem lenne a világon. Mándy darabjának figuráinál a tudatos tudat vékony
kérge nem arra szolgál, hogy felismertesse velük helyzetüket a világban és
ebből folyoon erkölcsileg értékelhető cselekedetekre inditsa őket, hanem csak
arra, hogy mindegyiküknek a maga vágyát, törekvését, a maga számára iga
zolja. Ezért olyanok, mint a mélyvizi halak. amelyek nem sokat törődnek egy
mással, legfeljebb fölfalják egymást. ha éppen ragadoz6 természetűek.

Lehetne vitatkozni róla. hogy helyes-e, jogos-e ez a keserű, pesszimistának
látszó szemlélet általában. De nehéz perbe szállni azzal, ahogyan Mándy mű

vében szemléletét igazolja. Annál is inkább, mert azért egy pillanatig sem fe
ledkezik meg arról, hogy nem öntudatlan lényekről, hanem emberekről van
szó, akik kegyetlenül szenvednek a magánosságt61, a sikertelenségtől, att61,
hogy vágyálmaik rögeszmés kergetése során minduntalan a mások törekvésébe
ütköznek, különösen ha nem a ragadozó fajtához tartoznak.

A darab nem egyetlen dráma, hanem apró kis drámák sorozata, amelyek.
mindegyike külön-külön éles, szívbemarkol6 és véresen valóságos konfliktus.
Az összekötő cselekmény egy kabát keresése. Ez a kabát egy tánciskola ruha
tárából tűnt el éppen akkor. amikor a "mamá"-nak, az öreg ruhatárosnőnek

huszonötéves jubileumát ünnepelték. A "mama", néhány kétes egzisztencia kí
séretében indul útnak, hogy megkeresse a kabátot. Közben végigjárják a há
borús Budapestet. Megfordulnak lebujban, óvóhelyen, józsefvárosi kiskocsmá
ban, moziban. nyomorenyhítő levesakciónál. Még körmenettel is találkoznak,
amely az egyetlen hely, ahol még békességet és vigasztalást lehet találni az
elembertelenedett világban. Kereső útjukon a legbonyolultabb kalandokba ke
verednek. Minél makacsabbul ragaszkodik a "mama" ahhoz, hogy megtalálja
II kabátot (ez életének szinte egyetlen értelmévé válik), annál végzetesebb kö
vetkezményekkel jár ez a makacsság. Emberek ölik meg egymást, válnak egy
más üldözőivé és árulóivá miközben mindegyik hasonló makacssággal kapasz
kodik abba, ami az ő életének értelme. S a kabát lassacskán egyetlen óriási
szimbólummá nő: az önzés, a csak saját vágyálmainkhoz ragaszkodás, a mások
baját észre nem vevés szimbólumává. l!:s mikor a "mama" a végén rádöbben,
mi mindennek lett okozója, mialatt eszelősen csak a kabátot kereste, nemcsak
II maga, nem is csak az összes szereplők, hanem minden hasonló, gyanútlanul
önző ember nevében kiált fel: ,.Dehát ezt én nem akartam !"

Igen. A rosszat sohasem akarjuk. Csak azt nem vesszük észre, hogy aka
ratlanul, és mert csak magunkra. csak a saját vágyainkra, vélt vagy valóságos
igazunkra gondolunk, hányszor segítjük elő a rossz diadalát. l!:s minden fa
"'lIar keserűsége ellenére itt emelkedik Mándy komédiája egyetemes, humánus
magasságba, és szolgál szívünk mélyéig hatoló tanulsággal.

Az iró szándékának megvalósításához kitűnő, konzseniális munkatársak1'll
ielt, a verses szövegeket író nagyon tehetséges Garai Gábor és a zeneszerző

GV'Ulai Gaál János személyében. GlIulai Gaál zenéje vérbeli "musical"-zene,
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amely sohasem öncélú, hanem csak az ír6i mondanival6 kídomboritását szol-
gálja, helyenként szinte csak a szöveg hangsúlyát erősíti. .

Tökéletesen megértette a darabot és ezért szinte hibátlan előadást produ
kál Szinetár Mikl6s rendező és az egész népes szereplőgárda, élén Sennyei Ve
rával, aki a "mama" szerepében életének egyik legnagyobb alakítását nyújtja.

Görög sorstragédia és ugyanakkor az eltorzult kereszténység drámája. Igy
lehetne leginkább jellemezni Arthur Miller: "A salemi boszorkányok" cimű

drámáját, amelyet a Nemzeti Színház játszik. Miller kétségkívül korunk e01lík
legjelentékenyebb drámaírója. Azonkívül neki van leginkább érzéke azok iránt
az elementáris erejű konfliktusok iránt, amelyek a görög tragédiákat jellemzik.
Nem a megszemélyesített jó és a megszemélyesített rossz áll szemben egymás
sal, hanem az egyes szereplők lelkében zajlik le a jónak és rossznak, erénynek
és bűnnek, igazságnak és hamisságnak harca, amely az esetleges fizikai meg
semmisülés ellenére is katharzist, megtisztulást eredményez az egyik lélekbeJt,
míg a külső, látsz6lagos diadal ellenére, erkölcsi bukást és pusztulást a má
síkban.

"A salemi boszorkányok"-ban szinte lépésről lépésre követhetjük végig ezt
a jellemekben lejátszódó küzdelmet, amelynek a hősök közötti, külső összeüt
közés csak kiváltója, de nem előidézője. A dráma exponálása szerint külsőleg

két világ áll ítt szemben egymással. Az egyik oldalon az esendő, bűnös, de
alapösztöneiben igaznak, istenfélőnekmegmaradt és helyesen itélő lelkiismeretű

emberek világa. Vele szemben áll a zsarnoki hatalom és a vele szövetkezett és
ennek folytán szükségképpen eltorzult "hivatalos" vallás. A dolog érdefm!
szempontjából itt egyáltalán nem lényeges, hogy melyik vallásról van szo,
(Miller darabjában meg sem nevezi azt a protestáns [elekezetet, amelynek két
papja is szerepel.) Mert Krisztus nem hiába mondta, hogy az ő országa nem e
világból való, és nem hiába bizonyította be saját megkísértetésével, hogy az
egyház legnagyobb kisértése az evilági hatalommal való szövetkezés, amely
előbb-utóbb menthetetlenül szembe állítja őt evangéliumi küldetésével.

A dráma történetének idejét nem árulja el a szerző. Csak sejthetjük. hOí1ll
valamikor a XVI-XVII. században játszódhatik, mert akkor voltak utoljára
boszorkányperek.

Parris tiszteletes, Salem lelkipásztora már abban is letért a krisztusi ös
vényről, hogy rendkivül anyagias férfiu. A történet kezdetén leánya hisztériás
görcsökben fekszik betegágyában s a tiszteletes azt hiszi: valamilyen boszor
kány közvetítésével az ördög szállta meg. Elhivja a szomszéd városból kollegá
ját, Hale tiszteletest, aki a legkivál6bb ördögűző hírében áll. A valóságban a
háznak és a falunak igazi rossz szelleme Parris unokahuga, Abigél, aki bűnös

szerelembe vitte John Proctori, a családos fiatal gazdát, és ehhez a szerelemhez
akkor is ragaszkodik még, amikor a férfi magához térve, lelkiismeretének sza
vára hallgatva, megszakította már a házasságtörő kapcsolatot. A lány indítja
meg a boszorkány-hisztériát, hogy a várható boszorkányüldözés során Proctor
feleségét is elpusztíthassa.

A valóban meginduló üldözés kap6ra jön Parris tiszteletesnek, mert általa
esetleg megszabadulhat a hitközség ellenzéki tagjaitól, akik már régen rossz
szemmel nézik kapzsiságát, de még inkább kap6ra jön az elnyomó kormányzó
hatóságnak, amely a boszorkánypereket használja fel arra, hogy letörje a nép
szabadságtörekvéseit; kapóra jön végül Parris fő sugalmazójának, egy gazdag
parasztnak, aki azt reméli, hogy a halálraitéltek földjéből a maga vagyonát
gyarapíthatja.

A dráma expoziciója, amint látjuk, kristályti.szta és azt is sejtjük, hogy a
konfliktus kulcsa Procior, Mikor egymás után viszik el a falu legrendesebbjeit,
eleinte a józan ész és a tisztesség nevében próbál harcolni értük, és a hazug
ság ellen. De ő - és csakis ő - nagyon jól tudja, honnan fúj a szél. Hogy az ö
bűne indította el a szörnyű gépezetet, és most már azt is tudja, hogy bűnéért

vezekelnie kell. Nyiltan bevallja hát, megvádolva a lányt, de a folyamatot nem
lehet megállitani. Az ártatlanoknak pusztulniuk keü, a zsaTnokságnak áldo
zatokra van szüksége.

Végül Praetor maga is akasztófára kerül, de Istennel.megbékülve, meg
tisztult lélekkel áll a bitó alá. És a nagy csapás ellenére katharzison esik át
Proctorné is, aki közvetve magát vádolhatja, hiszen hidegségével ő is taszitotte
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férjét a bűn felé. A megtisztultak közé tartozik végül Hale tiszteletes, aki most
döbben rá, mihez nyujtott eddig segédkezet, elárulva pásztori küldetését. Ok
hárman, a látszólag elbukottak, akik a jó és .« rossz harcában felülkerekedtek.

Velük szemben a külsőleg diadalmaskod6k valójában alulmaradtak. Abigél
megszökött, más vidékre vitte magával a rontást és nagybátyjának pénzes kasz
száját. Parris tiszteletest erkölcsileg és anyagilag tönkretéve, lelkiismeretfur
dalásoktól gyötörve hagyjuk magára pyrrhusi győzelmével, és a főkormányzó

képviselője, a halálos itéletek kierőszakol6ja is rettegve lép le a színről, hi
szen a szomszéd városban már fellázadt a nép.

Komor történet, de mégis nagy élmény, lelkünk minden zugát átjár6 lelki
fürdő, amilyent csak az igazi, jó irodalom nyujt.

A Nemzeti Színház előadása mélt6 adarabhoz. Bitskey Tibor hatalmoo
Proetor-alakítása sokáig él elevenen az emlékezetünkben. (Doromby Károly)

KÉPZŰMŰVÉSZET.Henry iHoore-kiállitás. Henry Nloore, a nálunk inkább
csak emlegetett, de a legutóbbi időkig kevéssé ismert angol szobrászművész
budapesti 'kiálfítása nagy érdeklodést váltott ki. A kiállításon - amelyet a ma
gyar kulturális szervek és az angol követség közösen rendeztek az Ernst-mú
zeumban - a 63 esztendős rnester néhány kis bronzszobrát, továbbá nagymé
retű munkáiról készült kiváló fotókat és rajzainak reprodukciói t láthattuk. (A
rajzreprodukciók oly tökéletesek voltak, hogy eredeti művek illúzióját keltet
ték.)

E kiállításon a magyar közönség olyan művúsz cnunkaioól kapott ízelítőt,

aki a modern külföldi szobrászatban külörileges tekintélyt élvez, - aki - Mar
garet Luce szavai szerint - "vitán felül minden korok legjelentősebbbrit szob
rásza". (Ennek ellenére Moore-ról magyal' nyelven mindössze egy említésre
méltó írás jelent meg, Kemény Katalin esszéje a .Magyar Esztétikai Társaság
1946-os évkönyvében, a "Mouseion"-ban.)

Moore - sokgyermekes bányászcsalád fia - az első világháborúban mint
katona gázrnérgezést kapott Franciaországban. A rnűvészí pályára lépve, előbb

a British Museumban tanulmányozza az ott összegyűjtött archaikus és primi
tív művészeti alkotásokat, majd a 20-as és 30-as években megjárja Párizst, Itá
liát, Spanyolországot és Bécset. A második világháború idején, amikor német
bombák hullanak Londonra, aző rnűterme is megsemmisül. Az angol kormány
megbízására rajzokban örökíti meg a légoltalmí pincék és óvóhelyek meggyö
tört lakóit, dokumentumként az utókor számára: rnin mentek keresztül az an
gol nép százezrei ezekben az években. A bunkerlakókról és kibombázottakról
készült rajzokkal egyidőben egyházi megbízáson is dolgozik: egy Northampton-i
templom részére elkészíti "Madonna a gyermek Jézussal" c. szobrát. A háboru
befejezése után - ugyancsak hivatalos felkérésre - az angol bányászokról ké
szít grafikákat. Közben az elismerések egymás után érik, több egyetem díszdok
torává avatja, a svéd királyi képzőművészeti akadémia tagja lesz, az 1948-as
'velencei bíennálén neki itélik a nemzetközi szobrászatí nagydíjat, a párízsí
UNESCO-székiház elé az ő hatalmas szobra kerül, filmeket forgatnak róla és
monograíiák, tanulmányok tucatjait szentelik neki.

Inkodolt-e ez az ünneplés, ez a sikersorozat? E kérdésre - legalábbis rész
ben - megadja a választ a kis budapesti kiállítás, és az a két szép előadás 
Borsos Miklós Kossuth-díjas szobrászé és Mrs. Margaret Luce-é -, amely a
Moore-kiállítás kapcsán hangzott el.

Moore művészetének kiinduló pontja a század elejének nyugati szobrászati
kísérletezései (Archíperikó, Brancusi stb.), de még sokkal inkább az egyiptomi,
mexikói és egyéb ősi plasztikák. "Az ő számára a primitív művészet leglénye
gesebb vonása az erőteljes vitalitás, - az, hogy hatalmas hitek, remények és
félelmek kifejezésének eszköze". (M. Luce) Ugyanakkor firenzei élményei is el
határozóan hatnak reá, heteken keresztül vissza-visszatér Masaccio és Michel
angelo műveihez, igazolva a reneszánsz-művészek életrajzírójának, Vasarinak
szavait: "Minden ünnepelt szobrász vagy festő, aki utána (ti. Masaccio után)
élt, eljárt tapasztalatokat gyűjteni és tanulni ebbe a kápolnába (a Santa Maria
di Carmine kápolnáról beszél Vasari) és rníndegyik kiváló és tapasztalt mű

vész lett ..." Moore mégis elveti a görög és reneszánsz szépségídeált, "tiszta
szobrokat"kíván alkotni, amelyek minden gondolati, irodalmi, érzelmi ..sal-
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langtól" mentesek. Ekkor születnek meg részben geometrikus kompozícíói, rész
ben pozitív és negatív formákból összeállított, absztrakt, dekoratív munkái,
amelyekkel Angliában iskolát csinált. (Moore e törekvései erősen befolyásolták
Kenneth Armitage, de különösen Barbara Hepworth szobrásznő stflusát.) Moore
- aki kiváló teoretikus - e szobrairól több tanulmányt is írt. - rnűvészetí

írásai (amelyek könyvalakban is megjelentek) érdekes olvasmányok. Ahogyan
azonban telnek az évek, a művész egyre jobban eltávolodik korábbi hideg
"s<:ulpture pure" programjától. s műveíben az emberi tartalom egyre iriten
zivebben és egyre nemesebben nyilatkozik meg. A nonfiguratív stílus helyét
elfoglalja a figurális ábrázolás, sorra készülnek a fekvő és ülő alakok drapériá
val és lepel nélkül, az anyaság szobrai és családi csoportok. S a rnűvész kimond
ja: .Az emberi alak érdekel legelsősorban:'

Moore a fa és a kő nagyszerű ismerője. Hosszú időn keresztül nem is ké
szített fémszobrokat; de 1943-tól kezdve a bronz is bevonul rnűvészetének ma
téríáí közé. Rajzai - amelyekről egy beszélgetésben Barcsay Jenő oly elragad
tatással nyilatkozott - "az ember háborús rettenetét" (Borsos Miklós megfogal
mazása) fejezik ki. Sok rajza, szobra szinte dantei. s amit Stefan Zweig Dante
tanulmányában a firenzei költő egyik fő értékének tekintett, "az arányérzéket
a vízióban", ez a rnértéktartás Moore munkáiban is jelen van. Az utolsó húsz
év munkáiban már nem csupán a természeti alakzatokban (kagylók, kavicsok.
csontok, érdekes formájú uszadékfák, "talált tárgyak") elgyönyörködő és azok
tól ínspirálódó forrnarnűvész szólal meg, hanem a V-l-ek és V-2-ők detoná
cíóí közepette embertársaival összeforrott érző lélek is.

Hol van itt már a forma öncélú tökélye?! Mennyivel több az egykori
büszke, ezoterikumot hirdető programnál a Madonna, amelyet "komoly méltó
ság" jellemez, amely "korunk egyik legszebb Madonna-ábrázolása"? Ihlete a
homéroszí-mítológíaí korok történetein gyulladt fel akkor, amikor híres, fensé
gesen monurnentális "HáJ:om párká"-ját és kettős ülő figuráját, a "Király és
királyné"-t megmintázta. Ez utóbbit szetnlélve, Ithaka királyára gondolunk,
aki húsz évi távollét után hazatél'Ve megpihen Penelopé oldalán. S mennyi
asszociációt vált ki "Harcos pajzzsal"c. szobra is! Picassónak van egy meg
jegyzése: azért nem tartja igazi, rnély rnűvészetnek az absztrakelót. mert "hol
van benne a dráma?" .Moore € szobrában - illusztratív és iskolás eszközök
nélkül - rnennyi drámai erő van, a kifejezésnek enekkora feszültsége és az ér
zésnek mily telítettsége ...

Moore világhírű rnűvész, de ezt a világhírt nem ö provokálta ki. Életét az
alkotás csendes aszkézise jellemzi. Hogy nevét mégis mindenütt ismerik, be
csülik és tisztelik, ez azért lehet, mert kortársai azt a művészt látják benne,
aki az Apollinaire-ek, a Pícassók, a Bartókok, a József Attilák fajtájából való,
- aki kora problémáit szólaltatia meg hallatlan erővel, dinamizmussal. Munkái
előtt állva, a József Attila által mottóul választott népdal sorai ötlenek fel
bennünk:

Aki dudás akar lenni,
pokolra kell annak menni,
ott kell annak megtanulni,
hogyan kell a dudát fújni.

Moore is megjárta - testileg is, de méginkább lelkileg - "a poklokat", s
így játszik hangszeréri dübörgő dallamokat.

Gádor István keramikus kiállítása. Múlt év novemberében töltötte be éle
tének 70. esztendejét a kiváló Kossuth-díjas keramikus, az Iparrnűvészetí Fő

iskola nyugalmazott tanára: Gádor István; ebből az alkalomból gyűjteményes

kiállítást rendezett munkáiból az Ernst múzeum. A katalógus nyomán az előző

mondatban gyűjteményesnek neveztük Gádor kiállítását, valójában azonban
nem az: az első két kabinet kivételével csupa új - 1961-es - munkáját hozta
el a saját maga által installált kiállításra. A régebbi Gádor-művekből tehát
keveset láthattunk (éppen csak annyit, hogy fejlődése korábbi étape-jairól fo
galmat nyerhessünk), - viszont az új művek mennyisége és méginkább mínő

sége bőséges kárpótlást nyújtott.
Gádor szebrászként indult el pályáján, érdeklődése csak később - 1914

körül - fordult a kerámiarnűvészet felé. Ami őelőtte volt Magyarországon a
kerámiában - kivéve a népi fazekasmesterek alkotásait -, az vásári Izléste-
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lenségű kispolgári giccs, de legjobb esetben is szecesszios modorosság volt. A
magyar kerámíaművészet újjászületésé Gádorral kezdődik. Volt egy "negroid"
korszaka a 20-as években, ekkor torzító kedve szerínt formálta munkáit (főleg

állatfíguráit), majd a magyar népművészet motívumai felé fordult ("írókás"
edények). Miközben külföldi kiállításokon egy sereg aranyéremmel tüntették
ki, a két háború közöttí Magyarországon nehéz exisztenciális körülményekkö
zött kellett dolgoznia. A 30-as években készítette el a városmajori új katolisus
templom kerámtaoltárát, amely sajnos a háborús események során megsemmi
sült. De más vallási témák is foglalkoztatták: a muzsíkáló Dávid királyt, a ke
resztjét vivő Krísztust, a sírbatételt ábrázoló kerámiaképei e kiállításon ís he
lyet kaptak.

Gádor olyan iparrnűvész, akinél a hangsúly nem az "ipar"-on, hanem a
.,művészet"-en van. Nem a piaci igények szabják meg munkássága irányát, 
művészí igényességére jellemző, hogy ún. "replikát" (másodpéldányt) sosem
készít.

Vázáinak, tálainak ornarnentikája rendkívül változatos. Stilizált madarak,
indázó növények, kecses őzek, puha rnozgású macskák, görögös fejek, halak
(amelyeket Braque is megirigyelhetne), néhány szem gyümölcs, serleg, egy-két
szőlöfürt, mediterrán tájak láthatók edényein, gyönyörűen. könnyeden megraj
zolva, Dufyre emlékeztető élénk, vidám színekben. Szellemes női alakjai, rnu
zsikáló faunjai egy-két látszólag gyerekes, krikszkraksznak tűnő vonalból ke
rekednek ki. Picasso kerámiáiban találkozunk még efajta önfeledt [átékossággal.

Gádor személyében tapasztalt, jó fazekas, kitűnő szobrász, remek rajzoló,
az új formák fáradhatatlan kutatója egyesül. Ha egy szebába belépünk, ahol
Gádor-tárgy van, - azonnal megérint munkájának kelleme, kulturáltsága. Mű
vei egy derűs lélek bőkezűert hintett adományai, s súlyosan tévedne az, aki
előitélettől eltelve, az iparművészetet eleve Iél-művészetnek tekintve. Gádor
munkáit kirekesztené a XX. századi magyar művészet élvonalából. Munkássága
modern művészetünk egyik fontos fejezete, - il maga területén (mondjuk ki
bátran): grand art. (Dévényi Iván)

***
Magyar barokk festészeti kiállitás nyílt meg a Szeprmivészeti Múzeumban,

"A XVII. és XVIII. századi magyar festészet" - összefoglaló eim alatt. A ko
rábban rendezett hasonló tárlatoknál átf'ogőbb, részletezöbb - habár nem is
teljes - ez a Radocsay Dénes válogatásában két teremben közszemlére tett
gyűjtemény. Az egyik teremben láthatók a külföldre sodródott. a nemzetközi
stílusfejlődéssal lépést-tartó magyar mcsterek alkotásai, a másikban pedig az
it1Jhonmaradottaké, akik elszigetelődve, lokális érdekeket kiszolgálva, de viszont
súlyosabb, felelősségteljesebb problémákkal viaskódtak és akár tudtukon kí
vül is, hamisítatlan történeti légkört teremtettek. Nem akad közöttük kimagasló
művész. nem is festményeik eredetiségével, leülönös szépségével érdekelnek
bennünket. hanem multatidéző hangulatkeltésükkel. Látványos is, tanulságos
is, nyomonkövetni a barokk szellem térhódítását a magyar piktúrában. Ez meg
nyilvánul mindjárt, a tárgyválasztúsban, de még sokkal inkább a téma teldol
gozásának módjában, formájában és az ábrázolás méreteiben, Jellemző a mi
magyar barokkfestőink stílusára is a zsúfoltság. telítettség. a képhatás megosz
tottsága és dekoratív Igényessége. Klilföldön működő korabeli festőink kőzül a
legkiválóbb Mányoki Ádám volt, nemzetközileg is megbecsült nevet vívott ki.
Az egész kiállítás dísze híres Rákóczi arcképe, mely egyik legbecsesebb képző

művészeti kincsünk, büszkeségünk. Élvezet elnézni festésének eleganciáját.
technikai biztonságon alapuló könnyedséget, portréinak művészí szépségét, jel
lernábrázoló hitélességét. Van egy új szerzemény is tőle. Egy bájos fiatal leány
arc, pírosbársony, magyar díszruhában, diadémmal él magasrafésült szőke ha
jában, egyik ékszerdobozos asztalkán nyugtatva, a másikkal, két újja közé
csípve, egy fénylő fülbevalót rnutogatva. A' nagytétényi kastélyból került a Fő
városi Képtáron keresztül a Szépművészetibe. Külföldi elismerésekben része
sült. másik nagy barokkfestőnk, Bogdány Jakab. a csendéletfestésnek mesterí
művelője, Németalföldi iskolázottságravalJó részletező aprólékossággal, józan
anyaghozkötöttséggel és élénk fantáziával, rikító színekben pompázó madarakat,
virágokat, gyümölcsöket csoportosított leleményes változatokban és pedig vagy
a csendéleti tényezők öncélú kihangsúlyozásával. önálló, zárt keretben, VD.gy
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belekomponálva egy táj ba, lombos fák és távoli feLhők közé. Először kerül a
közönség elé egy virágcsendélete papagállyal, Az ö nyomdokain haladt a ne
gyedszázaddal fiatalabb Stranover Tóbiás. Van tőle egy stilizált. tomparagyo
gású virágcsendéletünk, és egy nagyobbméretű csendélete, az obligát fényes
tollú madarakkal, szőlötürtök, almák, csipkézett-levelű indák és egy kis rág
csáló tapsifüles környezetében, mialatt egy felhőmagasan repkedő madárka
megosztja a figyelmet a képfelület háromnegyedét elfoglalo csendéleti hangulat
és a kép jobb felső sarkában falvak körvonalaival jelzett távoli térség között.
- Egy nagyméretű,mostanig névnélkül tárolt festményről, "Aeneas és Anohises
rnenekülése az égő T'rójából", Piqler Andor főígazgató kíderítette, hogya kassai
születésű Spillenberger János kezemunkája. aki Bécsben fejtett ki művészí te
vékenységet. Ugyancsak Bécs adott munkát a pozsonyi eredetű, hangulatos táj
képeivel nagy népszerűségnek örvendett Schallhas Károlynak, valamint a sze
rényebb tehetségű Orient Józsefnek, akinek tetszetős elrendezésű tájai a kora
beli nemzetközi stílushoz igazodnak.

A másik teremben sorakoznak az itthoni környezetben dolgozó mestereink
képei. Elsőnek két hatalmas csatakép vonja magára a figyelmet, A kétszer
olyan magas, mint széles képfelület két önálló .mezőre oszlik. A felső szabályos
tájkép, világos égboltjával és szinte független a komor, sötét színekben gomoly
gó csata színterétől,amely az alsó mezőben folyik. Az egyik a mohácsi csatát, a
másik a szentgotthárdí ütközetet ábrázolja és még hat másik hasontárgyú csa
taképpel együtt a szentgotthárdí refektórium részére festette azokat a dunán
túli Dorfmeister István, akinek két életnagyságú portréja is látható. magyar
ruhás főúri párról. Ismeretlen festőtől származik két főúri ravatalkép. amely
kedvelt rnűfaja volt az akkori időknek, a mai szemnek, mint téma is, szokat
lan, amellett megoldásban naiv és érdektelen. Kedves, látványos egy virágdí
szes szegéllyel izlésesen cicomázott két nagy, rokokóhatású pannó, mely a ré
dei kastály termeit ékesítette: parkban, stilizált, karcsú fák diadalívben meg
hajló ágai alatt, főúri társaságot mutat be. amint hajbókolva közelednek egy
máshoz. Ismeretlen festők, valamint Gugel Ferenc, Ttiierner Antal és a kima
gasló tehetségű Stock János Márton portréin megísmerkedhetünk az akkori ki
váltságos osztály jellegretes típusaival, pompakedvelő viseletükben és merev
elzárkózottságukban. kortörténeti sugalmazással dokumentálva a felső és az
alsó társadalmi réteg közöttí áthághatatlan ellentétet. Telítődve a múlt légkö
rével, melyet az ódon képek árasztanak, megilletődéssel állunk meg a költő

Zrínyi Miklós életnagyságú és Balassa Bálint háromnegyedes, díszmagyarban
tündöklő képmásai előtt. Az arcok kifejezését kutatj uk, mert ez érdekelne kü
lönösen és bár hálásak lehetünk az ismeretlen magyar piktoroknak, hogy élő

kapcsolatot közvetítenek e halhatatlanainkkal. fájlaljuk, hogy egy Mányokillloz
hasonlógéniusznak nem adatott meg, hogy megörökítse arcvonásalkat. ame
lyek élesebben és hitelesebben villantanák fel benső lényüket. (Haist Géza)

ZENEI JEGYZETEK. (Vel e n c e, V i val d i. A M a g ya r K a m a r a
z e n e k a r h a n g ver s e n y e.) Abból a nemzedékből, melyhez magam is tar
tozom, nagyon kevesen látták Velencét. És mégis: évről évre közelebb kerül
hozzánk. Hol a Canalettók képeinek oldott kékje sugároz valamit felénk a város
hangulatából, hol egy-egy útirajz - Goethe vagy Stendhal .-. hol pedig Vi
valdi zenéjének szárnyán halljuk a tenger mormolását és a gondolások dalo
lását. Azért is mondottam. hogy évről-évre, mert Vivaldi muzsikáját is ugyan
igy: esztendőről esztendőre ismertük meg, amikor egy-egy új kézirata került
elő valamelyik könyvtárból. Azt hiszem azonban, hogy a nagy velencei mester
életművét még mindig legfeljebb felerészben ismerjük. Igaz, művészetéről, kom
pozíciós módszeréről alkotott képü.nk már csaknem hűséges. de a lappangó
művek sokasága még hány és hány meglepetéssel szolgálhat! Az ismertek, job
ban mondva a közimertek, a Négy évszak, a .La notte" fuvolaverseny, a négy
hegedűre írt versenymű és a concerto grossók mindenesetre - tökéletes remek
művek. Tökéletesek, mind a szó objektiv, mind az egyén szubjektiv szempont
jából. Mert Vivaldi zenéjét nem lehet csupán objektíven, a hangjegyek alap
ján értékelni. A hangjegyek mögött mindig ott zeng az egész Velence, a fel
mérhetetlenül derűs kék ég, a tovasurranó gondolák meg az utcákat, tereket
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·állandóan betöltőének8zó, amelyről Goethe írt olyan felejthetetlenül szép so
rokat Olaszországi utazásában. Ugyancsak Goethe művében olvastam érdekes
sorokat egy színháZi estéről, amelyen a faragatlan közönség minduntalan be
kiabált, meg akarta változtatni a cselekményt, mai szóval "drukkolt" a szerep
lőknek. És hirtelen megzendültek bennem az "alla rustica" jelzésű Vivaldi
concerto hangjai, amelyben az egyes hangszercsoportok ugyanilyen "szócsatáf'
vivnak a főtéma megszólaltatójával, még végül kirobban az a bizonyos olasz
derű, amely feloldja az ellentéteket és megszépíti az életet. Ennek a humánus.
derűs szépségnek nincs nagyobb zeneköltője Antonio Vivaldinál.

Valószínűleg 1678-ban született, jobban mondva "beleszületett Velence
hangszerei közé; mint egy óriási zenekarba" - ahogyan Szabolcsi Bence mond
ja Európaí virradat c. nagyszerű művében. Tizenötéves korában - akkor már
remek hegedűs volt - papi rendbe lépett, kilenc évvel utóbb felszentelték, de
asztmája miatt felmentették a misemondás alól. (A breviáriumot élete végéig
nagy buzgalommal forgatta. Goldoni szellemes leírása szerint pedig beszédébe
minduntalan latin imádságtöredékeket szőtt.) 1713-ban mutatták be első ope
ráját, 1720 körül a montovai udvarban karnagyoskodott, 1724-ben Rómában
aratott felejthetetlen diadalokat; hegedűművészetét maga XIII. Ince pápa is
megcsodálta. 1730 körül Németországba utazott, de hamarosan visszatért szü
whazájába és egyre inkább elfelejtve szerezie csodálatos műveit. "A harmincas
években már inkább bogaras, bigott vén küZöncöt láttak benne" - írja Szabolcsi
Bew.ce - és amiatt is megrótták, hogy naponta komponált. (Az embernek ön
kénytelenül Rossini jut eszébe, aki szintén arról volt nevezetes és azért volt
gúny tárgya, mert egy bűvész gyorsaságával komponált.) Bécsben halt meg
1741-ben s holttestét egy közkórház temetőjében földelték el.

Szükségünk volt e vázlatos életrajzra, hogy érzékeltetni tudjuk, milyen
impulzív, mozgékonyember lehetett Vivaldi. (Ezt a benyomásunkat támasztja
alá kíres karikatúrája is, amely különösen mozgékony, tüzes szemét emeli ki.)
S aki szereti a muzsikában tettenérni alkotója egyéniségét, az Vivaldi zenéjének
mUódzó játékosságában, virtuóz kadenciáiban, vagy egy-egy tétel feszült ro
hanásában mindenképpen megérzi az "abbate" egyéniségét. Nem is beszélve
uokról II tételekről, ahol az a benyomása a hallgatónak, hogya hangszercso
portok valósággal üldözik egymást, mint Guardi híres festményén (A doge ha
JÓTa száll) a szélnek feszülő, lila ködbe burkolt hajók. Vagy gondoljunk csak;
csodálatos, négy hegedűre írt versenyművére. A szélső tételek feszült rohanása
szinte elviselhetetlenné fokozza a mü dinamikáját, a középső tétel mégis olyan
oldott, áhítatos elemeket hordoz, hogy szinte nem is fér meg ebben a keret
ben. (Ez a versenymű egyébként inkább ismert Bach négy-zongorás átiratában.
melyről már mi is irtunk régebben.) És mégis megfér! Mert Vivaldi éppen ab
ban felülmúlhatatlan, hogy minden szint, minden természeti jelenséget érez
tetni tud zenekarával. S a szélső tételek vad vágtatásainál ki ne gondolna a
parti sziklákon újra és újra megtörő sós hullámokra, míg máskor (a lassú ré
szekben) ismét megnyugszik a tenger, és napfén'y derül a Szent Márk tér
uranyló gondoláira.

Az "il ritiro" melléknévvel ellátott Esz-dur concerto éppen ez utóbbi han
gulatot idézi. Kiváltképpen szép a lassú tétel sicilianója, amely mögül a János
passió "Es ist vollbracht" részlete is feltűnik egy pillanatra. És a Magyar Ka
marazenekar dicséretére szól, hogy elsősorban éppen ennek a tételnek az elő

adása sikerült. (Nem mulaszthatjuk el megemliteni, hogy az "il ritiro" kon
certet kitűnő hazánkfia, Szabolcsi Bence rekonstruálta s éj rajzolta meg hátte
rét, keletkezési körülményeit is.) A szélső tételekben kissé zavart, hogy Tátrai
Vilmos nem koncertáló, hanem inkább irányító hegedűszólamot játszott.

Még egy szót Vivaldiról: Egyik utolsó írásunkban is említettük, hogy szi
vesen hallanók minél gyakrabban műveit, különösen a Négy évszakotés a Dixit
Dominus c. oratóriumot. Ez utóbbit annak idején Angelo Ephrikian vezetésével
megtanulta a Budapesti. Kórus. Kár lenne elfelejteni.

A Magyar Kamarazenekar hangversenyén egyébként a többi miísorszámban
is örömünk és gyönyörűségünk tellett. Kiváltképp szép volt Purcel Szentiván
éji álom c. szvitjének tolmácsolása. Közben eltűnődtünk, milyen más szem
pontból és mégis milyen hitelesen ragadta meg ugyanezt a témát Mendeissohn
is. Szép és áhítatos volt Pergolesi fuvolaversenyének tolmácsolása (a magán-
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~6Zamot Szebenyi János kitűnően látszotta), a legszebb pillanatokat azonban
mégis Mozart Esz-dur Symphonie concertante-ja szerezte. Lehet, hogya zene
kar Tátrai nélkül (aki a hegedűsz6lót játszotta) kissé bizonytalanabb volt, le
het, hogy nem minden mozzanat sikerült hibátlanul, véleményünk szerint azon
ban Vivaldi szerzeményével együtt ez a mű adta meg a hangverseny igazi
hangulatát, amely az emberszeretet és a humánum gondolatát tolmácsolta fe
lénk. (Gondoljunk csak arra, hogy a 23 esztendős Mozart mennyi csapás és
fájdalom után írta e páratlanul derűs és kiegyensúlyozott művét!)

(N é h á n y s z é p h a n g ver s e n y é l m é n y ü n k.) Clifford Curzon an
gol zongoraművész személyében igazi világnagyságot ismertünk meg. Zenekari
estjén az Allami Hangversenyzenekar kiséretével Beethoven G-dur zongoraver
senyét, a mester egyik legszenvedélyesebb alkotását sz6Zaltatta meg. Kevés ze
nemúben van több poézis és líra, mint ebben s kevés szebb tétel van, mint a
versenymű zokog6 Andante-ja, amelyet Orfeusz panasza inspirált. Curzon e
sok szépség között bebizonyította, hogy igazi költő, hiteles tolmácsol6 és nagyon
nagy művész. Hatalmas sikere - reméljük - biztositék arra, hogy hamarosan
viszontlássuk.

Lev VIaszenko, a budapesti közönség kedvence, Csajkovszkij b-moll zon
goraversenyével látogatott újra hozzánk. GUelsz nyomán inkább heroikusan
éTtelmezte a művet s 6riási lendülettel, kérlelhetetlen energiával sz6laltatta
meg. 19y is szép volt, nagyon szép. De - romantikus műről lévén szó - szí
vesen hallottuk volna lágyabban, költőibben, Richter és Horowitz felfogásában.
Ugyanezen a hangversenyen szomorúan figyeltük, hogyaHangversenyzenekar
milyen fáradtan és színtelenül játszik. Érzésünk szerint a kitűnő együttes
mértéken felül van megterhelve.

Geszler György, a neves zeneszerző és zenepedagógus három matiné kere
tében mutatta be legújabb kamaraműveit. Nevét eddig jobbára mint virtu6z
művek komponistájáét ismertük, hiszen "Búg6csiga" c. szerzeménye majd min
den világjáró virtu6znak állandó darabja, s gépetűdjei is hallatlanul nehéz és
hálás sikerdarabok. Új kamaraműveit azonban - úgy látszik - egészen más
gondolatkör ihlette. Természetesen kitúnően ismeri a hangszerek technikai le
hetőségeit, de mintha még szívesebben szólaltatná meg leglényegüket, a "leZ'
küket". Ezért éreztük műveit nagyon emberinek és nagyon hitelesnek. Az új
kompoziciók sorából külön is kiemeljük a hegedű-brácsa-gordonka triót, amely
bármelyik kamaraegyüttesnek hálás darabja lenne. (Rónay Lászl6)

TESTALKAT ÉS JELLEM. Ha a tudományos irodalom területén is beszél
hetünk bestsellerekről. bizonyára ezek közé tartozik a marburgi pszichíáternek.
Ernst Kretschmernek Testalkat és jellem című munkája, Negyven esztendeje
volt, hogy első ízben megjelent, de a megjelenést követő első évtizedben ki
lenc, a következőben még úiabb hét kiadást megért, 1950-re megjelent a husza
dik kiadás is s még ma sem számít elavult műnek a könyvpiacon. A negyven
éves évforduló alkalmából méltán felvethető a kérdés: mi ennek a nem mm
dennapi népszerűségnekaz oka?

A népszerűség kifejezést ugyanis joggal használhatjuk a művel kapcsola c
ban. Annak ellenére, hogy Kretsohrner szigorúan tudományos céllal írta meg
könyvét és szakemberek igényeit akarta kielégíteni, felvetett gondolatai mégis
széles koröknek váltak közkincsévé. A mű fogalomkészléte legalább annyira
sajátjává lett az általános műveltségnek, mint például a fizika területéről Eins
tein relativitás elméletének kifejezései. Amíg az ernberek régebben a Hippok
rates-féle temperamentum-elmélet alapján nyilvánították egymást szangvini
kusnak, kolerikusnak, melankólikusnak, vagy flegmatikusnak aszerint, hogy
szalmaláng természetnek, vérmesnek. szomorúságra haj lónak, vagy nemtörő

döm természetűnek ismerték meg, ma csaknem ugyanilyen gyakran használ
ják a Kretschmer-féle jellemtan megállapításait.

Az ember rnindig rejtvényesnek látta a saját létét, sőt a saját belső vilá
gát is s ezért örömmel fogadott minden rnagyarázatot, amely önismeretre és
mások megismerésére vezetheti. A modern ember ezt vélte megtalálni a karak
tel;ológia néven kialakuló, aránylag fiatal lélektani tudományban, .mert ez nem
c~egyes,egy:má:stólelszigetelt leLki jelenségeket volt hivatva vízsgální, rnínt
az .addtgi, ún, kísérletí pszichológia, hanem az egész emberről akart képet fes-
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teni. A teljesség igényével fellépő új tanítás legalábbis ujdonságként hatott az
zal a Iélektannal szemben, amely a lélek megnyilvánulásait egymástól elkülö
nítve, többé-kevésbé mesterséges körülmények között figyelte. Tehát érthető,

hogy a figyelem századunk első évtízedeíoen a karakterológia felé fordult,
csak annak okára kell rámutatnunk. hogy miért Krets<lhmer elgondolása kel
tett szélesebbkörűérdeklődest.

Természetesen nem ő volt az első, aki megkísérelte kielégíteni az ember
ismeret jelszóval megjelenő ősi igényt. Más orvosok (pl. Jaensch), bölcselők

(Dilthey, Kw.ges), pedagógusok (Neumann, Ribot) is törekedtek arra, hogy ta
pasztalátaékat egységes egésszé foglalják össze, sőt a kísérleti Iélektan is tö
rekedett a lényeges, tipusalkotó vonások felfedezésére, (V. ö. Pavlov "erős és
gyenge" tipusai a reflexek mínösége alapján), de mindezek az elgondolások
megmaradtak a szakkörökben. Kretschmert azonban a nem-céhbeliek is isme
rik, bár többnyire csak népszerűsítő lélektani munkákból. Magát az eredeti
művet kevesen olvasták a mottóul választott híres Shakespeare idézetnél to
vább. Ez az idézet kiválóan illusztrálja Kretschmer mondanivalóját. Shekes
peare itt Julius Caesart szólaltatja meg: "Inkább jóltáplált nép vegyen körül.
Kopaszfejű, ki jól alszik éjszaka. E Cassius éhes és ösztövér: Sokat tűnő

dik s ily ember veszélyes."
Kretschmer tehát azt az intuitiv módon megsejtett nézetet egyikszik tu

dományosan is alátámasztani, amely szerint a testi megjelenésből. az ajkatból
következtetni lehet a lélekre. Úgy jár el, hogy megállapítja a testálkatot s
ezekhez "hozzárendeli" a személyiségképet, mint ahogyan a matematikus is
megteheti, hogy felállítja bizonyos halmazok képzési törvényeit s aztán azok
elemeihez hozzárendeli más dolgok meghatározott csoportjait.

Eszerint az ember testére nézve vagy a köpcös, kerekded, hízásra hajlamos,
piknikusnak mondott alkathoz, vagy a sovány, gyengébben fejlett leptosom
(aszténiás) alkathoz, esetleg a csontos, izmos, atléta alikathoz tartozi;';'. Ennek
a három testi tipusnak Kretschner szerint két jól elhatárolható lelki alkat fe
lel meg. Ezeknek volnának szélsőséges változatai az elmebetegségek s mivel
az utóbbiek feltűnőbbek. azért időrendben előbb sikerült megállapítani a kóros
személyíségnek és a testíalkatnak, mint a normális szernélyíségeknek és a testi
alkatnak az összefüggését.

A piknikus alkatnak megfelel a ciklotim személyiség. Jellemző reá .. hogy
kedélyvilága meleg, embertársaihoz nyílt, az életet úgy veszi, amint van, s bár
hangulati skálája a széles jókedvtől a csendes melankólíáíg terjed, újra meg
újra megtalálja helyét a világban. A szellemileg magasabb fokon álló cikJotim
ember kiváló leíró tudós lehet, mint művész realista, mint vezető vagy jó dip
lomata, vagy erőszakos irányitója másoknak. Az ilyen személyiségnek duzzad
hat fel a kedélyélete annyira, hogy kitör rajta a nagy felhangoltsággal járó
mánia, vagy ellenkezőleg, mély depresszióba zuhan, sőt a két· állapot válta
kozhat is. Mindig megmarad azonban nála valami közvétlenség a dolgokkal él>
embertársaival szemben, de nem így áll a dolog az aszténiás és atléta termet
tel járó skizotim személyíségénél. A skizotim ember elsősorban a saját belső

világában él, azt építi, merev szabályokhoz ragaszkodva. Kifelé hideg. zárkő

zott, szűkszavú, inkább törik, de nem hajlik. Ha tudóssá lesz, rendszereket al
kot, ha rnűvész, a formák érdeklik elsősorban, ha vezetnie kell másokat, tiszta
idealizmusa és hideg számító elméje miatt nem lesz népszerű. Betegsége, a
skizofrénia, még ma is egyike aIegreitélyesebb kórképeknek: még a saját lelki
jelenségei is elidegenednek tőle és ő a betegség nevének alapjelentéséhez híven
"hasadtlelkűvé" válik, mintegy az én-je betegszik meg.

Természetesen felvethető az az kérdés is, hogy az atléta alkatnak nem fe
lel-e meg más személyíségkép ? Kretschmer műveinek későbbi kiadásaiban va
lóban összefüggésbe is hozta az atléta alkatot a rohamokról jól ismert epílep
sziás rnegbetegedéssel, illetve azzal az embertípussal, amelynél az akarat viszi
a vezérhangot. Ez volna a viszkózus temoeramentum.vzbben a kérdésben a
kutatás azonban még nem mondta ki a végső szót.

.Mindenesetre még ilyen futó betekintésnél is megkapja a szemlelőt Kret
schrner. típustanának eleganciája. Minden szemléletes és áttekinthető s talán
ezért is hozta annyira lázba a nem-szakembereket is. Sokan, helytelenül, azt
gondolták, hogy most már nagy biztonsággal megismerhető valakinek a belső
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világa, hiszen a külseje akarata ellenére is elárulja. Aki azonban szigorúbb
kritikával közeledik a rendszerhez, talál még sok megoldatlan kérdést, méghoz
zá olyanokat, amelyek a gyakorlati alkalmazással is összefüggésben állnak. Aki
például arra próbál feleletet találni, hogy mi is a jellem, az elvétve fog az
egész rnűben néhány utalást felfedezni. A könyv fő beosztása is a testalkat és a
vérmérséklet fogalmai köré csoportosul. Mindössze annyit lehete megállapítani.
hogy Kretschimernél "a karakter kifejezést általában az egész személyíségre
alkalmazhatjuk". Noha a szerző gondosan ellenőrzött adatokra és mérésekre
támaszkodik, elgondolásaiban jelentős hiányok mutatkoznak, hiszen nem olyan
nyilvántmló, hogy az emberre csupán a temperamentuma jellemző, mint ahogy
-ő állitja. Ezen a tényen nem változtat az sem, hogy Kretschmer, akinek igen
jó készsége van jellemek, illetve típusok megrajzolására, eredményeit konkré
tumokon, zseniális embereken (rnűvészek és tudósok) és bűnözőkön leméri. S
még óvatosabban lehet elfogadni a művelődéstőrténetre és a kulturára levont
következtetéseket. O például a romantikát és a középkort skizotim jellegűnek,

a klasszikus ókort és a reneszánszt ciklotim jellegűnek nyilvánítja. Az 6vatos
kiértékelő ezeknél csak annyit mondhat, hogy "van benne valami", noha azt
el kell ismernie, hogy ezek is termékeny és továbbgondolásra és igazolásra fel
hívó gondolatok.

Talán nem tévedünk, ha azt Allítjuk, hogy azért maradt a könyv negyven
év után is friss és azért kellett Ismételten kiadni, mert színte lehetetlen kitérni
a felvetett gondolatok elől s állást kell irányukban foglalni. Annyi bizonyos,
bogy Kretschrner igen mély összefüggéseket fedezett fel, úgyannyira, hogy mű

vét a későbbiekben inkább csak bővíteni kellett, mint lényeges változtatásokat
eszközölni. Az egyre differenciálódó és finomodó megfigyelések jól beleillesz
kednek az alapgondolatokba. Az is előnye, hogy sok mérésí és egyéb adata mel
lett is soha nem vállik aprólékossá és áttekinthetetlenné s a pontosságot sze
renesés nagyvonalúsággal egyesíti. Sajnálatosnak kell mondanunk, hogy a mű

magyar nyelven nem jelent meg és a lélektan iránt érdeklődő nagyközönség
többnyire csak másodlagos forrásokra van utalva.

Gondolkodó ember számára Kretsdhmer műve kiválóari szemlélteti azt az
általánosan elismert tételt, hogy az ember nem mondhat magáról az ember
ről semmit anélkül, hogy ne filozófálna, vagyis ne volna a legegyszerubb kije
lentés rnögött legalább ki nem mondottan valamirele felfogás a teljes emberi
létről. A szerző ismételten kijelenti például, hogy ő csupán tényeket akar le
írni, 'de a testalkat és lélek összefüggésének okát nem keresi. Valóban; nem is
keresi, hanem olyasféle kijelentéseket tesz, hogy "a lélek nem más, mint a
közvetlen átélés". Ezzel az állítással márís tagadja a katolikus felfogás szerinti
anyagtól függetlenül is 'létezni tudó, szellemi természetű lelket, tagadnia kell
továbbá a szabadakaratot is. Szerinte az akarat is az alkat függvénye s bár
valaki alanyilag szabadnaik is érzi cselekedeteit, ezek mégis meg vnnak hatá
rozva a legerősebb Indítékuk által.

Nyilvánvaló, hogy Kretschmer ezeket kijelentve korántsem az embertan,
lélektan, statisztiika stb. által ellenőrzött talajon mozog, hanem áttévedt a me
tafizika területére, ahol lehetnek és szeríntünk vannak is merőben természet
tudományos módszerekkel megközelíthetetlen valóságok, amelyek a közvetlen
megfigyelések:nek és tapasztalásnak nem hozzáférhetők, de 'az értelem követ
keztetni tud rájUk. Ilyennek tartjuk elvonó, ítélő és fogalomalkotó képessé
günket vizsgálva a szellemi lel1ket.

Azt mi sem tagadjuk, hogy az akarat szabadsága korlátozott és bizonyos
tényezők befolyásolják választásaiban. Aquinói Szent Tamás is kijelenti már.
hogy "testből-lélekből való összetettségünk", az ún. "complexio corporea", bi
zonyos értékek felé fogékonnyá teszi az embert, másfelé meg megköti, de
emellett vallja azt is, hogya kötelesség és felelősség tudatából, az erkölcsi tu
dat tanúságából (abból, hogy a jó és rossz között tudunk különbséget tenni),
az érdemesség és érdemtelenség tényéből szabad akaratra kell következtetnünik.

Kretschimer szerint a jellem csupán adottságole halmaza, szerintünk fel
adat is: az adottságokat III szabadakarat segítségével ki kell magunkban bon
tanunk, O nem tudja megmagyarázni, hogy az emberi szellem és akarat miért
nem maradt meg a maga ősi mivoltában és miért hozta létre a kultura nagy
szeru teljesítményeit és az egész magasabb szellemi életet. Ezt nem vehettük
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rossznéven neki és nem is várjuk tőle. Csupán azért kell említenünk, mert ezek
ből a felfogásunk szerinti önellentmondásokból lehet legjobban visszatereini a
leíró törekvéseket az eredeti medrükbe. A leíró tudósnak az a feladata, hogy
pontosan lerögzítse a tényeket s nem szabad féltékenykednie, ha az általa ra
kott alapokra más is tud és akar is építeni.

Kretschmer művének ez a "nyílt jellege" az, amely ismét egy ok lehet ar
ra, ami miatt nem avult el máig sem. A Testalkat és jellem megjelenése óta
eltelt negyven év alatt a lélektan és jellemtan sokat fejlődött s a legkorsze
rűbb karakterolőgíákmárvalóban eljutottak az emberi személyiséghez és an
nak a rétegeiről beszélnek. A teljes emberképhez nem elegendő a Kretschmer
féle temperamentumok ismerete, hanem ismernünk kell a tudatos és tudatta
lan világ erőit, erővíszonyait, az ember magasabbrendű képességeit, sőt azokat
a célokat is, amelyek cselekedetekre indítják az akaratot. Mírrdenesetre azon
ban hálával tartozunk mindazoknak, akik részletfeladatdk megoldásával el
méleti és gyakorlati emberismeretünket elmélyitik és előbbreviszik.

(Surányi Imre)

AZ ÖREGKOR PROBLÉMÁI. Ha valamely ország vagy város lakosságának
egyik fele bizonyos életkor alatt hal meg adott időpontban, a másik fele pedig
e kor fölött halálozik el, akkor ez a kor az élő lakosság valószínű élettartama.
Ez Magyarországon 41 év volt 1901-ben, ugyanakkor viszont Németországban
42 esztendő. Aki 1950-OOn született, az arra számíthat a mi éghajlatunk alatt,
hogy megél mintegy 58-63 évet, hacsak 'betegség vagy baleset nem borítja
előbb a hideg föld árnyékába. A meghaltak korának átlagát tekintve közé,p
európai viszonylatban jelenleg a férfiak 58-63, a nők ellenben 61-66 eszten
deig járnak-kelnek az Úristennek mégis csak szépséges világában. Legalább is
ekként fest éltünk útjának a mértéke a statisztika tükrében. A meghaltak át
lagos kora hazánkban országos viszonylatban így alakult: 1900-ban a férfiaké
24.53, a nőké 26.66 év. 1949-ben a férfiaké már 47.65, a nőké 52.02 év. A köz
egészségi, szociális és gazdasági viszonyok jótékony hatása még kifejezetebben
tükröződik 1959 adataiban: A.z elhunyt férfiak átlagos ikora 59.15, a nőké pedig
63.59 esztendő volt.

A régi rómaiaknak a halálozáshoz viszonyított átlagos kora csupán 30 év
körül járt. És arra nézve is van adatunk, hogy 1650-ben ez az átlagos kor
mindössze öt esztendővel magasabb volt Európában, azaz 35 esztendő... Az
orvostudomány vívmányai s az egészségesebb életmód következtében jelentősen

megnövekedett manapság ez az átlagos kor és vele karöltve ugyancsak gyara
podott az "öregek", vagyis a 60-65 éven felül levők száma. Van fejlett iparú
kulturállam, ahol az arányszámuk már a kétszeresére nőtt öt évtized során. Szá
zadunk ötvenes éveinek elején a 65 évnél idősebb férfiak és nők száma tekin
télyes hányadát tette az összlakosságnak a legtöbb európai államban. Ime, né
hány beszédes adat százalék szerint számítva: Franciaország: 12, Nagybritannia:
ll, Német Szövetségi Köztársaság: 10, Egyesült Allamok: 8. Budapest lakossá
gában a 60 éven felül levők aránya ezt a képet mutatja: 1920: 6.6. 1930: 8.4.
1949: 11.4 és 1960: 14.9.

Persze, ha a temetőt járjuk, ott a fejfák elég gyakran hirdetik, hogy akik
alattuk pihennek, fiatalon, olykor nagyon korán, tértek meg az örökkévaló
ságba. Csakhogy sokkal több idősebbre is ráborul a hant. És minél számosabb
sírkertet tanulmányoznánk az életkor szempontjából. annál inkább közelítené
meg számvetésünk a halálozás átlagos korát egy-egy időszakban. Különös,
de való, hogy a halálozási táblázatokból hosszú évtizedekre visszamenően meg
lepő tény világlik ki: A természetes élettartam elmétetileg 83 esztendő Közép
európában. Van rá természetesen eset, jócskán van, hogy valaki a századik
életév körül hal meg, ámde két-három évnél többel ritkán múlja azt felül.
Thomas Parr shropshirei paraszt 153 életévének bizonyítékai körül némi hiba
van. Vitathatatlanul bizonyos, hogy az élők világában - némely haIfajtákat és
h.üllőket és talán a bálnakat kivévén - az embernek van a legmagasabb át
lagos kora. A növény-világban közismert a kaliforniai szilfák esete: A Sequoia
ail1antea példányainak életkora 3-5000 év. A Cape Verde-szígetí majomkenyér
fa (Adansonia digitata) évgyűrűinek tanusága szerint 5000 esztendős. Ezek a
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fák estendenkint már árnyékképként rajzolódtak az égre, amikor Platon és
Aristoteles gondolatai még nem öltöttek formát ...

De hát 'ki az "öreg" és mi az "öregség"? A mindennapi életben a vonat
koztatás alapja adja meg a választ. A 15-20 évesek körében a 45-5Q éve;
már öregnek számit. Viszont a 70 évesek társaságában még fiatal. Élettani
szempontból az öregedés voltaképpen a születéssel kezdődik. Az öregedés bi
ológiai folyamat és az öregség az eredménye. S ez bizony szövevényes és sok
rétű biológiai, lélektani, gazdasági s szociális kérdés. Egynémely nézőpontból

egyenest aggodalmat keltő probléma! Az öregkor betegségeiről szóló tanitást
az orvostudomány már régebben geriatria néven foglalta össze (gér6n görögül:
öreg, agg). Újabban az orvostudománynak más tudományokkal összefüggő új
ága sarjadt. Ez a gerontol6gia, az öregkor folyamataival, jelenségeivel és kap
csolataival foglalkozó tudományág. Geronto-pszichológia néven máris önálló
sulóban van az öregség pszichikai természetű változásait tanulmányozó lélek
tani dísciplina.

A gerontológia első kérdése: VClijon betegség-e ,az öregség vagy pedig a.
biol6giai hanyatlás korszaka? Szirrte egyértelmű a 'vélemény. hogy az öregség
minden bizonnyal nem betegség. A H. Meng szerkesztette Psychohygienische
Vorlesungen, Basel, 1958, című kötetben Erich Stern svájci professzor azt fej
tegeti (pp. 133-145), hogy az öregség a természetes fejlődés során fellépő sza
kasza életünknek, amikor a szervezetünk talán sokkal inkább hajlamos beteg
ségekre, mint más életszakaszokban. Ez áll elsősorban a testi megbetegedésekre
s ezeknek természetesen pszichikai hatásuk is van. Altalában véve az öregség
inkább testi vonatkozásban a hanyatlás kora, mint pszichikai értelemben. Je
lenségeit mindenki ismeri. Másrészt sok öreg testi frissesége s rnozgékonysága
lényegesen fiatalabb ember benyomását kelti. Vagyis az emberek különböző

gyorsasággal vagy lassúsággal öregednek és amikor már eleget éltek. triind
annyiukra rákőszönt a hanyatlás. Rendkívül nagy szerepet kellene vinnie az
öregségre való előkészületnek, ahogyan azt az USA-ban már megkezdték. de
Európában még alig méltatják figyelemre.

Ugyanezekkel a kérdésekkel foglalkozik az Acta Psuchotherapeutica et
Psychosomatica (Basel) egyik úiabb számában (1961, vol. 9. no. 5) a berlini
J. H. Schultz is. Erősen szakszerű tanulmánya a gerontológia orvosi-lélektani
eredményeit foglalja össze a szakemberek által amúgy is nyilvánvaló biológiai
mozzanatok mellőzésével. Először is nem győzi hangoztatni, mennyire bonyo
lult az öregség problématikája: "végtelen messziségbe s a végső mélységbe
visz". És mindjárt az elején közh, hogy a berlini Medizinische Gesel!schaft
egyik ülésén kimutatták: Öreg emberek boncolásakor sehol sem állapithatták
haláluknak ún. tiszta öreghalál voltát, mindig kóros, patológiás ok forgott fenn.
vagyis az élet rnegszüntét előidéző szervi elváltozás. Valamennyi részletkérdés
rnögött ott lappang az öregek életében a "véglegesség" sokszor fájó s emésztő

élménye, Az a feladatunk tehát, hogy megtanuljunk .,jól öregedni", hiszen a
jelenben mindenkor a rnúltból a jövőbe élünk bele. Az öregedő s az öreg em
ber fölöttébb óvakodjék attól, hogy a lusta unalom karjaiba vesse magát.
O. Vogt, a nagynevű agy-anatomus, életének kilencvenes éveiben is egyre azt
sürgette, hogy az öreg ember folyvást foglalkozzék szellemi munkával, mégha
biológiai lehetőségeihez is kell azt "adagolnia". Főként az a lényeges szempont.
hogy az öregedő ember miként viselkedik a közeledő öregségével szemben. Az
öregségtől való félelem valósággal az "öregedés shokjává" válhat. A halálfé
lelem pedig mélyreható lelki elváltozásokat eredményezhet. Az Egyesült Álla
mokban már tanfolyamokat szerveztek az öregedő férjek feleségei számára,
mert ezekben általában nincs megértés az öregkor különböző természetű jelen
ségei iránt. A szoros értelemben vett antropológiai szemlélet túlvisz az orvos
il letékességén. A. Vetter, a kiváló orvostudós. - mondja szerzőnk - azt tanít
ja, hogy az embert az .öregkora vallás nélkül a .kétségbeesésbe hajtja s ezért
szükségszerűen teológiai szemléletnek kell életét irányítania. Schultz annyit el
ísrnervígaza van Vettemek, a fiatalkor inkább esztétikailag, az öregkor pedig
aszkétíkailag vél • " A berlini tudós végső következtetése így hangzik: A lehe
tőség szerint minden embert meg kell szabadítani alaptalan vagy éppenséggel
neurézísos félelmeitől. Képessé kell őt tenni arra, hogy "bátran, nyugalommal
és higgadtan fogadja az ismeretlen Mindenható Hatalom kezéből az életet. az.
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öregedést és a halált". Nos, ez elég sivár és félreérthetetlenül rnerőben deista
.álláspont,

Közvetve az öregség gazdasági s szociális vonatkozásaira irányítja figyel
rnünket él magyar származású Meduna László chicagoí professzor szerkeszté
sében megjeleno Journal of Neuropsychiatry egyik tanulmánya (October 1961,
vol. 3, no. l). Ebben J. Lerner és r. H. Borgen az érzelmi zavarok okozta mun
kaképtelenség kiértékeléséről való tapasztalatait közli az öregségi biztosítás
távlatában. Kiderül belőle, hogy az USA havonta 850 millió dollárnál többet
fizet nyugalomba vonult vagy megrokkant pclgárainak, illetve azok felesé
geinek és gyermekeinek. Ez a tény is annak a felfogfisnak egyengeti útját, hogy
az öregedés elsősorban már nem élettani problémaként kezelendő, hanem csak
szociológiailag és a szociális lélektan szempontjából. Márís jelentkeznek han
gok, hogy az öregek számának szaporodásával válságba, ha nem éppen csődbe

kerül a biztosítás, ami természetesen nem foroghat fenn a kapitalizmustól el
ütő rendszerű országokban. Mekkora anyagi megterhelés pl., ha egyre nagyobb
számban mennek nyugdíjba 55-60 éves emberek és elélnek még 15-20 esz
tendőig? Ha csökkent is a munkaerejük, még rnindig elég lehetőség volna te
hetségük és tudásuk felhasználására. No, de hát mi nem ezt a sokat hánytor
gatott kérdést kívántuk tárgyalni ...

Az öregségre való előkészület kérdésébe kapcsolódik bele a keresztény
gerontológia s irányelvei meg a rnódszereí már kialakulóban vannak. Keresz
tény gerontológia? Persze, hogy van, átvitt értelemben. mint ahogy beszélünk
az aszketikus lelki élet higíóniájáról, úgy kifejthetjük az öregkor szellemi os
lelki életének a kereszt fényében való tájékoztatását és irányítását is. Rövid
eszmélődés és a kérdés tárgyilagos megfontolása az erkölcstan és a morál
pszichológia vonatkozásainak hosszú sorát veti föl az öregkor nyilt és titkos
problémáival kapcsolatban. Itt van teszem az ifjú s az öregkor között míndun
talanul felbukkanó feszültség, a tétlenséggel járó elfásultság, az anyagi gond,
a sors ellen való zúgolódás, a megváltozott érték-skála veszedelmei stb., stb.
Az Egyháznak szembe kell néznie s itt-ott máris szembe is néz a modern tár
sadalomnak ezzel az egyre terebélyesedő kérdés-halmazával. Ha a hitnek be
szélnie kell a kor nyelvén, akkor szólnia kell a generációk többé-kevésbé meg
változott érzés- és gondolatvilágának a nyelvezetén is. Egyébként a kérdésnek
irodalma is van. Pl. R. Guardini, Das Lebens-Alter, 1952; H. Muckermann.
Freiertag und Feierabend, 1951; J. Scheuber, Begnadetes Alter, 1946; R. Sve
boda, Zur Alters-Seelsorge, 1956 és számos cikk a lelkipásztori folyóiratok
ban. (Cavallier József)

DlVALD KORNÉL-TARCZAI GYÖRGY EMLÉKEZETE. Budán a farkas
réti temető egyik félszázados parcellájában magányos ciprus sötétzöld bástyája
előtt, egyszerűségében is feltűnő, patinás síremlék áll. A szemcsés mészkőben

szekatlan Krísztus-szobor domborműve látható. Akineik hamvait rejti magában
a sír: Divald Kornél; élt l872-tól 1931-ig. A név és az évszámok alatt ez az
ernléksor: "Hitéből fakadt ihletével a magyar rnult szépségeit örökítette meg!"
Találó és igaz megállapítás, A síremlék Krisztus-alakja is pontos mása annak
a legrégibb, románkori magyar Krisztus-szobornak, melyet éppen ő, Divald
Kornél fedezett fel Budán. Eredetijét a tabáni templom őrzi, bejárati oldal
.falában üveglap alatt; mását két példányban Damkó János készítette el.

Di vald Kornél a legnagyobb magyar művészet-történészek egyike. 1872
májusában született Eperjesen, éppen Budavár visszafoglalásának emlékünne
pén. Egyetemi évei és külföldi tanulmányútjai befejeztével 1902-ben Prága és
Krakkó múzeumainak rendezésére és vezetésére kérték fel, ő azonban Buda
pestet választotta műkődési területéül. ahol mint történelmi kutató és állami
tisztviselő - és mint szépíró - haláláig fáradhatatlanul dolgozott. Nagyon
sokan. akik talán nem is ismerték a tudós Divald Kornélt, jól ismerték és sze
rették a szépíró Tarczai Györgyöt, aki regényeiben és elbeszéléseiben is "a ma
gyar mult szépsógeit örökítette meg".

Divald Kornél ősei - mint ő maga kutatta ki - a XVIII. század elején
Rheimsből vándorolak a felvidéki bányavárosok vidékére mint erdészek és
bányászok, s nevüket a Du-Val-ból németesítette el az ott uralkodó nyelvjá-
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rás. De már nagybátyja, Divald Adolf, aki az Erdészeti Lapokat szerkesztette.
erősen megmagyarosítgatta az erdészeti- és bányászati szakkifejezéseket. Anyai
ágon ősei voltak a Steinhübl-ek, egykor híres kereskedők és műgyűjtők, akik
a Divald-családdal együttesen kiadták az első Tátra-albumot. Divald Kornél
így úgyszólván örökölte a kutató utazgatások vágyat és a természeti, valamint
művészí szépségek szeretetét, Mint Werger Márton róla írt tanulmányában ol
vassuk: ,,1905-től kezdődően a világháború végéig sorra kutatta a magyal'
Gascogne fia Sáros és Szepes rnegyéket, a Terra Epuryes, a Sylva Zepus, a
Tatur vidékét, mind az északi megyéket, pontosan 14-et. Ezekben az években
tavaszon és nyáron, ősszel és télen faluról falura szekerezett, avagy gyalogolt
hűséges útitársával: fényképezőgépével, s átkutatta a magyar, rutén és tót
falvak templomait, kastélyait és kunyhóí.t, hogy azoknak művészeti kincseit
megtalálja és megmentse a tudomány és művészet számára ... Nevezetesen a
felvidéki templomok híres faragott szobrait és szárnyas oltárait; a kastélyok
képzőművészeti és a kunyhók népművészetí kincseit, valamint az agyagműve

sek alkotásait ..." O maga is vallja Felvidéki séták círnű útinaplójában:
"Utazni kocsin, szekéren, avagy gyalog, vasúton és hajón, egyaránt igen sze
rettem", Mikor rnínt egyetemi hallgató Rómába is eljutott 1891-ben, lelkesülten
írja: "E délszaki ég alatt az örök városban új világ tárult szemern elé, a klasz
szíkus korok és remekeik és Krisztus egyházának tanúságaí, a Via Appia. a
Szent Péter bazilika és aVattkán !" S mégis hozzáfűzi később: "Akárhány 0;'

szágot bejárhattam, sem Sveiczban, sem a Szajna portján, sem a Rajna völ
gyében nem ábrándultam ki hazámnak, Magyarországnak és benne szűkebb

pátríárnnak, a Felvidéknek külső szépségeíből és belső gazdagságából, de an
nál büszkébben gondoltam természeti és lelki kincseinkre !" És Budapestre:
"Magyarország ifjú fővárosa! Mily gyakran merültem el szépséged és pompad
nézésében, mellyel a Teremtő Isten két kézzel elhalmozott l"

Tudományos munkáí közül Az Arpádház szentjei, Magyarország művészeti

emlékei, A magyar iparművészet, A szepességi szárnyasoltárok német, angol és
lengyel fordításokban is megjelentek. Más művei: Budapest művészete a török
hódoltság előtt és után, a Budai gyár, a Holicsi képeskönyv.

Mint műtörténésznek is erénye az, hogy a legelvontabb tanulmányaiban
szépíró is tud maradni, mínt szépir6nak pedig kutató munkája nyújt tudomá
nyos biztos alapokat. Mert egészen természetes, hogy Tarczaí György történeti
regényeket és novellákat ír. Utóbbiakból tizenöt kötetet adott ki a Szent Ist
ván Társulat. Nem hiába volt nagy látókörü történész Divald Kornél. regé
nyeinek csaknem minden hőse dolgoz6 ember: festő, szobrász, közkatona. soly
már, fazekas avagy takács, kétkezi munkás: királyok és hatalmasságok helyett'
maga a szerény, de szívós nép, vándorló barátok, misszióslelkű népi lelkápász
torok: asszonyai is csaknem míndig két kezükkel dolgozó nők. Hogy legszebb
regényeit megnevezzük: Dönk vitéz Rómában, Nagy Lajos korát; a tolnai és
budai tájakon játszódó Maolino Zsigmondnak és Ozorai Piponak világát; Vi,tus
mester álma, a XV, és XVI. század magyar és lengyel életét mutatia be, leg
utolsó, még halála előtt megjelent műve, a Mik6 solymár, a tatárjárás korsza
kát. S bármelyik regényét lapozzuk is, Juhász Gyula egyik strotája .iuthat
eszünkbe:

"Én 'mindig hangfog6val csöndben muzsikáltam,
kemény 'kurjantással jobben győzték

Kicsinyebbek nálam l"

Mert 'I'arczaí György megelégedett a maga területének szerényebb. de me
lyebb lehetőségeível. Egy régi Interjúban mondta el: "Én még a Magyar Szem
lébe, a maga korának legkiemelkedőbb lapjába dolgoztam. Utána, mert Andor
József barátja voltam, az Élethez tartottam én is, mint annyi magyar író:
Kosztolányi Dezső, 'Kárpáti Aurél, Halasi Andor, de még Móricz Zsigmond is,
aki az induló Élet számára írta a Harmatos R6zsa című regényét."

Ebben az időben már nem hallotta Divald Kornél a világ zaját, betegsége
megfosztotta a hallástól. Talán ezért is vonult mindig messzebb és távolabb il
külső valóságtól a történelmi korszakokba, s hivatalos munkássága után csön
des szobrokkal, képekkel, templomi brokátokikal díszített otthonában a belül
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való kincseket kutatta. Feljegyzésre méltó, hogy azok közé a "nagyotJhallók"
közé tartozott, aki nem kiabált, s aki a csöndes hangon mondott, nyugodt be
szédet hibátlanul megértette és nem is volt szüksége a ceruzára ... így e régi
interju alatt is, amikor főleg ő beszélt, mondotta még a következőt: "TulajdO'l1
képpen Jókai óta nem lenne érdemes írni. Ilyen munkát, mint a Lőcsei fehér
asszony, mi már nem is tudunk írní, és mindannyian régen hamuvá omlunk,
de ő még mindig élni és vonzani fog!" Egy másik mondása volt még halála
előtt hét esztendővel: "Figyelje meg és készüljön el rá, a szociális igazságoké
a jövő, és az irodalomnak is ebben az irányban kell fejIódnie és felkészülnie !"
E mondatea igazolja, hogy csak külső csöndességben élt, de nagyon is behal
lotta az "új időknek új dalait", nyilván azért is. mert a távoli korokat ábrá
zolva is míndíg csak a becsületesen dolgozó emberek válága és igazsága
érdekelte.

Díváld Kornél egyébként testi betegsége ellenére sem zárkózott el az élet
től, különösképpen a fiataloktól, akiknek minden erejével a segítségükre si
etett. Készséggel tanította, irányította s minden rendelkezésére álló eszközzel'
támogatta a fiatalokat. Bemutatta őket szerkesztőknek, kiadöknak, meghívta
otthonába s az üllői-úti "Potzmann-vendéglőbe",ahol barátaival Várdai Béla,
Gombos Albin, Horváth János, Kacziány Ödön, Damkó János, Radó Polikárp,
Sziklai János - szekott összejönni. Míg azonban a többiek kocintásra emelték
borospoharukat, ő maga a Bártfai-vízből töltögetett magának, (Dénes Gizella)

Új IMA- ÉS ÉNEKESKÖNYVEK. Mindikét katolikus kiadóvállalatunk a
régi, bevált imádságos és énekes könyveket vagy változatlan kiadásban vagy
pedig jelentősen bővítve adta az elmúlt évben hívő magyar népünk kezébe. A
megjelent munkák minden igényt kíelégítenek, a gyermekekét és a felnőttekát

egyaránt, mind a szép imádságok kedvelői, mind az éneklés hívei, mind pedig
a misszálé forgatói kedvükre válogathattak.

Az Ecclesia Kiadó Gyula Oszkár gyermekek részére a Szerit Vagy Urára
énekeivel összeállított imakönyvét (lásd Vigilia 1960. 503. o.) bocsátotta közre
második változatlan kiadásban. Ugyancsak második kiadásban jelentette meg
Miháczi József imádságos könyvét is (lásd Vigilia 1961. 425. o.). Ez utóbbi
azonban előnyére egy 38 oldalas függelékkel bővült. Az 1960-,as új rubrikai kó
dex által elrendelt változtatások és rendelkezések közül, - melyek "valószin"d
előfutárai a közeli egyetemes zsinat még átfogöbb reformjainak" - rövidell
ismerteti az egyházi év ídőszakaít, a liturgikus év ünnepeit és hétköznapjait,
valamint a szentmisére vonatkozó új liturgikus rendelkezéseket. A mínístrálás
megkönnyítésére és a híveknek a szentmisébe való jobb bekapcsolódására közli
a könyv a szentmíse egyes latin részeit.

A Szent István Társulat az annyira keresett Hozsannát harmadik változat
lan kiadásban adta ki (lásd Vigilia 1960. 503. o.). Az 1958-ban két kiadásban
megjelent Magyar Misekönyv rnindenkínek a tetszését megnyerte (lásd Vigilia
1959. 57-58. o.), s most örömmel vettük kezünkbe a tetemesen bővített harma
dik kiadását. Az Actio Catholica liturgikus munkaközössége derekas munkát
végzett. 35 ünnep, főként az Úr és a Boldogságos Szűz Mária kisebb, az apos
tolok és a magyar szentek ünnepeire rendelt miseszövegek modern magyar
nyelvű fordításával és a hat, nyilvános istentiszteletnél használható litániával
- köztük a legujabb Szent Vér litániával - két oldal híján 1000 oldalra bő

vitették az eredetileg 755 oldalas könyvet. Különösen sikerültnek tartjuk a
Kisboldogasszony' ünnepére rendelt evangéliumi textus, az Úr Jézus Krisztus
családfájának (Mt. 1, 1-16) fordítását. Lelkipásztoraink minden bizonnyal
ezentúl nem fognak más evangéltumí részt választani, hanem szepternber 8-án
ebből fogják felolvasni az előírt perikópát. Úgy szeretnénk, ha mostani vasár
és ünnepnapi mísokönyvünk képezné az alapját egy jövendő új mindennapi
magyar misszálénak. Misekönyvünk használhatóságát nagyban elősegítené a
fejléc, teljesebbé tenné az Ordinaríurn Missae latinul, a ministráció szövegé
vel és szabályaival, valamint a keresztút és a rózsafüzér. Sajnáljuk, hogy az
előző kiadásokban szerepelt, az esztergomi Keresztény Múzeum anyagából vá
lógatott illusztrációk a jelen kiadásban már nem kaptak helyet. (Kovách Zoltán)
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JEGYZETLAPOK. ("BöU és Bloy".) Ismerősöm föllháJborodva lobogtatja
el1őttem az Új Embe·rt. "Hallatlan! - mondía, - Hallatlan, ilyeneket írni,
ilyesmivel rágalmazni meg Léon Bloyt ! Ha valóban Böll írta, sZlégyelheti ma
gát. S ha nem, ha csak úgy adják a szájába ..."

Megnyugtatom. hogy nem csak úgy adják a szájába. BÖllI valóban olVBS
hatta Léon Bloy naplójában az idézett sorokat: Bretagne..,MI megjött a kará
csonyi liba, s reméli, a nérnetek ugyanakkor éhen döglenek. Nemcsak ezt 01
vashatta. olvashatott 'lnég sok ilyesmit, sőt ennél különbeket is. S míkor egy
fél esztendőmet arra fordítottam, hogy mindent elolvastam, amihez csak hozzá
Jutottam Bloy .múvéből, én is azt a döbbent, s7JégyenkezőkUábrándulástérez
tem, amit Párizsban Böl.l. A próféták, tudjuk, általában tüskés természetűek,

De Bloy a megtestesült szögesdrót, S ha valaki fáradhatatlan buzgalommal os
toroz, szívesen vesszük, már csak a hitel kedvéért is, ha magára is rá-rácsap,
amikor bűnön éri magát. Bloynál azonban, sajnos, mindig csak mások: a bű

nösek, s ő mindig feddhetetlen. Ez a furcsa relativitás mindenesetre meghök
kentö. Például:

Ki lázongott nála többet amiatt, hogy nem kapja meg munkája jogos bé
rét? Jelzői ilyenkor a francia szókincs gyalázkodó jelzőinek egész tartalékát
kimerítik. Joggal föltételezhetenénk, hogy ő viszont annál kínosabb pontosság
gal fizeti meg alkalmazottai bérét. A föltételezés azonban téves. 1901 január
6-áIn dühösen följegy:m:,.Két szolgálónk őrjöngeni kezd." Azaz elmaradt bé
reiket kérik; de ha valaki Bloy tól kéri mun!kája bérét, az rögtön nem jogos
sövetelés, hanem "őrjöngés". Két hét múlva még mindig adós. S a kommen
tár: "Cselédünk szörnyű szemtelensége. És nincs itthon elég pénzünk, hogy
kirúgjuk ezt a disznót!" Hat nappal később: "Kínos jelenet két mocskosunk
kal ... Milyen gyötrelem, hogy nem fenyíthet jük meg testileg az ilyen nyomo
rultakat I"

Más: ül a templomban; nem tetszik neki a pap szentbeszéde, nem is fi
gyel. rá többé, "már csele saját álmát hallgatja" s olyan ostorozó beszédeket
talál ki magában, melyekben "a csőcseléket úgy ütlegelnék, mint a kutyákat";
.s e beszédek kidolgozásában "kiválóan segítettek szomszédaím, inert úgy érez
tem, mocskos állatok vesznek körül" (Quatre ans de captivité II Cochons-sur
Marne, II. 99). Nem túlságosan szeretetteljes es templomba illő gondolatok.

Meghívják Belgiumba előadást tartani. "Pdmasz leszek, ahogy egy jó 'ke
reszténynek kötelessége, hogy mindig pimasz legyen." Meghal Renan. "Végre
megdöglött." Jörgensen nem említi a nevét egy cíkkében ? Ö is aljas, züllött,
mint a többiek. Föltételezi valakiről, hogy hűtlen lett hozzá (azaz nem propa
gálja kellőképpen, esetleg nem föltétlen hódolattal javallja minden képtelensé
gét) ? Az illető attól fogva "számomra nem egyéb közenséges dögnél".

Folytathatnám lapokon és lapokon át; nem érdemes folytatni. Természe
tesen Léon Bloy nem csak ez; de sajnos, ez is.

A tanulság, először botránkozó ismerősöm eimére: előbb győződjünk meg
az igazságról, és csak aztán háborodjunk föl; s ha valamihez nem értünk, ne
nyilatkozzunk róla; rnert nem érteni valamihez nem szégyen (nem míndíg
szégyen), de öntelten nyilatkozní valamiről, amihez nem értünk, szégyen
(mindig szégyen). Másodszor, a magunk, a magam, mindannyiunk címére: ne
mindig a más szemében piszkáljuk a szálkát. Néha a magunkéből is szedjük
ki a gerendát. Harmadszor: nincs rosszabb hitvédelem az ostornál: hegye min
dig annak a hátán pattan, amit vagy akit védeni akarna,

(Nyelveken szóltak.) A Szentlélek a Szerétet lelke; leszáll az apostolokra,
s azok azonnal "nyelveken kezdenek szólni"; beszélnek, és mindenki, aki hallja,
a maga nyelvén hallja őket. A Szeretet nyelve egyetemes; mondhatnám: ter
mészetes anyanyelvünk; aki a Szeretet nyelvén szól, bámnilyen nyelven szól
jon, míndenkíhez szól, és míndenkíhez a maga nyelvén. (r. gy.)
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