
kább megnyitott lélekkel szívjuk ma
gunkba békességét és azt a bizonyos
ságot, hogy minden emberi itéleten
túl csakis ő ismer bennünket igazán,
s mert ismer, megért, s mert megért,
lehajlik hozzánk emberszerető irgal
mas szíve.

Az ilyen visszavonulás feloldja a
sértődöttséget, kibékít önmagunkkal
és embertársainkkal, megadja a fel
oldást, mert "nem kell elrejteni a
könnyeket", rnert "nem kell elszige
telnünk magunkat", mert nem kell

NAPLÓ

"megközelíthetetlenül büszkéknek
lennünk ...

A nagyböjt a magunkbaszállásnak
és ezzel kapcsolatban bizonyos mér
tékben a visszavonulásnak szent ide
je. Ne az ernberektől való félelem és
sértődöttség, hanem Isten irgalmas
szeretetének keresése töltse be magá
nos óráinkat, akkor a negyven napos
szent idő után lélekben újjászületvE
énekeljük majd az Alleluját, az em
bert annyira szerető Jézus Krísztus
feltámadásának újjongó öröméneke

Eglis István

SZENT JOZSEF TISZTELETE. Nemrégiben a bíborosok, püspökök és rend
főnökök igen nagy száma kérte Szent József nevének fölvételét a szentrnise
szövegébe. E kérdésről is a küszöbön álló egyetemes zsinat dönt majd; minden
valószínűség szerint hozzájárul majd ahhoz, hogy Szent Józsefet is segítségü!
hívjuk minden szentrnisében.

Szent József tisztelete sokáig úgy háttérbe szorult az egyház imaéletében.
mint amilyen szerényen húzódik meg szent lénye és .nagyszerű földi élete .a
megtestesülés titkának hátterében. "Az Atyaisten árnyéka" ő a földön - így
nevezi őt a híres angol aszketikus Író: Faber. Prohászka. szerint: "a jó öreg
Szolga", Sajnos, sem az árnyékot nem szekták észrevenni, sem pedig a szelgát
különösebb tiszteletben részesíteni.

Tiszteletét egész teológiai mélységében megalapozta Szent Agoston. Ké
sőbb a nagy jezsuita hittudós, Suarez, majd a múlt században Scheeben hir
dette különös kegyelettel nagyságát. Hivatalos liturgikus tiszteletét IX. Pius
pápa rendelte el; az Anyaszentegyház védőszentjének is ő nyilvánította 1870
december 8-án. XI. Pius pápa különösen Krisztus békéjének szent ügyét he
lyezte oltalma alá, XII. Pius pápa pedig elrendelte május l-re Szent Józsefnek.
mínt munkásnak ünnepét. Azelőtt Szerit József tiszteletét különösen a szerze
tesnők kultiválták, akik gyakran némi egyoldalúsággal különösen anyagi ügye-
iket helyezték oltalma alá. .

Izidor Isolani domonkos hittudós azt írja 1514~ben Szent József nyilvános
tiszteletének elterjedéséről. hogy nyomában "erit exsultatio ingens futura in
militanti Ecclesia" (rendkívüli ujjongás lesz majd a küzdő egyházban). Az
"exsultatio ingens" felé nyilván hatalmas lépés lesz nevének mindennapos hí
vása a szentmisében. Ennek nyomában papok és hívek egyéni lelki-testi szük
ségükben s az egyház nagy ügyeiben könnyebben fordulnak majd hozzá ol ta
lomért. Szerdán és március minden napján alkalmasint annyian imádkozzák
majd Iitániáját, ahányan szombaton, május és október napjain a lorettói Iítá
niát szekták imádkozni.

Ha mindennap említjük őt, akkor jobban előttünk áll a szentcsalád fejé
nek nagyszerű méltósága: a családfői hatalom, amelyhez foghatót senki sem
kapott a földön. Kitűnik majd jobban egészen egyedülálló erkölcsi kiválósága.
az állandó készség Isten akaratának teljesítésére. A szentírás szerint - ren
desen éjjel - szinte pattogva hangzanak Szent Józsefhez az isteni rendelkezé
sek szavai: "Kelj föl", "Fuss Egyiptomba", "Menj Izrael földjére" (Mt. 2,13; 20).

Egyéni kegyelmi életünk és még inkább az Anyaszentegyház természettő

lotti élete nem annyira nagyszerű emberi meglátások. buzgó törekvések, láng
lelkű pápák, püspökök és szentek természetes munkája, mint inkább az isten.
Gondviselés irányitása, az egyházat, Isten gyermekeinek életét vezető Szent
léleknek a rnűve. Ezért viseli magán a természetfölötti élet minden igazi meg
nyilvánulása az örök katolikum és egyúttal a .korszerűség jellemvonásait. Bi-



zonyos, hogy a Szentléleknek azzal is megvan a terve, hogy Szent József tisz
telete éppen mosü terjed el. Tiszteletének kétségtelenül vannak örök vonásai:
az Anyaszentegyház mindíg rászorul védőszentjének oltalmára, a betegek gyó
~ítójukra, a haldoklók pártfogójuk segítségére az örök életet eldöntő nagy
pillanatban. A Szent Szűz jegyesét, a "pátriárkák fényét" mindig tisztelnünk
kell. Am a rnunka és munkás megbecsülésének kérdése, a szociális igazságos
ság mielőbbí és minél tökéletesebb megvalósulása soha nem volt annyira kö
Tetelmény, mint ma.

Krisztus gondos oltalmazójának kell vigyáznia a bennünk élő Krisztusra:
ma sürgetőbb a legelemibb keresztényi kötelesség, mint bármikor a történet
ben, hogy gondosan őrizzük rnagunloban az istengyermekséget és állandóan a
megszentelő kegyelem állapotában éljünk mindannylan. E nagyszerű föladat
nem valósul meg másképpen, rnint a gyakori jó szentáldozás által. Aki tehát
Istenfiát a természetes kenyérrel táplálta, az segítsen minket, hogya földi
élet útján el ne lankadjunk "az élet Kenyere nélkül". (Rajz Mihály)

A VATIKÁNI MAGYAR GYONTATO LEVELE A VIGILIÁHOZ. Februári
számunk anyagát már teljes egészében nyomdába adtuk, amikor a Vatikán
város gyönyörű bélyegeivel bérmentesített postai küldemény érkezett hozzánk.
Két levél volt benne, amelyeket Rákos Raymund atya, a római apostoli magyar
gyóntató intézett folyóiratunkhoz, illetve Félegyházy Józsefhez, a Központi
Hittudományi Akadémia professzorához, továbbá egy közel teljes oldalnyi lap
kivágás az Osservatore Romano 1961 december 30-i számából. Alapkivágás
Rákos Raymund cikkét tartalmazta, aki ebben igen részletesen és gondosan
ismerteti Félegyiházy Józsefnek több merőben új megállapítással és irodalom
történeti fe1fedezéssel jeleskedő tanulmányát, amely a Vigilia 1960 októberi szá
mában látott napvilágot. Hogya Szeritszék félhívatalos lapjának szerkesztő

sége maga is mennyire értékelte Félegyházy professzor kutatási eredményeit
és a róluk szóló beszámolót, .kitűník abból a szembeszőkö külsőségből is, hogy
a cikk eimét: "Két római sajtótermék születésének magyar vonatkozásai" 
négyhasábosra szedette és csaknem az egész oldalon keresztül futtatta.

Amikor ezt örömmel becsatjuk előre. közreadjuk Rákos Raymund nekünk
szóló levelét. Hisszük, hogy folyóiratunk barátai épp olyan jóleső érzésekkel
.hassák azt. mint amilyen érzések minket töltöttek el.

Collegio dei Penitenzieri Vaticani
Palazzo del Tribunale
Citta del VaticalW

1"46: et Bonum! 1962. január 2.
Jézus legszentebb nevének ünnepe

A. Vigilia Tek. Szerkesztőbizottságának

Budapest.

Régi kötelezettségemnek teszek eleget, amikor most többévi tanulságos és
élvezetes olvasása után, a lehető legszinvonalasabb Vigilia pontos és szíves
kűldéséért őszinte köszönetet mondok.

Nekünk akik külföldön élünk, különösen sokat jelent az eredeti magyar
nyelv szépsége, amely szinte egyik főerőssége a már negyedszázadát is túllépő
irodalmi, társadalomtudományi és egyházi szakfolyóiratnak, a Vigiliának. Szá
momra, de kétség nélkül igen sok másnak, e havi foly6irat szellemi utánpót
lást jelent, összekötve az emlitett nyelvi haszonnal, közelvíve a hazai ősfor

rcíshoz, gondolkodásmódhoz és annak megnyilvánulási formáihoz.
Legyen szabad felhasználni ezt az alkalmat hálám és tiszteletem kifejezé

sére azok iránt. akik az elmúlt évek leforgása alatt írásukkal lelki táplálékban
részesítettek, és ébren tartották bennem a mában élő magyar nép és hivősereg

tulajdonképpen soha meg nem szűnt nagyrabecsülését és szeretetét. Igy kell
mondanom, mert valamennyi művelődésbeli munka és igyekvés egyet kiván:
még tökéletesebbé, még képzettebbé tenni a saját fajtánkat, melynek már
múltja is az általános emberi műveltség legkényesebb igényeinek kielégíté
sére sarkall.

A számos értékes cikk között - mint római magyar gyóntató - riltka
meqleptuiéesel. és mondhatom: büszkeséggel olvastam az 1960 októberi szám-
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ban Félegyházy József pápai kamarás úr írását az Osservatore Romano és az
A nnuario Pontijicio keletkezésének magyar vonatkozásairól, és anélkül, hogy
tőle külön engedélyt kértem volna, olaszul feldolgoztam a tanulmányát, és sze
rencsésen meg is jelent magában az Osservatore Romana ban, most, az elmúlt
december utolsóe!őtti számában. Azért ilyen későn, mert a nyári hivatalos ün
neplés előtt (laO éve létezik az újság ilyen címen) nem akartam elébevágni az
eseményeknek. Természetesen, a pápai kamarás urat illeti minden dicséret a
szép dolgozatért, ami feltűnést keltett a vatikáni félhivatalos szerkesztőségé
ben is.

Tisztelettel kérem, tessék átadni a képzett cikkírónak, legőszintébb há
lám nyilvánitása mellett, az újságból kivágott cikket.

Önöknek pedig tiszta szívből megköszönöm a megértő áldozatot, hogy évek
óta küldik nevemre ez értékes havi folyóiratot, anélkül, hogy bármiképpen vi
szonozhattam volna akár e szeretetet, akár az anyagi kiadásokat. Isten fizesse
meg minden nemes munkájukat és kifogyhatatlan szeretetüket.

Az új esztendőre szintén a kegyes Mindenható legbőségesebb áldását 'kí
vánom kedves Mindnyájuknak és Szeretteiknek, hűséges fohászok és érzelmek
ki séreté ben.

Készséges hívük és barátjuk: P. DDr. Rákos Raymund ofm. conv.

római apostoli magyar gyóntató

AMILYENNEK EGY MAGYAR KATOLIKUS PAP ÖTVEN ÉVVEL EZ
ELOTT LÁTTA KUBÁT. Amióta FideI Castro felkelő csapatai elindultak a
kéklő hegyek közül, Kuba szígete az állandó érdeklődés központjában van. Az
újságolvasó minden hírt, távirati vagy rádió jelentést éberen figyel. Egy kis
nemzet harcát kísérí figyelemmel, amely megpróbál a maga lábán járni, és a
maga életét akarja élni. Ezért nem lesz érdektelen felidézni, hogyan látta
Kubát ötven évvel ezelőtt egy magyar katolikus pap és író, Vay Péter, aikinek
színes beszámolója 1912 augusztusában jelent meg a Katolikus Szemle lapjain.

,,Partra szállva -' írja Vay Péter - az első pillanatban az lep meg ben
nünket, hogy mindenfelé amerikai felírásokat látunk, minden oldalról angolul
szólítanak meg. Minden számottevő vállalkozás amerikai kezekben van, min
den téren amerikai állampolgárok vannak alkalmazva. Amerikai vállalatok
még a vendéglők is. Az Egyesült Államokból hoznak mindent, felszerelést, bú
torzatot és az egész vezetési rendszert. Igy érthető, hogy az idegen hetekig
tartózkodhat a nagyobb városokban anélkül, hogy tudatára jönne, hogy nem
az Egyesült Államokban van."

A szerző elragadtatott szavakkal írja le a szíget természeti szépségeit, a
páratlan növényvilágot, az erdők báját, a föld termékenységét, Annál sajnála
tosabbnak tartja. hogy mindezek ellenére a mezőgazdaság meglehetősen el van
hanyagolva. A birtokosok csak a kivételesen jól jövedelmező cukor, kávé vagy
dohány termeléssel foglalkoznak. Ezért azután, bármilyen hihetetlenül is hang
zik, erre a buja földre búzát az Egyesült Államokból, tojást Kanadából. húst
Délamerikából, vajat Dániából írnportálnak.

.,Kuba szigetét az amerikaiak felszabadították - ismétli meg a továbbiak
ban Vay Péter - legalább is így hangzik az általánosan elfogadott jelszó. El is
terjedt hamar, rnint minden jó hangzású frázis, és így kerűlt be, minden pon
tosabb és okadatoltabb elemzés nélkül, a történelembe. Ha azonban a hely
színre érkezünk, és alkalmunk nyílik mélyebben a viszonyokba betekinteni.
azt kell tapasztalnunk, hogy a felszabadítás helyett az általános kiaknázás sok
kal találóbb kifejezés lenne. De hát Kuba ma mint független köztársaság sze
repel ? Van elnöke, kormánya, felső és alsóháza, címere és zászlaja! Ha azon
ban komolyabban részletezzük a jelen viszonyokat, akár politikai, akár nem
zetgazdasági szempontból. azt fogjuk, foljegyezhetni, hogy ez a szabadság név
leges, és Kuba tulajdonképpen az Egyesült Államok kiegészítő részét képezi,
gazdaságilag pedig a hatalmas szornszédtól teljesen ki van aknázva. A Capi
tolium ügyes sakkhúzásokkal oldotta meg a kérdést, saját előnyére. Először

forradalmat szított a szigetvilág lakói között, fellázította a népet saját véreik,
a spanyolok ellen. Aztán hadat üzentek a rend helyreállításának az ürügye
alatt. a kiűzött spanyol seregek helyére pedig saját zsoldosaikat ültették."
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Ezzel kapcsolatban részletesen ismerteti a szerző a sziget elfoglalását
megelőző harcokat, Sanjago erődjének a bombázását, a "Main" nevű amerikai
páncélos levegőbe röpítését Havanna kikötőjében, amelynek következtében egy
évvel később Kuba, amelynek földjére maga Columbus tűzte ki Castilia zász
laját, megszűnt spanyol gyarmat lenni.

"Ma ezt a pompás szigetországot Amerika uralja - állapítja meg Vay
Péter - és bár Kuba látszólag független, az urak itten a yankeek és Washing
tonból parancsolnak. Az utasításote sokszor közvetve. de gyakran álcázatlanul
érkeznek. Mit tehet a védtelen sziget és gyér lakossága a hatalmas és gazdag
szornszéd ellen? Pénzzel tartja Washington hatalmában nemcsak Kubát, hanem
egész Középamerikát. Földeket vásárolnak, bányakat művelnek, vasútakat épí
tenek, szóval pénzüket bőségesen helyezik el, nagyobb hamatokat biztosítva,
mint saját országukban. És a tőke elhelyezése, jövedelmeztetése, fájdalom, tit
kos serkentője az Egyesült Államok hódító politikájának. A dollúrkfrálvok,
nem találván többé fényes alkalmakat túltermelésük elhelyezésére. új terüle
teket igyekeztek elfoglalni. A piacok biztosítása, a nagy vásár megkötése a fő

kérdés. Minden más consideratio megszűník a Wallstreet-i tőzsde légkörében.
És meg kell vallanunk, a yankeek mesterek ebben a tekintetben. Akadály nem
létezik előttük, ellenkezőleg, minél nagyobb a nehézség, annál kérlelhetetle
nebb szenvedéllyel törekszenek céljuk elérésére. Aki kívánesi arra. hogy eb
ben a tekintetben mire képes ez a nép, az jőjjön el Kubába. Egy évtized le
forgása alatt nemcsak teljesen átváltoztatták a szígetvrlágot, de úgyszólván
teljesen abszorbeálták is."

"Az új éra alatt - folytatja az író - a társadalmi viszonyok is rnind job
ban átalakultak Régi hagyományok vesztek el. Az ellenség (szóról s:lóra igy!)
először a spirituális várat támadta meg. Évtizedekkel ezelőtt alakultak az első

titkos társulatok, amelyeknek legtöbbje az Egyesült Államokból honosult át,
és mindegyik vallásellenes eszméket hirdetett. És jóllehet Agramonte és a for
radalmárok elvesztették ügyüket, a belső nyugalom soha többé nem tért vissza.
A kedélyek kizökkentek nyugalmukból, a titkos társulatok megmételyezték az
egész új nemzedéket. Közben Amerika megszámlálhatatlan dollárjával mindent
megvásárolt és egyre nagyobb lett azon polgárok száma, akik nyiltan óhajtot
ták az Egyesült Államok uralmát. És amikor a terep megfelelően elő lett ké
szítve, az Egyesült Államok ürügyet kerestek és Kubát mindenestül elfoglal
ták: a szíget amerikai gyarmattá süllyedt. És mindezek mellett az igért orvos
lások is elmaradtak. Az amerikaiak szemükre vetették a spanyol kormányok
nak, hogyadminisztrációjuk nem volt becsületes, mértéktelenül kiaknázta a
népet, de viszont amikor elfoglalták az elűzött kormányzó palotáját, éppen azok
ba a bűnökbe estek. Aiki a yankee politikai életkorrupciójáról fogalmakkal
akar bírni. az olvassa el pár amerikai állampolgár művét, Idegen sohasem
merné olyan leplezetlenül feltárni a szomorú viszonyokat. Tény, hogya kubai
intervencióról és adminisztrációról maguk a leglelkesebb yankeek is szégyen
kezve emlékeznek meg. Mégis itt semmi sem történik, sem bel- sem külpo
litikát illetőleg, amiben a protektornak szava ne lenne. Washington képvisel éi
jének jóváhagyása szükséges minden fontosabb lépéshez. És biztonság ked
véért itt vannak a hatalmas hadihajók."

Vay szóba hozza azt is, hogy névleg rmért független mégis Kuba ? Nyil
ván, mert ez az Egyesült Államok érdeke. Sok gondtól szabadul meg, ha saját
közegeivel kormányoztatja ezt a lobbanékony népet, az összes terheket pedig
Kuba saját költségvetésére bízza. Ez is egyik oka annak, hogy bár a nagyobb
kikötővárosokban a kereseti lehetőségek javultak, a földművesek helyzete vál
tozatlanul siralmas. De általában a jövedelmekhez képest szembetűnő a nagy
drágaság, Az idegen itt mindenütt newyorki árakat talál.

,Ezek Vay beszámolójának politikai vonatkozásai. Elfogultsággal aligha vá
dolhatnák meg: arisztokrata származású főpap volt, protonotárius-kanonok, c.
püspök, aki a Szentszék megbízásából járta az Új Világot, hogy megvizsgálja
a kivándorolt hívek helyzetét. Kubában akkor ez az "új világ" győzött az ..ó
világ" fölött - tűnik ki Vay Péter minden sorából. .

Az olvasó azonban, aki a mában él, így fűzheti tovább ezt a gondolatot:
.IlZ Új Világot azóta egy még újabb világ követte és Kuba ma szabad.

(Mátrai Béla)



AZ OLVASO NAPLOJA. "Évek múltával már ezrekre megy azoknak a
száma, akik tollat ragadva levélben mondták el véleményüket rádiós ötperce
inkről, adtak számot bizonyos általuk észlelt - valóságos vagy vélt - nyelvi
hibákról, vagy tettek fel valamilyen kérdést egy-egy szó írására, jelentésére,
származására, helyes használatára vonatkozolag - olvassuk Lőríncze Lajos
Édes anyanyelvünk círnű könyve második, bővített kiadásának bevezetőjében.
A nyelvművelés, a helyes magyarság - alighanem elmondhatjuk - közügy
lett; bizonyára nem kis mértékben éppen Lortrieze Lajosék munkáía, a Rádió
"Édes anyanyelvünk" adásai következtében. Ami persze nem azt jelenti, saj
nos, hogy mostrnár mindenki szepen és helyesen beszél - és ír! - magyarul.

Hogy hogyan írunk, hogyan beszélünk, az nem egészen mindegy, Sokat
szokták idézni Buffon híres, szállóigévé lett mondasát: Le style, c'est l'homme.
Vagyis madarat tolláról, embert stílusáról ... És ebben nagyon sok az igazság.
A henye beszéd, még inkább a henye írás a gondolkodás henyeségére vall. Aki
előregyártott mondatokban beszél, annak rendszerint nincsenek saját gondo
latai; és akinek nincsenek saját gondolatai, az, többnyire veszedelmes ember:
beszajkózott szólamainak szeret, egyéb érvek híján. az öklével szerezni ér
vényt. A nyelvművelés nem pusztán csak nyelvművelés; bizonyos fokig ember
nevelés is. A jassz nyelvről szóló fejezetben olvassuk: az argó használata nem
csak stiláris, hanem izlésbeli, sőt pedagógiai kérdés is; aki következetesen ezen
az argó nyelven beszél, "annak nemcsak a nyelve szegónycdik, hanem maga
tartása is eldurvul, lelkialkata is idomul beszédrnódjához" (ami kétségkívül
igaz, azzal a fönntartással, hogy nem rnindcn argóban beszélő ember szükség
képpen durva); egy lappal előbb pedig, ugyanezzel a kérdéssel kapcsolabban ,
.,a fiatalabb nemzedéknek" okulásul, a "kasa, faja, kaja", vagy szép, jó, finom
magyar szinonimáit elősorolva írja, megszívlelcndöcn, Lőrincze Lajos: a magyar
szavak szebbek is, kifejezőbbek is, "s nem szürkítik el, hanem finomít ják gon
dolkodásunkat is, hiszen sok apró finomságot. árnyalati megkülönböztetést le
het velük kifejezni". Aki a nyelvet műveli, az a gondolkodást is pallérozza.

De mint mindent, a nyelvet is okosan, hozzáértően és tapintatosan kell mű
velni. A különféle purizmusok legnagyobb veszélye mindíg az volt, hogy a
fürdővízzel a gyereket is kiöntötték: nem tettek kellő megkülönböztetést nyelv
romlás és nyelvfejlődés között, márpedig - mint annak idején Gombocz Zol
tántól hallottam az egyetemen (nem tudom, tőle származik-e a mondás, vagy
csak a másét ismételte) - "a nyelv romlásában fejlődik"; a nyelv tisztasága
nevében megkötötték a nyelv fejlődését. Illetve megkötötték volna, ha a nyelv
hagyta volna, hogy puristái megkössék.

Az Édes anyanyelvünkben efajta purista szándéknak, szerencsére, nincs
nyoma; viszont - ismét csak szerencsére - akad benneegy-két szelíd, burkolt
figyelmeztetés azoknak a eimére, akik - fától az erdőt - a föl-fölbukkanó
rnagyartalanságoktól nem látják magát a magyar nyelvet. Mert bizony akad
nak nyelvvédőink. akik - akár tollat is ragadva és jó ügyhöz méltó indulattal
- olyan szígorúan üldöznek minden vélt rnagyartalanságot; hogy ha izlésük s
elképzelésük szerint való tiszta és helyes beszédre törekednénk. jóformán már
beszélni sem mernénk. Egyszerűen kiirtanának a magyarból minden olyan ki
fejezést és fordulatot, amelynek megvan a párja valamelyik idegen nyelvben;
ha netán a németben van párja, akkor meg éppenséggel nincs irgalom a sze
rencsétlen, germanizmusnak minősített kifejezés számára. Holott ha valamit a
német is ugyanúgy fejez ki, mint a magyar, az a magyarban még korántsem
föltétlenül átvétel és germanizmus (amivel persze semmiképpen sem a beszé
dünkben bőven található valódi germanizmusokat akarom védeni).

Egy-két helyen talán .kevésbé megértő az Édes anyanyelvünk a nyelv fej~

lődése, mondhatnám spontán teremtő ereje iránt, mint kellene, vagy lehetne.
Másutt is szóvá tették már például a "Hány kerületben lakunk?" című cik
ket, malyben a sorszámnév és tőszámnév helyes és helytelen használatáról van
szó, találóan és helyesen - de közben ezzel a megjegyzéssel (egy állítólag hely
telen használatot bélyegezve meg): "Arról már szólni se érdemes, hogy egy
csapatban játszik Kovcics egy, Kovács kettő, Kovács három stb., hacsak egy
napon valaki .Béla három' és .Béla négy' királyról nem kezd beszélni." Elmé
sen jegyezte meg erre a Kortárs bírálója, hogy e megrovás ellenére "sem fog
Juk ezentúl a zöld gyep császárait ,Második Szirncsák', .Elsö Dalnaki' néven
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tisztelni"; s ehhez még hozzátehetjük: úgy látszik, a cikk szerzoje nemcsak a
zöld gyep környékén nem otthonos, hanem a - merjem mondani, hogy
"népi"? - nyelvösztön iránt is kissé bizalmatlan; mert leülönben hogyan le
hetséges, hogy nem veszi észre a mondatában fölhozott példák közti alapos
különbséget, s a nyelvnek e különbségben megnyilvánuló ösztönös arnvaló
megkülönböztető képességét? A sportpályák látogatói, egészséges nyel vös~tön
nel, nagyon jól érzik, milyen groteszk dolog volna az ezúttal "királyi" han
gulatú (rnert használatú) sorszámnévnek kedves labdarúgójuk nevéhez való
ragasztása; s ezért habozás nélkül, és nagyon helyesen rnondanak Szimcsák
kettőt ugyanazok, akik valamilyen történelmi fejtörő kérdésére ugyancsak ha
bozás nélkül felelnének azzal, hogy Harmadik Béla. Ilyesmivel is lehet "apró
finomságokat, árnyalati megkülönböztetéseket" kifejezni, hogy éppen Lőrineze

Lajos szavait idézzük.
Az Édes anyanyelvünk azonban nem makacs, és nem veszi zokon az ellent

mondást.: vagy esetleg a korrekciót sem. Példa rá a Luca név körüli "vita":
ifjú és csinos Lucák serege tiltakozott országszerte az ellen, hogy nevüket
Lőrineze Lajos kivonta a forgalornból, amire aztán becsületes beismerés kö
vetkezett: "Tévedtem !" Vajon a "Vörös-Piros" cikkre nem kapott ellentmondó
levelet az Édes anyanyel,!?ünk ? A két szó különbségét fejtegeti, megállapítva,
hogy "nincs köztük egyértelmű rend"; "másfelől azonban vannak olyan szókap
csolataink, összetételeink, amelyekben nem lehet fölcserélni őket. Csak vörös
lehet az egyik fajta hajszín; a kutya meg a ló szőre" ... - de ebben az utób
biban némileg kételkedem, nem azért, mintha a magam részéről ragaszkodnám
bizonyos kutya- és löszörök piros minősítéséhez, hanem azért, mert hallottam,
hogy a "vörös" lovat pirosnak is mondják, sőt nemcsak mondják, hanem hív
ják is: a Piros épp úgy lónév, mint a Kese, vagy a Szürke; s a tehenet is
mondják nemcsak vörös-tankának, hanem piros-tarkának is. - A cikk végén
szerzője, Ferenczy Géza utal idősebb Csapody István hatvan évvel ezelőtti
javaslatára: szabályozzuk a piros és vörös használatát úgy, hogy foglaljuk le
a vörös szót a sárgába hajló, a piros szót a kékes és bíbor-rózsaszín színcsoport
jelölésére. Mire a cikkíró megjegyzi: "A tudomány nyelvében csakugyan cél
szerű volna ez az egyértelmű megkülönböztetés, de sietve tegyük hozzá, a köz
és irodalmi nyelvben sose lehet ilyen szabványos rendet teremteni."

Igen: nagyon-nagyon sietve és nagyon-nagyon nyomatékosan tegyük hozzá!
Am foglalja le egy-egy szaktudomány a szavakat annak jelölésére, amire .ép
pen célszerűnek tartja, de a köz- és irodalmi - kivált az irodalmi! - nyelv
ben ne igyekezzünk "szabványos rendet" teremteni, ne szüntessük meg vas
kalapos rnódon a nyelv variációs lehetőségeit, őtletességét, szabadságait ; ne
tekintsük a nyelvet holmi nyírott, illetve nyírnivaló francia kertnek. Hagyjuk
a nyelvet élni; sőt hagyjuk játszani is.

Nem oktalanság ezt újra és újra hangsúlyozni. A szórenddel kapcsolatban
olvassuk az Édes anyanyelvünkben - éppen nyelvünk magyarságának sajátos
Jellemzőjeként - hogy "a mi nyelvünkben a szavak sorrendje rendkivül sza
bad, ellentétben például a német nyelv igen szigorú szórendi szabályaival". Nos,
akinek volt közlekedése "szervekkel", melyeknek többek között föladatuk nyel
vünk épségének őrzése is, tapasztalhatta, hogy nem egyszer szórendi szabad
ságunk megrendszabályozására törekszenek, s rávonnák nyelvünket akár a né
met, akár a francia rámájára, megállapítanának bizonyos .Jcötelező" szórendet,
rendszerint a "logika" nevében, éppen nyelvünk sajátos szellemét sértve ezzel
- ezzel a mondvacsínált .Jogtzmussal", ami pedig nagyobb s alattomosabb ve
szedelme nyelvünknek rninden nyílt, s mert nyílt, könnyen gyomlálható gerrna
nizmusnál. Ha van útja a magyar nyelvelszürkítésének, elbürokratizálásának,
megkopasztásának. kizsigerelésének: a szórend "megfékezése" a legegyenesebb
út rá. Ezért kellene únos-úntíg hangoztatni ezt: azt, hogyahajlékonyságnak,
árnyalatosságnak, színességnek épp úgy biztosítéka a szórendnek nyelvünkre
oly jellemző szabad kezelése, mint amennyire mintegy éltető lelke 'is nyelvünk
ízmosságának, rugalmasságának s nem utolsó sorban párját ritkító kifejező

készségének. Ne kényszerítsenek még a szerkesztők és lektorok se idegenszerű

,.logikát" a magyar nyelvre, ne üldözzék a nyelv állítólagos logikája nevében,
vagyegyszerűen csak holmi "szabály: szabály" alapon a szórendi feszítéseket
vagy oldásokat, hátravetéseket és inverziókat, azokat a hallatlanul gazdag
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nyelvi eszközöket, amelyeknek az értő, írói használatban mindig megvan a
maguk funkciója, jól meggondolt vagy megérzett értelme. A magyar szórend
szabadságának üldözése a magyar gondolkodás elszegényítése. oktalan leszo
rítása arra a "középiskolás fokra", amelyen nem a József Attilák tanítanak
magyarul s nem is a Pázmányok és Mikesek és Arany Jánosok és Adyk, ha
nem a fogyatékos nyelvérzékű schulmeisterok. Pszeudo-sémák helyett, melyeket
a magyar nyelvre akarnának rávonni, inkább Lőrineze Lajos könyvét kellene
a kezükbe adni, s talán az sem ártana, ha egy kicsit vizsgáznának is belőle.

Hadd említsem még meg, milyen friss, jó olvasmány az Édes anyanyel
vünk. Ennek a "nyelvhelyességi irodalomnak" megvan a maga hagyományos
stílusa; szórakoztatva tanít, és stílusával is jó magyarságra nevel. Az Éde.
anyanyelvünk cikkeit élvezet olvasni, apránkint ízlelgetni ; nem ártana, ha mi
nél több embernek válnék akár napi olvasmányává is.

***
Az Akadémia irodalmi dokumentumokat közlő sorozatának, az Új Magyar

Múzeumnak legújabb kötetét Kovalovszky Miklós gyűjtötte egybe, rendezte
sajtó alá és látta el magyarázatokkal Emlékezések Ady Endréről címmel.
"Könyvünk - írja abevezetésben - az Ady-kortársak emlékezéseit össze
gyűjtő kiadványsorozat első kötete, s a költő családjának múltjára vonatkozé
adatoktól 1896-ig, a zilahi diákkor végéig terjed." Anyaga tehát nem Ady
"legizgalmasabb" életkorából való; s a fölületes olvasóban a hatszázegynéhány
lap láttán talán fölmerül a kérdés: mire jó ez? és nem túlzás ez? Mi értelme
van megszólaltatní olyan tanúkat, akik ráadásul nem is mindig szavahíhe
tőek? Kit érdekelnek egy középiskolás diák viszontagságai és örömei, melyek
alig-alig különböznek más korabeli diák viszontagságaitól és örömeitől? Mit
módosít Adyarcképén, hogy diákkorában ki milyennek látta, ismerte vagy kép
zeli utólag Adyt ?

A kérdések érthetőek; a kérdezőnek egyáltalán nincs igaza. Kovalovszky
Miklós nem győzi hangsúlyozni, mennyire fontos minden apróság, ha egy Ady
ról vagy egy Petőfiről van szó; joggal utal Dienes András példájára, aki Petőfi

körül végzett hasonló munkát, de száz esztendővel később, és Hatvany La
joséra, aki ugyancsak "Petőfi napjait" idézte meg. "Jelentéktelennek látszó
közlések is tartalmazhatnak lényeges adalékot, megvilágító utalást az író egyé
niségének képéhez" - mondja, és - bizonyos olyan fölfogásokkal szemben is,
melyek eleve idegenkednek mindenféle "magánéleti" jellegű közléstől. s mín
den ilyesmit "illetéktelen vájkálásnak" minősítenek: "Az író magánélete nem
lehet értéktelen a kutatás számára, hiszen az egyik oldalon ezernyi szál köti a
korhoz és a társadalomhoz, a másik oldalon pedig a belőle sarjadó műhöz. Kü
Iönbséget kell azonban tenni fontos és lényegtelen adatok közt, s izléssel és
mértékkel meg kell találni az ún. kényes kérdések tárgyalásának helyes mód
ját, anélkül, hogy az írót felmagasztalnánk vagy sárba rántanánk." S még
idézzük ezt a pár sorát: "Ha anyagunk bizonyos tekintetben vegyes értékű is,
figyelembe kell vennünk, hogy a kortársaktól való közvetlen adatgyűjtés lehe
tőségének szinte utolsó órájában meg kell mentenünk a feledéstől minden apró,
de jellemzőnek és hitelesnek látszó emléket, mert a magukban talán mellékes
nek tetsző adatok is jelentőséget, mélyebb értelmet kaphatnak egy teljesebb
képben, nagyobb összefüggésben."

Mi a lényeges és lényegtelen? Mi a fontos és nem-fontos? - ezt nem mín
dig könnyű azon melegében eldönteni; ezért csak egy helyes eljárás van: min
dent összegyűjteni, hiszen a lényegtelen is lényegessé válhatik akár bizonyos
összefüggésekben. akár bizonyos kutató-értékelő-rnagyarázószempontból. En
nek a Kovalovszky Miklós által többszörösen megfogalmazott tételnek aligha
lehet nyomósabb bizonyítéka magánál a könyvnél. "Ady költészetének eddigi
magyarázataiban - írja - többnyire az elvontságok uralkodnak, holott a ver
seket elsősorban születésük konkrét körülményei közt kell vízsgální." Az ilyen
konkrét magyarázathoz. a mítoszok realizálásához nyújt jelentős segítséget 
többek között - a kötet. És ebből a szempontból valóban minden apróság fon
tos. Még egyemlékkönyvi bejegyzés is. A zilahi diák unokahúgának emlék
könyvébe egy Félegyházi Tamástól, híres XVI. századi debreceni prédikátortól
való idézetet ír be: "Figyelemreméltó adat ez Ady költői nyelvének forrásaihoz,
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ac régi magyal- nyelv iránti érdeklődéséhez" - jegyzi meg ehhez Kovalovszky
Miklós. Egy rokon visszaemlékezik érmindszenti látogatására Adyapjánál; 3Z

öreg Ady "megmutatta a kertben a helyet, ahova temetkezni fognak, az egész
család" - s egyszeriben teljes valóságával előttünk áll a Nagy sírkertet me
riink háttere. Ady kuruc-verseí mögött föltűnik egy Rákóczi-kori kuruc, Ady
István alakja - rokona, őse volt-e Adynak, nem tudni - s mintegy személyes
pecsétet üt arra, amit esetleg hajlamosak lennénk T'haly Kálmánon, Endrődin

pezsdült ..divatnak" és a politikai mondandóhoz remek ráérzéssel választott
köntösnek vélni. Ugyanilyen személyes "hitelt" ad, vérségit a politikai meg
győződés mellé. a meglehetősen homályos, de Ady tudatában valóságos Dózsa
rokonság: hogya Dózsa György unokája nemcsak képes költői beszéd, hanem
a legreálisabb valóság. Ady Kelet-romantikája, vagy Kelet-mitosza is csak
nagyobb hitelt kap. ha esetleges irodalmi-korhangulati forrásai mellé odatesz
szük a konkrétumot: arca feltűnően keleti jellegét, s neki magának azt a hi
edel.met vagy tudatát, hogy anyai ágon örmény eredetű.

Éppen csak kiragadott példák ezek; talán ennyi is elég annak sejtetésére.
hogy az ilyesfajta aprólékosan valóságos adatok esetleg még Ady sokat emlege
tett szimbolizmusának új szemléletére is ösztökélhetnek. Kiderülhet. hogy nem
minden szimbolum nála, ami annak látszik, vagy helyesebben amit annak lá
tunk; kiderülhet. hogy számos esetben nem is annyira valamilyen új, szirnbo
likus költői látásmódról van szó, hanem új költői fogalmazásmódról, a költői

nyelv megújításáról - mégpedig nem (vagy ha tetszik, nem elsősorban) idegen
ösztönzésekre és példákra, hanem szervesen ide: hazai előzményekbe. hagyo
rnányokba, élményekbe és emlékekbe kapcsolódva. Mindehhez sok érdekes és
értékes nyom található már ebben a zilahi évekkel záruló kötetben is; meny
nyi lesz, mennyi lehet még a későbbi évek anyagában!

Ha Adyról van szó, nincs nem-fontos adat, és csak örülnünk kell neki.
hogy Kovalovszky Miklós az első pillantásra jelentéktelennek látszó megem
lékezéseket is közli. Mert még a legkevésbé jelentős is ha másra nem, hát arra
jellemző, hogyan alakul egy legenda, hogyan színez egy-egy emlékezést az em
lékező "pártáUása"; egyszóval nem jelentéktelen még a jelentéktelen sem, és
jellemző még a szürke is. iKovalovszky .Miklós különben minden vallomást
megfelelő kommentárral kísér ; ez a magyarázó és tájékoztató anyag a könyv
egyik nagy értéke, s egyúttal a dolgok tárgyalásának arra az "izléssel és mér
tékkel megtalált helyes módjára" is példa, melyet a saitó alá rendező elősza

vában említ.
Az Ady-irodalom nagy gyarapodása az Emlékezések Ady Endréről első kö

tete (Hegedűs Nándor könyve, Ady Endre váradi napjai után az Új Magyar
Múzeum sorozat második Ady-könyve). Reméljük, hogy az egybegyűjtött többi
anyagnak, az Ady későbbi éveire vonatkozó dokumentumoknak a publikálá
sára is hamarosan sor kerül, és mielőbb olvashatjuk. hasonló érdeklődéssel,

örömmel és tanulsággal. e kitűnő Ady-múzeum további köteteit is.
(Rónay György)

SZÍNHAzI KRONIKA. Van a művészet birodalmának néhány olyan idő

feletti, fellegjárta hegycsúcsa, amelyhez újra meg újra visszazarándokol minden
nemzedék nem tudva betelni szépségével. Sőt egyre újabb szépségeket [etiezne
fel rajta, hiszen izlésének megfelelően mindig új oldalról közeliti meg. Ilyen
hegycsúcs az athéni Akropolisz, ilyen Michelangelo Mózes szobra, ilyen a Ki
lencedik szimfónia és ilyen a Hamlet is, amellyel kapcsolatban minden nem
zedék úgy érzi, hogy találkoznia kell vele. A színházi világ ösztönösen meg
érzi ezt az igényt, igyekszik felelni rá, s ezt annál könnyebben megteheti, mert
mindig akad becsvágyó színész, aki vállalkozik rá, hogy a szinpadi irodalom
e legtalányosabbnak tartatt figuráját megelevenítse és a saját felfogása szerint
értelmezze.

Kötetekre valót irtak már a Hamlet "rejtélyről", választ keresve Q, kér
désre: ki ez a mesebeli királYfi, aki filozófus, költő és színész egy személyben.
Találtak is sokféle válászt, ki-ki aszerint, hogy e hihetetlenül bonyolult és sok
rétű egyéniség összetevői közül, melyikre rezdült rá a lelke. Pedig lehet, hogy
-a megoldás sokkal egyszerűbb, mint gondolnók. Mert mennél inkább elmélyiil
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az ember Hamlet je~~mében, anná~ nehezebb szabadu~ni a gyanút61, hogy
Shakespeare, a vi~ágirodalom legnagyobb ábrázol6ja, akinél jobban talán senki
sem ismerte az emberi lélek anat6miáját, ezúttal önmaga állt modellt önma
gának. Nem a komor sorsú dán királYfi, William Shakespeare az a bölcs és
kétségbeesett, ábrándos és gúnyoros, lelkes és csüggedő, hivő és szkeptikus,
lángolva szerető és keserű kényszerűséggel gyűlölő, hatalmas sorsot vállal6, de
az elviselhetetlen terhet jelentő valóság elől a játékba, színlelésbe (színjátszás
ba) menekülő, csupa-ellentét és mégis nagyszerű-egész ember. Csak ilyen lehe
tett az az ír6, aki ennyi érzékenységgel, ennyi éleslátással, ennyi könyörtelen
igazságszeretettel és ennyi emberi megértéssel tudta nézni és ábrázolni az em
bert. Ha a Hamletet úgy fogjuk fel, mint egy zseniális művész páratlan önarc
képét, egyszeribe eltűnik minden homály és érthetetlenség és Hamlet jelleme
csak annyira lesz kevéssé élesen megrajzolt, amennyire ,azönmagunkr61 val6
ismeretünk általában mindig bizonytalanabb körvonalú. mint a másokr61 ki
alakult kép bennünk.

Igy szemlélve Hamlet nagyszerű figuráját, egyszeribe érthetővé vámc a
középkori dán herceg hozzáértő rajongása a színházért (Shakespeare egész szín
házi Ars poeticáját elmondatja vele), ami legalább olyan anakronisztikus a kö
zépkori környezetben, mint az annyit hánytorgatott ágyúszó. Hamlet színházat
rendez nagybátyjának, apja gyilkosának, igy mutatja meg neki, hogy mindent
tud róla. Shakespeare egész életében ezt csinálta. Színházat írt, rendezett, ját
szott az embereknek, hogy megmutassa nekik, hogy míndent tud róluk. És mint
Hamlet a mostohaapját, ugyanolyan izgalommal figyelhette ő is közönsegét.
Magukra ismernek-e, amikor bemutatja gőgjüket, hatalomvágyukat, kegyetlen
ségüket, sokszor szánalmasan kicsinyes vergődésüket, de nemes pátoszukat is,
amikor nagyszerű, igaz tettekre indítja őket a j6ság, az igazság, a szépség és
általában mindaz, ami az embert rossz hajlamai fölé emeli. Nem keveset szen
vedhetett, mikor látnia kellett, milyen fogyatékosak az erői, a lehetőségei, hogy
a "kizökkent időt" . " "helyretólja". De nem esett kétségbe, mert volt humora
és mert alapjában véve nagyon szerette az embert, és amíg ember lesz a föl
dön, Shakespearet mindenkor a legnagyobb tanít6i közt fogja számon tartani.

Köszönet és elismerés illeti a Madách Színházat, amiért a Hamlet felújí
tásával megint egyszer lehetővé tette azt a találkozást Shakespeare-rel. Kijár
ez a köszönet és elismerés, mégha ez az egyébként kulturált előadás ·nem is
hozott izgalmasan újat a magyar Hamletek történetében. A címszereplő Gábor
Mikl6s nem törekedett valami egyéni értelmezésre. A többi szereplőhöz hason
lóan, tiszteletre méltó szerénységgel megelégedett·a nagyszerű aranyjánosi szö
veg pontos és árnyalt interpretálásával. A szcenikai megoldás viszont egyike a
legszebbeknek és legtökéletesebbeknek, amelyeket valaha láttunk.

A véletlen úgy hozta magával, hogy rövid időn belül három budapesti
színházunk is ir szerző darabját mutatta be. időben és térben távol áll egy
mástól a három iró. A Katona József Színház újdonságának, "A nyugati 'világ
bajnoká"-nak szerzője J. M. Synge a századforduló után halt meg tragikusan
fiatalon, 36 éves korában. Sean. O'Casy, a Vígszínházban bemutatott ·"Ezilst
kupa" szerzője, a huszas években írta darabját, amelyet az első világháború
borzalmai ihlette k; Végül Irwin Shaw, az Amerikába származott ír család sarja,
aminek "Szelid emberek" című darabját a József Attila Színház játssza, a kor
társ irodalom képviselője. Látszólag tehát csak az írók nemzetisége tenné in
dokolttá a három mű együttes taglalását. Van azonban még egy közös vonásuk.
Valamilyen formában mind a három az erőszak problémájával viaskodik. Az
emberi életnek azzal a jelenségével, amely minden bizonnyal egymaga több
emberi szenvedésnek volt okozója, mint az összes természeti katasztrófák és
járványos betegségek együttvéve. Persze, a .problémát .mind .a három imás-más
oldalról közelíti meg.

Hármójuk közül J. M. Synge a leginkább költő. Ennek nemcsak az a kö
vetkezménye, hogy az ő-műve, "A nyugati világ bajnoka" a legköltőibb nlkotás
a három között, hanem az is, hogy ő hatol a legmélyebbre, ó sz61 a legelvon
tabban és ennek folytán a közönség általlegnehezebben követhetóen a kér
désről. Sajnos ezúttal a rendezés sem segített az ír6nak s a nézők j6része ta
nácstalanul áll ezzel a keserűen szép, de fura komédiával szemben. amellyel
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nem tud mit kezdeni. Lehet, hogya kritika is csak azért bánt vele olyan kí
méletesen, mert külföldi $zerzőirta. Mert egyébként semmivel sem "érthetőbb",

mint. a vele távoli lelki rokonságot tartó Mándy darab, a "Mély víz" volt.
Két, látszólag alig összeegyeztethető ihlet-forrásból táplálkozik Synge da

rabja. Az ír paraszt-komédiák nyers, az avatatlanok számára gyakran nem so
kat mondó, humora keveredik benne egy fajta, kicsit fin de siecle-es, kiábrán
dult költői magatartással, amely már eleve azzal a reménytelen érzéssel kiséri
az alkotást, hogy az úgy sem egyéb, mint gyöngyök szórása a disznók elé. Gro
teszk ötlet a cselekmény alapja. Egy nyugatírországi, istenhátamögötti falucs
kában felbukkan egy fiatalember, aki elbeszéli, hogy agt/onverte az apját. S
az apagyilkosság nimbusza egyszeribe a közönséges emberek fölé emeli őt,

hősként kezdik tisztelni és elnyeri a kocsmáros ábrándoslelkű, szép leányánah
szerelmét is. Menten végeszakad azonban IL dicsőségnek és ünneplésnek, mikO'r
megjelenik a halottnak vélt apa. Christy, az álapagyilkos kegyvesztett lesz.

Ezt a keserű fintort, amelyet az iró még tovább fokoz, amikor a harmadik
felvonásban mégegyszer (bár megint csak látszólag) agyonvereti Christy-vel az
apját, még csak aláhúzza, hogy a fiúról, akiről az első pillanatokban még azt
hittük, hogy kicsit hibbant agyú mamlasz, kiderül, hogy szárnyaló képzeletfi
költő rejtőzik benne. Varázslatos szavakkal bűvöli el a lányt, amíg az a gyil
kosság dicsfényét látja körülötte, de rögtön megszűnik a szavak varázsa, amint
eltűnik a szörnyű dicsőség.

Mindebből az lehetne a keserű tanulság, hogya költőnek eleve vesztett
ügye van, hiszen az emberek csak az erőszakot, a kegyetlenséget tisztelik. S
ez a rezignált megállapitás ott is lappang valahol a felszín alatt Synge darab
jában, de e,nnél jóval több is van benne. A távolságok, a rendkívüliség nosztal
giája egy olyan önmagába zárt, földhöz ragadt világban, amely szinte lehetei
lenül már a mindennapok reménytelen és vigasztalan egyhangúságában. S az
emberi ösztönvilág néhány riasztó szakadékát is megnyitja előttünk az író.

A költői mondanivalóval tehát nem lenne itt baj, mégha nem is tudjuk
mindenben magunkévá tenni. Sokkal nehezebb kérdés, hogy megjeleníthet6-e
mindez színpadon, megjelenithető-e úgy, ahogy azt Synge jeleníti meg. Mándy
Iván "Mély víz" címú komédiájára utaltunk az imént. Ott is akadt meghökken
tő jelenet jócskán. De az író már eleve, a szövegben megteremtette azt a lég
kört, amelyben a fogható fölötti realitás síkján válnak elfogadhatóvá az alakok.
De mit kezdjek egy ízig-vérig reálisnak ábrázolt asszonnyal, aki komolyan lt!l
kesedik az apagyilkosságért. Szörnyetegnek kellene tartanom, ha nem bíznék
az iróban és nem tudnám, hogy csak a költői aperszü kedvéért olyan ez az
alak amilyen, de az író nem akarja velem elfogadtatni.

És ezen a téren kellett volna a rendezésnek sokkal nagyobb mértékben az
író segítségére sietnie. Mert így a közönség nagy része számára elsikkad a he
lyenkint igazán szép és mély költői mondanivaló. Ungvári Tamás gyönyör'
munkát végzett a fordítással. Talán csak a címben mondanék ellent neki. A
"nyugati világ" a mai magyar szóhasználatban minden egyebet előbb jelent,
mint lrország legelmaradottabb nyugati tartományát. Még taZán a túlmagyaTÍ
tott "nyugati végek" is többet mondott volna a magyar közönségnek.

Az írói mondanivaló tekintetében sokkal kevésbé problematikus Sean
O'Casy "Ezüstkupa" című darabja. Háború ellenes, pacifista mű, lényegében
Remarque híres könyvének, a "Nyugaton a helyzet változatlan"-nak szellemé
ben. Az író vitathatatlan jószándékkal akarta megmutatni mindazt, ami az
első világháborúban olyan értelmetlenül szörnyű és kegyetlen volt. Ennek ér
dekében azonban sajnos nem tudott mást felvonultatni, mint csupa-csupa klisét
és patront. Mindent megkapunk, ami az idevágó receptkönyvben megtalálható.
Mindenki felvonul: a béna és a vak katona, az egyértelműen ledér és hűt

len menyasszony, aki a betegtől az egészséges bajtárshoz pártol át, maga ez az
áruló barát, a hadisegélyt számolgató önző anya, a könnyűvérű hadi-szalma
özvegy, a cinikus katonaorvos, a léha ápolónő, a gyáván lapuló hátországi stb.
stb. Csak éppen egyetlen valóban élő és hiteles figurát nem látunk. Nem embe
rek mozognak, éreznek, szenvednek előttünk, hanem illusztrációul szolgáló pa
pírmasé figurák, akik hidegen hagynak. Nem tudunk együtt élni velük, nem
tudunk a sorsukba bekapcsolódni. Újabb bizonyítékául annak, amire már a
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legutóbb is utaltunk: a művészet csak művészettel tud meggyözni. Ha nincs
jelen a művészet, annak hiányát nem pótolja semmiféle még oly nemes él jó
szándékú mondanivaló sem.

Az erőszak problémáját a legtisztábban, a maga legteljesebb pőreségében
Irwin Shaw darabja, a "Szelid emberek" veti fel. Művét úgy is felfoghatnók,
mint az amerikai lelkiismeretvizsgálat drámáját. Kár, hogy az író lélegzet
vételéből nem futotta még többre, hogy milleri mélységgel tudjon szembenézni
a kérdéssel. Akkor nem kellene - mínt így - állandó aggódással figyelnünk,
hogy mikor csúszik bele akaratlanul az érzelgősségbe. De Irwin Shaw ha nem
is nyújt irodalmi szinten rendkívülit, becsületesen megállja a próbát, és min
denképpen emberségünkben gazdagodva hagyjuk el darabja után a színházat.

Amerikai lelkiismeretvizsgálatot emlitettünk, s itt elkerülhetetlenül utal
nunk kell azokra a szellemi előzményekre, amelyeket az eleven lelkiismeretű

amerikai írók sokkal jobban ismernek, mint az átlag európai olvasó vagy szín
házba járó közönség. A huszas évek elején jelent meg Stodard-nakc a Harward
egyetem professzorának "Lázadás a civilizáció ellen" című könyve, amely nem
csak az amerikai közvéleményre volt igen nagy hatással, de döntő szerepet
játszott a német nemzeti szocializmus ideológiájának kialakulásában is. Sok
más hasonló írás jelent meg akkoriban, de hatásában ez volt közöttük a leg
végzetesebb, meri az alátámasztott tudományos érvelés látszatával bizonyí
totta alapvetően hamis elméletét. Nietzsche "Obermensch"-ével, felsőbbrendií
emberével szemben Stodard alkotta meg az "underman", az alsóbbrendű ember
fogalmát. Az első világháború katonai behivottain végzett képességvizsgálatok
eredményéből szűrte le azt a következtetést, hogy az emberiségnek csupán ki
sebb része alkalmas a kultura és civilizáció építésére és hordozására, míg a na
gyobb rész a szellemileg csekély értékű undermanek táborába tartozik. Ezek az
alsóbbrendű emberek csak rombolni tudnak és gyűlölettel nézík a civilizációt
is, és azokat aszellemieg fölöttük álló embereket is, akik ezt ,acivilizációt
létrehozzák és tovább fejlesztik. Ugyanakkor az underman sokkal gyorsabban
szaporodik, mint a szellemileg értékes, és ha nem vetnek gátat szaporodásá
nak, előbb-utóbb fellázad a civilizáció ellen.

Felesleges hangsúlyozní, hogy nemcsak a keresztény, de mindenfajta er
kölcs világánál mennyire hazug és abszurd Stodard érvelése. O azonban leg
clább még valamiféle szellemi értékekre gondolt. De mit szóljunk ahhoz, ha
elméletét - mint Irwin Shaw darabjában - egy gengszter szájából halljuk,
aki elmondja, hogyaközkönyvtárban olvasta, hogy kétféle ember van, fel
sóbb- és alsóbbrendű. Az utóbbiak azok, akik kevés pénzért sokat dolgoznak,
míg a felsőbbrendűek, akikhez most már ő is tartozik, hála ügyességüknek,
erőszakkal szerzik meg mindazt, ami a gondtalan, könnyű élethez sziikséqes.
Igy fest hát a Harward professzorának elmélete a valóságba átültetve.

Két jámbor, öreg horgászt zsarol meg a darabban ez a gengszter, majfi
keservesen összekuporgatott pénzükből is kiforgatja őket. És nincs védelem
ellene, hiszen volt annyi esze, hogy szabál1los adóslevelet csikarjon ki áldo
zataiból s így azokat hidegen és közönyösen utasítja el a törvényt képviselő

bíró. Elvégre van-e szentebb és sérthetetlenebb papiros, mint a szabályosan ki
IÍllitott váltó. Shaw döbbenetes hitelességgel mutatja be a ,.szelid emberek"
kétségbeejtő kiszolgáltatottságát az erőszaknak, a jogrend védelme alatt. Műve
ugyanakkor kiáltó vádírat egy egész társadalmi közfelfogás ellen, amely II

szabad kiválasztódás nevében az "erősek" jogát hirdeti a "gyengékkel" szem
ben. S az író olyan kilátástalannak és vígasztalannak látja a helyzetet, hO(n
nem is tudott darabjának más hapy end-et adni, minthogy a "szelid emberek",
szelidségüket meghazudtolva, erőszakkal felelnek az erőszakra, és miután ki
csalták a sötét tengerre, végeznek életük megnyomorítójával. A valóságban ez
persze nem megoldás és az, hogya két öreg tragikus vétke felfedetlen ma
rad, voltaképpen a költői igazságszolgáltatás rovására megy. De Irwin Shaw
nak úgy látszik, nem volt bátorsága erre az igazságszolgáltatásra, olyan visz
szataszítónak mutatta meg előzőleg a szelid embereket tönkretevő erőszakot.

A József Attila Színház. a darab hibátlan előadásával ismét bebizon1/Í
totta, hogy tiszteletreméltó hel1l illeti meg a magyar színjátszás élvonalában.
Ráday Imre szívszOTongatóan jó alakítását sokáig őrizzük emlékezetiln.kben.

(DOTomby KáTOly)
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KÉPZŰMÚVÉSZET. A "Nyolcak" megalakulásának 50. évfordulója alkal
mából a Nemzeti Galéria kiállítást rendezett a Kernstok Károly és Czóbel Béla
köré csoportosult művészek, valamint a hozzájuk sok szállal kapcsolódó ún.
"aktivista" festők legjobbjainak (Nemes-Lampérth, Uitz, Kmetty) rajzaiból és
akvarelljelből. Az "aktivista" művészek Kassák Lajos Ma című folyóirata kö
rül tömörültek, - volt közöttük még egy jelentős tehetség - az erdélyi Máttis
Teutsch János - aki ugyancsak megérdemelte volna, hogy munkái szerepelje
nek e kiállításon.

Az anyag igen változatos; a művészek sokszor nagy elkanyarodásokat mu
tató pályájának legalább egy-egy lappal való bemutatására törekedett a ren
dező. A technikai sokrétűség érdekében tempera- és pasztellképek is helyet
kaptak, közöttük egy ragyogó "Kislányfej", Czóbeltől.

Kernstok munkái - közöttük egy tusvázlat az "Adám és Éva" című fest
ményhez - megerősítik azt a jogos véleményt, hogy a mester minden idők

egyik legbámulatosabb magyar rajzolúja volt. A portréfestőnek is kiváló Ti
hanyi többek között egy Babitsot ábrázoló rajzzal szerepel, amely a pacifista
versei miatt állásából eltávolított, a "Fortissimó"-t és a "Húsvét előttv-öt el
sikoltó költő vonásait nagy művészettel ragadja meg. Czóbel "Kerti pad"-ja
- bár bizonyára öntudatlanul - a művésznek a nagybányai hagyományba való
bekapcsolódását dokumentálja, hiszen e motívurn Ferenczy Károlynál is, SZŐ

nyinél is, Bernáthnál is többször felbukkan.
A kiállítás egyik-másik darabja sokszor érdekes és fontos dolgokat beszél

el a művészek életéről, baráti köréről. Márffy egyik rajzának a számtalanszor
megörökített szeretett élettárs, Csiriszka a modellje, Kernstok fiesolei akva
rellje itáliai tanulmányútjának emléke, Uitz plakátterve annak bizonysága,
hogy az 1919-es forradalmat alkotásaival sok művészünk támogatta. Orbán De
zső rajzán a Lesznai Anna költőnőnek szóló dedikáció a Nyugat 'írói és a
"Nyolcak" festői közöttí szellemi kapcsolatról beszél. Nemes-Lampérth 1912-es
önarcképe már a kezdődő schizofréniát sejteti, - egy 1921-es erőteljes női akt
- kezelőorvosának ajánlva - már az ideggyógyintézetben készült.

A "Nyolcak" és az "aktivisták" működéséről képet adó kiállítás az 1962-es
év elejének komoly művészeti eseménye. E mcsterek állanak a magyar festészet
konstruktív áramlatának forrásánál; kortársuk. Kassák joggal írhatta róluk Egy
lélek keresi magát című regényében: "Ezek a fiatalok nemzetközi viszonylat
ban is jelentettek valamit, - az olasz, francia és német újítók alig jártak
előttük, amikor ők jelentkeztek, kiérdemelték helyüket a sorban." Hatásuk
rendkívül jelentős volt a következő nemzedékekre, s mai művészeti életooket is
nagymértékben az ő stílustörekvéseik determinálják.

XIX. és XX. századi német és francia festőknek a drezdai képtárban őr

zött munkáiból láthattunk két teremre valót a Szépművészeti Múzeumban. A
vendégkiállítás színvonala ugyanolyan, mint az 1959-esé volt: közepes. A sok
másodrendű mű közül kiemelkedik a nagy romantikus-misztikus német mester,
C. D. Friedrich egy műve, Menzel virtuóz veronai sokadalma (amelynek azon
ban fogyatékossága, hogy amíg rajzban igen gazdag, addig színben fölöttébb
vérszegény), a német impresszionista triumvirátus tagjainak (Liebermann-8le
vogt-c-Cortnth) képei. Az utánuk következő német művészek munkáí közül csak
Nolde festményét (Vitorlás a tengeren) és a ma is élő Otto Dix hátborzongatóan
szuggesztív, boldogtalanságot és megkínzottságot kifejező "Anya és gyermeke"
círnű munkáját említhetjük meg. A barbizoni Diaz, továbbá Manet, Degas,
Monet és Van Gogh művei -- megha e mcstereknek nem is tartoznak rep
rezentatív alkotásai közé - ízelítőt adnak a francia festői géniuszról.

(Dévényi Iván)
***

A Bosnyák-téri templom freskóiról és szobrairól. 1943-ban rakták le a Bos
nyák-téri templom alapját, mely a főváros, mint kegyúr, oltalma alatt és tá
mogatásával 1945-ben került tető alá. Külső és belső kiképzése még ma sem
teljes, de rohamosan halad a befejezés felé. Budapestnek ez a része, ahol húsz
évvel ezelőtt a templomot építeni kezdték, akkoriban még külvárosnak számí
tott. Most is előtte terül el a piac és mögötte szanaszétszórt viskók lepik el a
vidékét. Mindez azonban, talán rövidesen, eltűnik és park fogja övezní az
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1691 négyzetméternyi területet betöltő, 3500 hivő befogadására épült temp
lomot, amely Rimanóczy Gyula építész tervei szerint, magyar formanyelven,
őskeresztény bazilika stílusára emlékeztet, egységes, kazettás, négyszögalakú
kiképzésével. A torony még nem tör a magasba. csak a tervrajzon bontakozik
ki fent, a síma, sudaras emelkedést közvetlenül a kiszélesedő tetejű csúcs alatt
megtörö. magyaros díszítésű kőcsipke-gyűrűjével. A fából emelt kórusmellvéd
alapja vörös márvány. A balga és az okos szűzet ábrázolja a mécsessel és a
három királyok szimbolikáját a zenélő angyalokkal. A magyar díszítésű, fes
tett kazettákból álló famenyezet Beszédes László műve. Teljesen elkészült már,
haraszti mészkőoltárával, a piszkei vörösrnárványpadozatú szentély, melynek
falait 2.8 rnéter magasságban siklósi vörösmárvány fedi. A nagyszabású temp
lom arányaira jellemző a szentély mérete. A főfal 9X16 méter, az oldalfalak
mindenike 9Xll méter, A padovai szent Antal életét és csodáit megörökítő fres
kókat Kontuly Béla festette, színes háttér nélküli üres fehér falra, régi kóde
xek pergamenfestési modorában. A főfalon a tanító, az evangéliumi oldalon
a szociális szent, és a szentlecke oldalon a szent halála és megdicsőülése ele
venedik meg. Kontuly szerkesztése és festési módja világos fogalrnazású, köny
nyen áttekinthető, a jelképiséget mesélő modorban szemleltető. Abrázolása az
értelemhez szól, elgondolkeztat.

A templom bejáratánál nyíló fülkében áll Pándi Kiss János nemes szép
ségű Szent Antal szobra. Az átellenső, padsorokkal felszerelt Szűz Anya-fül
kében pedig Jálics Ernő felmagasztosult Mária szobra tárja szét, mint fehér
szárnyakat, drapériával fedett karjait. A szobor talapzata egy repülő angya
lokkal csipkeszerűen díszített bronzoltár. A templom jobboldali falán sorako
zik egyméteres, mélyített domborművekben a keresztút 14 stációja, Németh
Lászlóné szobrászművésznő ihletett tolmácsolásában, Sík Sándor költői szöveg
felirataival. Megkapo miridjárt az első dombormű. Két életnagyságú fej néz
egymásra. A fennkölt nyugalmú Megváltó és Pilátus, a parancsnok, kemény
és mégis döbbent arcvonásaival. De talán a legbravúrosabb a keresztrefeszités
víziója.

A Bosnyák-téri bazilika, egyszerűségében is tekintélytparancsoló. külső

megjelenésében és áhítatos hittel létrejött belső művészi kiképzésével, már
most, félkészen is, jelképi sugalmazással rányomja bélyegét erre a gyorsan
fejlődő városrészre. Láthatatlan erőt sugároz magából, rnesszc, a környék la
kosságára. (Haits Géza)

ZENEI JEGYZETEK. (E g Y h á z z e n ei e s e m é n y e ko) Az elmúU hetek
ninielkediek; jelentős egyházzenei eseményekben: Magyarországon előszőr hang
zott fel a Dvorzsák-kortárs cseh zeneszerző, Zdenek Fibich Missa .brevise, új
ból hallhattuk Lajtha László kiváló Missáját, végül pedig bemutatták Tamás
Alajos új művét, a Missa populit. Mindhárom alkotás a szó jó értelmében vett
.,modern" míi, mindazonáltal e bonyolult tőrtén"li fogalomnak más-más as
pektusát jelenitik meg, tükrőzve szerzőjük útkeresését, eredményeit és téve
déseit.

Időrendben legelső a cseh zenes.zerző, Zdenek Fibich Míssa brevise. 1884
ben keletkezett és egy esztendővel később már bemutatta a Cseh Keresztes
Lovagok akkor még mííködő kórusa. A korabeli kritika a misét szerzője letne
lentósebb alkotásai közé sorolta, másik mi.séje, az Esz-itur mellé állítl)a. A leg
több kritikus külön is kiemelte a mise elmélyedt pátaszú áhítatát. Nem »élet
hm, hogy Fibich művének jellemzéséül a pátosz szó kívánkozott leggyakrabban
a kritikusok tollára, hiszen a cseh zeneszerző nem élt.e át a nemzeti zene ihlető

hatását olyan mélyen, mint kortársa, Dvorzsák, hanem inkább a német ro
mantika weberi és wagneri ágából merített. Ezért is éreztük művét néhol na
gyon szépnek, kifejezőnek (Kyrie), másutt viszont T~issé bőbeszédűnek, túlirott
nak (a Credo némelyik részlete). Mindenesetre még az "utánérzett részekból"
is kiéreztiik, hogy Fibich nem az az érzelmes melankolikus szenvelgő, akinek
Poérne c. szerzeményének népszerű átirataibéJI megismerhettük. Sőt, nagyon
J.emény, tudatos komponista, aki tökéletes mestermunkát is alkot, - mihelyt
a saját ihletére hagyatkozik. Azt hiszem, mindnyájunk számára emlékezetes pil-
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lanatokat ezerzeit cr Kyrie mélyen áhitatos indításával és a Credo" . . . et prop
ter nostram salutem descendit de coelis, et incarnatus est de Spíritu Sancto ex
Maria Virgine et homo factus est" térdreboruló hitével.

Általában megállapíthatjuk, hogy Fibich miséje jelentős nyeresége zenei
életünknek és reméljük, hogya Kapisztránoknak sikerül megszerezniök a
csehszlovák Karitásznál Ján Mara gondozásában megjelent motetta-gyűjte

nényt is és a cseh zene eddig ismeretlen kincseivel ismertetnek meg bennünket.
Fibich miséjével kapcsolatban meg kell még említenünk P. Josef Benes nevét
is, akinek áldozatkészsége nélkül aligha szólalhatott volna meg a mise hazánk
ban. A Kapiszrán kórus a mise megszólaltatásával úttörő feladatot tel.iesitett
és minden elismerést megérdemel. Külön örömmel regisztráljuk, hogy ők vol
tak az elsők, akik magukévá tették a müncheni egyházzenei kongresszus inter
nacionális határozatait.

Lajtha László nevével bizonnyal gyakrabban találkozhatunk kiilioldi zenei
folyóiratok hasábjain, mint idehaza a hangversenyműsorok plakátjain. Nemré
giben fogadták nagy elismeréssel műveinek előadását Párizsban és Bécsben
(VIII. szimfóniáját a világhirű Manuel Rosenthal vezényelte); az angliai Both
ban pedig (Nadia Boulanger vezényletével) hatalmas szereplőgárdát foglallwz
wtó Három himnuszának előadására készülnek. Ma élő zeneszerzőink /;~özül

Lajtha László kétségkivül az egyik legjelentősebb és legszámottevőbb egyéni
ség, aki még Bartók és Kodályeredményeihez is tudott újat hozzátenni: a
francia impresszionizmus szinpompás gazdag bőségével épitve tovább nagy
elődjeinek népnemzeti eredményeit.

Az Alkantarai Szent Péter templomban elhangzott Missa azt iqazotta, hogy
Lajtha ilyen irányú munkássága nem kisérletezés, hanem már befejezett, tö
kéletes egészet létrehozó művészi magatartás alapja. Nem véletlen, hogy a
Missa annak idején Sztravinszkij miséje mellett is jogos feltűnést és elismerést
keltett. Áhitatos, nagyon szép alkotás, melyet néhány különösen kiemelkedő

részlete (Kyrie, Sanctus) a modern egyházzenei irodalom jelentős darabjává
avat. A templom kórusa a feladat nagyságához közeledve dícséretesen állott
helyt. Igaz, a tenor-szólam nem mindenütt volt egységes, ezért azonba,n Iaiv
pótolta a nagyszerű orgonakíséret, amely kivételesen művészi élménnyel gaz-
dagított. '

Tamás Alajos legújabb műve nem szerzője "nagYformátumú", de mégis
legjelentősebbalkotásai közül való, Nem a Nándorfehérvár 1456 és a Kapísztrán
mise irányát követte e művében, hanem a nagyközönség művészi népmise iránt
megnyilvánuló igényét akarta kielégiteni. És vállalkozása éppen nem volt köny
nyű: hiszen Kodály után nem is olyan egyszerű művészi és népies misét kom
ponálni. Az anyag gazdagsága - a mise mély és gondolati tartalma és a népies
zene műformája - nagyfokú koncentrációt és művészi beleélést kíván az alko
tótól. Nem is szólva a hagyományok szinte nyomasztó súlyáról, amiről Arthur
Honegger a következőket mondja Zeneszerző vagyok c. művében: "Nincsenek
új szavak. Az összes szavakat felhasználtuk már. csupán új kapcsolatokat te
remthetünk közöttük." Valóban, a hagyományos úton haladó zeneszerzőt néha
valósággal megbénít ja anyaga gazdagsága. Az összeállítás, megformálás és
nem utolsó sorban a mai élethez való alkalmazkodás - és erre példa Tamás
Alajos új mi,séje - nagyon sok újdonsággal szolgálhat. A Missa populi ugyanis
néhol Bartokot idézi, mégis egyéni, invenciózus, jellegzetes alkotás. Mert Ta
más Alajos az elsők között alkalmazkodott az atomkorszak életritmusához és
újfajta áhítati tartalommal töltötte meg a mise hagyományos kereteit. Mond
hatnók úgy is: szabad teret ad az egyéniségnek, hogya hangok mögött megke
resse és megtalálja Teremtőjét, Manapság nagyon sok találgatás hangzik el a
várható egyházzenei rejormokrél. Érzésünk szerint Tamás Alajos népmiséje
éppen e rejormqoruiolat, a modern ember áhitata és lelki élete jegyében szii
letett és annak tipikus megszólaltatója. Ezért is helyeselnők, hogy nyomtatás
ban is eljusson minél nagyobb tömegekhez mind Budapesten, mind vidéken.
Ezt feltétlenül megkönnyítené a magyar és latin szöveg szerencsésebb össze
hangolása, (A Kapisztrán kórus a szerző vezényletével magy lelkesedéssel, hi
,telesen szólaltatta meg az új magyar egyházzenei alkotást.)



(A P o l i p h o n i c a A m b r o s i a n a h a n g ver s e n y é r Ó l.) Olaszor
szág hangversenylátogatói az év egyik legnagyobb eseményének tartották a Po
liphoníca Ambrosiana hangversenyét. A jegyeket hetekkel előre elkapkodták,
és mindenki jó adag olasz nemzeti önérzettel is várta a músort, amelynek ki
emelkedő érdekessége volt Carissimi Jephtája és Franchino Gaffurio Missa de
Carnevalja. Különösen Cariesimi műve keltett elismerést. Itáliában ma is ér
téke és kivételes tehetsége szerint becsülik az 1600-as évek népszerű római
muzsikusát. Mi talán jobban ismerjük tanítványa, Scarlatti nevét, és nem is
sejtjük, hogy egy-egy népszerű, hajlékony olasz dallamvonal mennyire magán
viseli a mester, Carissimi kezenyomát. Nem is szólva Handel öratóriumairól,
melyeknek egyik ösztönzője éppen Carissimi dramatikus kompoziciója, a bib
liai História volt. (Hiituiel is feldolgozta Jephta történeté t !) A későbbi orató
rium-komponísták szívesen alkalmazták Carissimi illusztrativ újítását is,
amellyel megszakitotta a zenében történő eseményeket és érzelmi betétek.et
iktatott be. Ezért tartottuk lehetségesnek. hogya Poliphonica Ambrosiana hang
versenyének kritikusai elsősorban a vezénylő karmester, Giuseppe Biella szug
gesztiv temperamentumát. néhol szinte lenyűgöző, izzó átélését emelték ki. A
hangverseny közönsége egyébként nagy örömmel és elismeréssel fogadta a tö
kéletes élményt és abetetőző ráadásokat, a profán madrigálokat. És egy-egy
ilyen hangverseny regisztrálásakor felmerül előttünk a kérdés: vajon nem le
hetne-e nálunk is valamilyen lehetőséget teremteni hasonló "történeti" hang
versenyek számára? (Rónay László)

A 2000-IK ÉV FELÉ. Néha egészen meglepő. hogy olykor mílyen váratlan
helyen és mennyire szekatlan vonatkozásokban bukkannak fel az evangélium
igazságai. Ilyen meglepőnek tűnhetik, ha világgazdasági és statisztikai fejtege
tések közül egyszerre csak a Hegyi Beszéd szavai bukkannak ki. Ez a megle
petés éri az olvasot, ha Fritz Baade professzornak "Versenyfutás a 2000-ik
évig" címmel nemrégiben magyar fordításban is megjelent könyvét lapozgatja.
A nyugatnémet tanár a kíelí Világgazdasági Intézet vezetője, a német szocíál
demokrata párt egyik szakértője, aki ebben a művében azt az alternatívát ál
lítja fel, hogy vagy világpusztulás vagy földi paradicsom vár az emberiségre.
"Az a reménységünk - mondía a nyugatnémet közgazdász -, hogy az érte
lem és az őrültség párviadala, amelynek most tanúi vagyunk, az értelem ja
vára dől majd el, nagyon gyenge lábon állna, ha a hit erői nem volnának szö
vetségben az értelem erőivel. A keresztény, mint keresztény örvendhet annak,
hogy most végre komolyan veheti és követheti Krisztus tanait, úgy amint a
Hegyi Beszéd hirdeti, másrészt viszont ezek a tanok döntő segítséget nyújta
nak az egész emberiségnek. amikor választania kell a pusztulás és amaz új
világ között, amely valóságos földi paradicsommá válhat."

Ez a derűlátó jövőbe tekintés azokra a tudományos tényekre és lehetősé

gekre támaszkodik, amelyek napjairikban forradalmasították a mezőgazdasági

termelést, s lehetövé teszik, hogya 2000-re 3-3.5 milliárddal megszaporodó em
beriség számára elegendő rnennyiségűélelmet terrneljünk. Mint tudjuk, Malthus,
aki 1798-ban állította fel azt il tételét, hogy az emberiség a mértani haladvány
(1, 2, 4, 8, 16) szerint szaporodik, míg az élelmiszerek csak számtani halad
vány (1, 2, 3, 4, 5) szerint, e tekintetben sötéten látó volt. Az akkori protestáns
pesszimizmus és az angol empirizmus aggályoskodó szemLélete nyilatkozott meg
Malthus tanaiban, amit sokan, és sokáig a tudomány szavának tekintettek, hol
ott akkor is akadtak már komoly közgazdászok. akiknek ellentétes nézetét ké
sőbb Henry George ezzel a tréfás, de nagyon találó észrevétellel fejezi ki:
"Minél több az ember, annál több a csirke." Baade is végül erre a következ
tetésre jut, de előbb megvizsgálja. hogy a jelenlegi gazdasági és politikai hely
zet hogyan tolódik el a megdöbbentően gyorsuló népszaporodás következ
ményeként.

Földünkön - mutat rá Baade - 2.77 rníbllárd ember lakik, közülük 0.77
míllíárd "a nyugati életforma" országaiban, csaknem 1 milliárd a kommu
nista és szocialista országokban, míg 1 milliárd lélek esik az elmaradt orszá
gokra. 2000-re ez a kép alapvetően megváltozik. mert a kapitalista jellegű or
szágok 1 milliárd lakosával szemben a szocialista-kommunista országokban 2.5
milliárd és az elmaradt országokban ugyancsak 2.5 milliárd lakos fog élni.
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Baade számol azzal is, hogy 2000-ig az elmaradt országok közül nem egy a
kommunista rendszert választja. Egy neves osztrák szerző, Max Pietsch, akinek
Die industrielle Revolution círnű, színtén nagyon érdekes könyvét a Herder
cég adta ki, a népesedési kérdést érintve körülbelül hasonló eredményre jut,
rnint Baade, ő azonban a gazdasági fejlettség szempontjai. nem pedig politikai
szempontok szerínt állítja szembe az egyes földrészeket. Pietcseh szerint a
gazdaságilag fejlett országok és világrészek (Európa, a Szovjetunió, Egyesült
Allamokés Kanada) lakossága 2000-ben 1259 millió lesz, míg Azsia, Afrika és
Latin-Amerika, tehát a gazdaságilag elmaradt földrészek és országok lakósai
nak száma 4.826 millióra ugrik fel. Akár Baade, akár Pietsch nyomán állítjuk
is fel tehát a népesedési mérleget, nem vitás, hogy az nem a kapitalista orszá
gok [avára billen. Baade úgy látja, hogy a versengés a kapitalista és a szo
cialista típusú országok között jelenleg az elmaradott népek megnyeréséért fo
lyik. Ha az elmaradt országok a kommunizmust választják, 2000-ben 5 míl
Iíárd lakosuk lesz a kommunista országoknak, míg a kapitalista országokban
csak 1-1.5 milliárd lakos fog élni.

Felvethetjük a kérdést, nem kell-e ennek a "population bombnak", a nép
szaporodási bombának felrobbannia ? Vannak akik félnek tőle és neomalthusí
anista módszereket ajánlanak még ma is, mint például Vogt amerikai tudós.
Baade azonban amellett érvel, még pedig nemcsak a .keresztény humanista de
rűlátásával, hanem a tudós statisztikus eszközeivel és adataival is, hogy az em
beriség a Krisztus utáni 2000-ik évben még az esetben is minden nap jóllakhat,
ha az emberek száma nem 6, hanem 30 milliárdra növekednék. A még ki nem
használt legelők és a veszélyrnentesen kiirtható őserdők talajának felhaszná
lásával ugyanis meg lehetne kétszerezni a föld jelenlegi szántóterületét. A szán
tóterület növeléséri kívül azonban sokkal jelentősebbek azok az eredmények,
amelyeket a modern agrotechníkával érhetünk el. A földön jelenleg 350 millió
család foglalkozik rnezőgazdasággal. Ezek 70 százaléka még ma is csak faeké
vel és kézi-kapával dolgozik, 100 rnillió ló és többszázmillió szarvasmarha is
szerepel a rnezőgazdasági statisztikában. Ha a faekét és a kézi-kapát traktorok
kal és motoros kapákkal helyettesítjük, ha a rossz munkateljesítményű álla
tokat gépekkel cseréljük fel, akkor további többszázrnillíó ember számára ter
melhető élelem és ugyanakkor nagymennyiségűélelmiszer-tartalék szabadul fel.
A műtrágyázás terén messze nincsenek kihasználva a lehetőségek, tehát az
egy hektárra eső terméseredmények még igen nagy mértékben emelhetők. Vé
gül rendelkezésünkre állnak a világ-tengerek eléggé ki nem aknázott élelrní
szer-tartalékai: a halak, a planktonok.

A termés-növelés lehetőségének bizonyítására Baade a már eddig elért
eredményeket vonultatja fel. Az Egyesült Allamokban a hektáronkénti 14 má
zsás tengeri termést 25 mázsára, egyes haladó farmereknél 60-80, sőt 120 má
zsára tudták növelní, s hasonló eredmények mutatkoznak Angliában, Nyugat
Németországban és a Szovjetunióban is. ft. legérdekesebb gazdasági jelenség
azonban az, hogy a növekvő élelmiszer rnennyiségek előállításával együtt jár a
mezőgazdaságí dolgozók számának törvényszerű csökkenése és a parasztság
életszínvonalának növekedése. Azt lehetne mondani, hogya mezőgazdaságí dol
gozók számának csökkenése egyenesen feltétele a mezőgazdaság növekvő pro
duktivitásának. A falu "elnéptelenedésén" tehát nincs mit síránkoznunk. Ang
liában a lakosságnak kétharmadát rnárís csak 4 milló rnezögazdaságt dolgozó
látja el. A mezőgazdaságból élők számának csökkenése Magyarországon is
megindult. A Német Szővetségí Köztársaságban egyre csökken akisparaszti
birtokok száma. 1950-től 56-ig 1 millió paraszt hagyta ott földjét. Ahogyan
Baade számítja, Európában kíelégítö mezőgazdaságí termelés csak olyan gépe
sítés esetén lehetséges, amely még 8-9 millió parasztot tenne feleslegessé a
mezőkön. 2000-ben 3-4 millió mezőgazdaságí munkás elegendő lesz az Egye
sült Államokban ahhoz, hogy 250-300 millió ember számára élelmiszert ter
meljen. A fejlődés tehát abban az irányban halad, hogy egy mezőgazdaságí dol
gozó 70-80 lakos számára tudjon elegendő élelmet termelni. Ez az irányzat
mutatkozik meg a Szovjetunióban is, bár ott figyelembe kell venni a mezőgaz

dasági termelés szempontjából mostohább éghajlati viszonyokat. Hasonló fej
lődésről számolnak be a Kínából befutó adatok is, különösen az öntőzéses gaz
dálkozás területéről, amely ott is nagy perspektiva előtt áll.
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Ha ezekhez az adatokhoz hozzávesszük, hogy szemben a régebbi tudomá
nyos jós1atokkal ma már tudjuk, hogy elegendő rnennyíségű vas, szén és olaj
is áll az emberiség rendelkezésére, akkor valóban olyan élet alakulhat ki né
hány rövid évtized múltán, amely az éhségek, járványok és háboru pusztította
emberiség régebbi helyzetéhez képest szinte alig értékelhető.

Ehhez azonban Baade szerint - és ebben mi is egyetértünk vele - a szo
cialista és a kapitalista országok békés együttélésére van szükség, arra, hogy
közösen segítsék meg az elmaradt országok népeit, hiszen a népszaporodás hul
láma és az ezzel járó társadalmi és gazdasági nehézségek elsősorban őket fog
ják érinteni. Baade azonban bizonyos aggodalommal tekint a "nyugati míntá
jú" államok helyzetére is. Nem azért, mert a Nyugat lemarad a népszaporodási
versenyben és mert a mezőgazdaságí és ipari termékek előállításában is hát
térbe szorul, hanem mert a Szovjetunióval szemben bizonyos szellemi lemaradá
sa is megfígyelhető. "A Nyugat nem tarthatja meg világhatalmi pozícióját a
mennyiség területén. Ha ezen túl még a minőséget is átengedjük a Keletnek,
az elviselhetetlen következményekkel járna a 2000-ik esztendő világa számára"
- sóhajt fel Baade. Úgy látja, hogy a Kelet mind nyersanyagokban. mínd szer
számgépek gyártásában, hamarosan túlszárnyalja a nyugati világot, s ha a
Nyugat a tudósok és szakemberek képzésében még az utolsó percben sem
igyekszik utolérni a Szovjetuniót, akkor szellemi téren is menthetetlenül a le
maradás lesz az osztályrésze. Arról azonban Baade mindenképen meg van győ

ződve, hogy a várt és elérhető fejlődés nyomán egyetlen népet sem késztet a
szükség arra, hogy "Lebensraumot" teremtsen magának, hiszen -saját területén
is megtalálja a szükséges életfeltételeket, az élelmiszereket, az ipari nyers
anyagokat, az embereket mind fokozottabban kiszolgáló automata erőgépeket

és az azok kiszolgálására szükséges szakembereket. S ez szerínte az igazi alapja
a tartós békének is, amelyben - mint mondja - boldogok lesznek a szelídek,
mert ők bírják majd a földet.

Baade érdekes fejtegetéseí eszünkbe juttatják Malthus kortársát, a német
ség nagy költőjét, Schillert, akí megérezte: "Mindenki számára van hely ezen
a földön." Lám, megint egy eset arra, hogy igazolódik a nagy költők váteszi
volta és az a chestertoni tréfás paradoxon is, hogy a tudósokkal és a poli ti
kusokkal szemben olykor éppen a költők - a legjózanabbak. Maradjunk meg
tehát mi is a nagy költők, a nagy humanisták józanságánál és az evangélium
szelleménél. hogy az elkövetkezendő negyven év valóban az emberiség javát,
ne pedig pusztulását szolgálja. (Szigeti Endre)

ERKÖLCS ÉS HUMANIZMUS BATES REGÉNYEIBEN. Bates regényei az
utóbbi évek legnagyobb könyvsikerei közé tartoznak. A nyugati hadszíntér szél
csendjét megörökítő írásnak (Jó széllel francia partra - Európa Könyvkiadó,
1958.) éppúgy, rnínt a távolkeleten játszódó műveknek (A jacaranda-fa - Euró
pa Könyvkiadó, 1957. és Bíbor sivatag - Európa Könyvkiadó, 1960.) szerves
tartozéka a kaland, az emberi sors színes és lebilincselő bemutatása, a hazá
jától távoleső férfi kemény helytállása az idegen környezetben. A reális áb
rázolás, a képzelet röpítő ereje és a lírai színezés szoros összhangba kerül egy
mással és valóra váltja az olvasó legősibb igényét, az olvasmányosságót. Bates
regényei vonzó és izgalmas olvasmányok, szinte fölkeltik az ember gyanúját:
megütik-e az irodalmi mértéket. A kitűnően gördülő mondatok olvasása köz
ben félünk a bicsaklástól. a művészi célkitűzés rovására történő engedrné
nyaktől.

Bates azonban más irányban halad, mint a koncesszióra hajlandó bestseller
írók. Modern, katolikus szelleme az erkölcsi problémákat - és magát az em
bert is - nem elvont képletekben hozza elénk, hanem az élet sodró áramában
ábrázolja. Duzzadó mesélőkedve Somerset Mangham-ra emlékeztet, de Ma
ugham keleti tárgyú elbeszélései a tudatos, józan mértéktartást tükrözik, míg
Bates írásain átüt a lírai túlfűtöttség és szenvedélyesség. Kelet mindkettőjük

művészetére nagy hatást gyakorol: Mangham-ot elsősorban a romantikus va
rázs s a külsőségek tartják fogva, Bates érdeklődését az ismeretlen világban is
a dolgok lényege ragadja meg. Maugham többnyire a keletre sodort európai
ember egyedi sorsából sző kitűnő, de sokszor öncélú történeteket. Bates mély
rokonszenvet érez a keleti népek s az őket megbecsülö, velük azonosuló



európaiak irálnJt és művészi elhivatottsággal eleveníti meg a második világhá
ború sajátos légkörét. Mangham felfogása jobbára megegyezik aszigetország
hivatalo" állásfoglalásával. Bates a fiatalabb nemzedék szigorú önismeretével
számos kérdésben ellentétbe kerül a brit közvéleménnyel. A háborús évek nyo
mai erősen érezhetők rnüveín, de a világot lángba borító, barbár szellemmel
míndíg az életszerető emberek derűs humanizmusát állítja szembe.

Hőseinek egyik legjellemzőbb vonása az életigenlés, az őket körülvevő.

szűkebb világ meghódítása. Ez a "hódítás" a környezet és a szokások mélyebb
ismeretén alapul és középpontjában nem politikai és hasznossági elvek, ha
nem az ember iránti rokonszenv és megértés állnak. Bates regényeinek prob
lematikája az olvasó számára könnyen érthető; a modern lélek bonyolult ér
zései helyett csak a legdöntőbb mozgatóerőket: életet, halált, szerelmet és ál-

. dozatvállalást kapcsolja be a művek áramkörébe. Járulékos, nem közvetlenül
az életből sarjadó elem egy helyen sem töri meg a regények belső vilá
gát, a sorsok váratlan alakulását mindíg életszerűnek, hitelesnek érezzük. Bates
alakjai romlatlan, tiszta lelkű férfiak és nők, akik a nehéz életkörülmények
között sem vesztik el igaz emberségüket. Jellemük érett, kialakult; katarzisra.
lényeges átalakulásra nincs szükségük.

A Bíbor sivatag Forrester őrnagya az egyetlen jellemfejlődést mutató
Bates-szereplő. A regény első lapjain "érzéketlen, önző, üres és önmagában el
merült ember", aki felesége tragikus halála után maga is a halál gondolatával
foglalkozik. Az ismeretlen ország feltáruló sajátosságait közönnyel szemléli,
a fehér fajta átlagos képviselőjének, afféle "viktoriánus" angolnak látszik, aki
ről lepereg minden új benyomás és aki megcsontosodott felfogásán nem szí
vesen változtat. Osak azt látja meg, hogy "az élet elképesztően olcsó ebben a
végzetes, örökös napsütésben". Nem egyéni tragédiából eredően, hanem, mint a
több évszázados múlt megkövesedett hagyománya. Későbbi metamorfózisa erre
a halványan derengő, emberi részvétre épül. Az élet és a halál kettős érintése,
II kibontakozó, tiszta szerelem és a szerencsétlenül járt honfitársak halála ki
rostálják belőle a közönyt és az érzéketlenséget. Amikor a sivatag fölött gé
pével lezuhan és a megpróbáltatások egész sorozatát kell bajtársaival együtt
végig élnie, már tudatosan vállalja a reá váró nehézségeket. Nemcsak az em
berfölötti erőfeszítés, a mindnyájuk életéért folytatott küzdelern teszi emléke
zetessé. hanem az a bensejében végbemenő feloldódás is, amely a rideg, elgyö
tört lelkű férfit vísszakanyarítja az élethez. Forrester újjászülető lelkivilágában
a testvériességet magába olvasztó bajtársi érzés legszebb vonásai fedezhetők

feto
A Jó széllel francia partra emberi világát a részvéten túlmutató, töretlen

hit forrósít ja át. Franklin, a Forresternél lágyabb arcélű angol tiszt életét és
hitének elmélyülését is Francoise-nak, ennek a XX. századi, névtelen Jeanne
d'Arc-nak köszönheti. A kis francia parasztleányban a határozottság és segítő

készség harmonikusan egybeolvad az egyszerű nép jóságával. Francoise jósága
több, rnint puszta rnenedék a veszélyek elől, Franklin szorongató gondolatai
egyre jobban elenyésznek az igazi érzések tüzében. A leány áldozat vállalása
nem értelmetlen kockázat, sokkal inkább az emberi együttérzés és szeretet köz
vetlen megnyilatkozása.

A jacaranda-fa alakjainak sorsa sem a véletlen, hanem az emelkedett er
kölcsi törvények szerínt alakul. Ebben a vibráló feszültségű és mesterien ár
.nyalt regényben elsősorban a társadalmi mondanívaló domborodik ki, a japá
nok elől menekülő angol kolónia végső felbomlásáról kapunk átfogó képet. A
Burmából Indiába vezető autóúton világosan kihangsúlyozódnak azok a vonat
kozások, amelyek a menekülő csoportot két ellentétes táborra osztják s amelyek
az erkölcsi és múvészí igazság szellemében az életet vagy a pusztulást jelentik.
Patersont, a regény főszereplőjét szellemisége és érzelmei faji megkülönbözte
tés nélkül embertársaihoz kötik; hű kísérői segítségével betegen is sikerül el
jutnia az időleges menedéket nyújtó Indiába. A félvér ápolónőt és a nyugál
lományú őrnagyot helyes ösztönük és a kötelességteljesítés visszafordítja út
jukból. Ök és az együgyű Betteson-né, akit az anyaság utáni meddő vágy fér
fiakat megszégyenítő hősiességre és önfeláldozásra lobbant - megmenekülnek.
míg a Keletet és egymást vakon gyűlölő, gyarmati tisztviselők és hozzátarto
zóik menekülésük közben elpusztulnak.
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Bates mindhárom regényének döntő élménye és mozgatója a háború. K'ép
zeletet nem az események alakulása, hanem a háborús psziché, egyénben tük
I'Ö2lŐdő hatása foglalkoztatja. Allásíoglalását a pusztítások közvetlen megje
Ieratésével fejezi ki. A Bíbor sivatag-ban Forrester közvetlen személyes élmé
nyét önti szavakba, s így még döbbenetesebb erővel mozgósít az oktalan gyil
kolás ellen. Az őrnagy, a burmai település bombázása alkalmával, egy súlyo
san sebesült fiút vitt a karjában. A kemény katonát "őrjítő düh és fájdalom
töltötte el. Ebben a pillanatban hirtelen átérezte, hogy amit a karjában vitt a
nyomorult kis házak, fák és kerítések tömkelegéből, az nem egyetlen gyer
mek teste... Minden rendű és rangú, mindenféle színű és nyelvű gyermek
megszámlálhatatlanmillióit látta benne mindenütt, széles e világon, mind arra
született, hogy elevenen megnyúzzák, fölaprítsák, föláldozzák s élve megcson
kítsák."

A háború áldozatai egyetemesen a mi áldozataink is. Bates írásai soha
sem szabadítják fel az alantas ösztönöket; az ellenség gyűlölete és a bosszú
hel vett megbékélesre hangolják az olvasót.

Bates a férfi és a nő kapcsolatát a modern regényirodalomban szokatlan
hamvassággal, Iíraian rajzolja. A burmai regények angol hősei bennszülött
leányokat szeretnek meg, akiket egyenrangú társuknak és nem kiszolgáltatott
ágyasuknak tekintenek. Bates megveti a "fehér irodalom" steril eszközeit, a
testi szerelem számos színfoltja ott található műveíben, de rnindezt természetes
bájjal és romlatlansággal ábrázolja. Francoise és John Franklin emlékezetes
szcrelmében művészi erővel bizonyitja, hogya nyugati regények aberrált szexu
alitásával szemben létezik áldozatosságon. önzetlenségen és közös megbecsülé
sen alapuló vonzalom is, amely korántsem elavult vagy nevetséges. A rokon
szenves, fiatal pár szenvedésekben megszrlárduló kapcsolata szebb és tisztul
tabb jövőt igér.

Bates, a vidéki rovatot körrnölgető hírlapíró távolkeleti élményei hatására
ébred igazi íro-rnivoltára. A háborúban eltöltött szolgálatí évek nem ki ábrán
dulást és csömört, hanem heves alkotóvágyat oltanak belé. Az egyre jobban
súrűsödő és kifejezésre váró gondolatok addigi írásait felülmúló művészi al
kotásokká érlelődnek. Hegényeinek vonzóereje, haladó felfogása önismeretre
és humanizmusra ébresztenek; a hőseiből kiáradó mély erkölcsiség és ember
szeretet pedig húsból-vérből való ideálokat állít a katolikus szellemű olvasó
elé. (Szeghalmi Elemér)

A FERENCES TÖRTÉNETíRAS HERüDOTOSA. Megbízhatónak látszó ada
tok szerint most van hétszáz éve annak, hogy Celanoi Tamás testvér, Assisi
Szent Ferenc első életírója és egyben az azóta áttekinthetetlenül nagyra duz
zadt ferences irodalom megindítója, az apuliai Tagliacozzoban örök álomra
aajtotta fejét.

Tamás testvér az Abruzzók természeti szépségekben fölötte gazdag tájai
.ak egyik legfestőibb pontján, a 860 méter magasban fekvő Celano városában
született. Születési idejét nem ismerjük pontosan, de általában a XII. század
utolsó évtizedére, éspedig inkább az elejére, mint a végére teszik. Az ellenben
biztos, hogy a rendbe maga Szent Ferenc öltöztette be, kudarccal végződött

spanyolországi útja után (1213-15).
A belépését követő időben hosszú éveken át sokszázad- és ezredmagával a

névtelen barát életét élte. A névtelenség homályából csak az 1221. évi híres
,,gyékényes" káptalanon emelkedett ki, mikor önként csatlakozott ahhoz a kis
ded missziós csapathoz, mely Speyeri Cézár testvér vezetésével a német nyelv
terület meghódítására indult. A vállalkozás, mint ismeretes, minden reményen
felül sikerült: Cézár testvér és társai, a kezdet nehézségeinek leküzdése után,
könnyűszerrel megnyerték a német nép szívét és néhány esztendő leforgása
alatt a nagy jövőre hivatott kolostorok egész sorát hívták életre. És hogy Ta
más testvér nem csupán szernlélője, hanem egyben tevékeny részese is volt
ezeknek az eseményeknek, mutatja, hogya misszió második esztendejében már
mínt a mainzi, wormsi, kölni és speyeri kolostorok őrével, kusztoszával talál
kosunk vele. Még nagyobb bizalomra mutat, hogy Cézár testvér, mikor 1223
tavaszán forrón szerétett mestere látására Assisibe indult. őt bízta meg az
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egész német tartomány igazgatásával. A bizalom újabb [eléül tekinthetjük,
hogy Cézár utóda, Pizai Albert testvér az 1223 őszéri tartott speyeri tartományi
gyűlésen ismét őt bízta meg az újonnan szervezett rajnai őrség (custodiatus) ve
zetésével. Méltó és igazságos dolog tehát, hogy Tamás testvért a német pro
vincia úttörői és felvirágoztatóí közt tartsuk számon.

Meddig maradt Németországban, éppoly kevéssé tudjuk megmondani, mint
azt, hogy visszatérése után Olaszország milyen tájain fordult meg. De talán
nem vétünk nagyon az igazság ellen, ha feltételezzük, hogy Tamás testvér a
szent halálát közvetlenül megelőzött heteket, esetleg hónapokat Assisiben, il
letve Porciunkulában töltötte. A poverello siratásának és temetésének élénk
és szemléletes leírása mindenesetre inkább szem-, rní.nt fültanúra utal.

De ha szeretett mestere temetéséntalán nem is volt jelen Tamás testvér,
szenttéavatásánegész biztosan ott volt. Az ünnepélyes aktus 1228. július 16
án a kicsiny San Giorgio-templomban, a szent első temetkezési helyén ment
végbe. Maga IX. Gergely pápa (1227-41) végezte, aki előbb, Hugolin bíboros
korában legbizalmasabb barátja és leghűségesebb támasza volt a poverelló
nak. Érthető tehát, hogy mint pápa minden tőle telhetőt megtett immáron szent
barátja emlékének méltó megörökítésére. Már előbb elhatározta, hogy hamvai
nak befogadására külön templomot építtet, a szenttéavatás megtörténte után
pedig azon nyomban gondoskodott életrajzának, mint akkor mondották, legen
dájának megíratásáról. Hogy választása éppen Tamás testvérre esett, az min
dennél meggyőzőbb bizonyítéka annak, hogy a derék testvér akkor már szé
les kórökben jónevű író és tudós hírében állott.

Tamás testvér természetesen nagy megtiszteltetésnek vette a megbízást és
azon melegében hozzálátott kiviteléhez. lróműhelyét Assisiben rendezte be, mi
vel a legtöbb és legmegbízhatóbb adatot az ottani "kerekaszfal-társaság" tag
jaitól remélhétte. Olyan tüneményes gyorsasággal dolgozott, hogy félév alatt
nemcsak az anyaggyűjtéssel. hanem a feldolgozással is elkészült. A párizsi
Nemzeti Könyvtár egyik középkori kódexenek bejegyzése szerint Gergely pápa
1229 február 25-én vette át, erősítette meg és szentesítette a legendát, mely ké
sőbb Vita prima címmel vált ismeretessé. Igy lett Tamás testvér szinte tudtán
kívül a ferences történetírás megindítójává és úttörőjévé.

A következő másfél évtizedre megint nyoma vész Tamás testvérnek. Csak
a negyvenes évek derekán bukkan ismét elénk a második életrajz megírásával
kapcsolatban. Az idő múlása ugyanis megmutatta, hogya Vita prima, bármi
lyen igyekezettel és jóakarattal készült is, teljesnek és kimerítőnek távolról
sem mondható. A poverello hűséges kísérőinek emlékezetéből mindig újabb és
újabb részletek sorjáztak elő, melyeket a hivatalos életrajz mellőzött. Érthető

tehát, hogy a rendi közvélemény egyre hangosabban kezdte sürgetni egy újabb
és kimerítőbb legenda összeállítását. Ennek a sürgetésnek adott vísszhangot az
1244. évi egyetemes káptalan, mikor minden testvért felszólított, hogy ameny
nyiben valami új mondanivalója van a szent atya életéről és csodatételeí ről,
azt haladéktalanul bocsássa Jesi Crescentius generális (1244-47) rendelkezésére.
A felszólítás nyomán azonnal meg is indult a szorgalmas adatgyűjtés. Különö
sena szent bizalmas barátai, akik utolsó éveiben állandó kísérői voltak: Ange
lus, Leo és Rufinus testvérek - a "tres socii" - feküdtek neki derekasan a
munkának, Megnyitották szívük és emlékezetük gazdag tárházát és a jellemző

nél jellemző!)b epizódok hosszú sorát bányászták ki onnét. Igy rövid idő alatt
annyira megduzzadt az anyag, hogy feldolgozására lehetett gondolni. És a ge
nerális atya bizalma ismét Tamás testvér felé fordult. Hiszen a Vita prima
megjelenése óta a magasabb egyházi körök mellett a rendi közvélemény is a
rend hivatalos történetíróját látta benne. És Tamás testvér ezúttal is iparko
dott méltónak bizonyulni a beléje helyezett bizalomra: 1244-47 közt a be
szolgáltatott anyag alapján és az említett három testvér aktív közreműködésé

vel elkészítette második életírását, melyet Vita secunda címmel tart számon a
ferences történetírás.

A második, sok tekintetben tökéletesebb és kimerítőbb életrajz megjele
nése hosszú időre kielégítette az igényeket és elnémított minden kritikát. De
még mindig megírásra várt a szent életének egyik, folyvást bővülő fejezete:
csodáinak rendszeres összeállítása. Az a vázlatos függelék, melyet Tamás test-
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vél" az első életíráshoz csatolt, éppoly kevéssé elégítette Iti az igényeket, mint
maga az életrajz. De meg azóta nemcsak sok, korábban titkolt csoda került
napvilágra, hanem színte napról-napra újabbak is történtek. Nem kis rendi
érdek fűződött tehát ahhoz, hogya világ ezekről az újabb csodákról is tudo
mást szerezzen. Ezért Boldog Pármai János generális (1247-57) harmadízben
is Tamás testvér avatott tollához fordult és megbízást adott neki a szent cso
dáinak lehető teljességükben való összegyűjtésére. Igy született meg 1250 és 52
közt a Tractatus de miraculis című gyűjtemény, mely összesen 19 fejezetben
ismerteti a szentnek tulajdonított csodatételeket.
. Ezeken kívül még egy ferences tárgyú munka szerzősége fűződik Tamás
testvér nevéhez. Ma ugyanis már az egész tudós világ benne látja a' Szent Fe
renc leghűségesebb követőjéről. Szent Klára asszonyról írott legenda szerző

jét. Ezt is legmagasabb parancsra, IV. Sándor pápa (1254-61) egyenes felszó
lítására írta, éspedig valószínűleg mindjárt az 1255 augusztus ll-én végbement
szenttéavatás után.

Ezzel le is zárult Tamás testvér történetírói munkássága, Liturgikus és
költői rnűködése - ismeretes, hogya "Dies Irae" szerzőségét még ma is sokan
neki tulajdonítják - más lapra tartozik. Élete utolsó éveit szűkebb hazájában,
a marsucai püspökség területén fekvő taglíacozzóí kolostorban élte le. Itt azzal
hasznosította magát, hogy elvállalta a Varrói Szent Jánosról nevezett kfarissza
zárda nővéreinek lelki gondozását. Éveket töltött itt csendes visszavonultság
ban és imádságban. Itt érte utol a halál is a XIII. század hatvanas éveinek
legeljén. Holttestét a zárda templomának kriptájában helyezték örök nyuga
lomra. Innét 1516 táján, nem tudni mílyen okból és milyen körülmények közt,
a tagliacozzóí minoriták templomába szállították át, és mivel továbbra is a
csodák fényében tündökölt, a minorita atyák később gondosan összeállított és
minorita ruhába öltöztetett csontjait egy dúsan aranyozott és elül kristály
üvegből készült lappal ellátott fakoporsóba zárták és a főoltár alatt helyezték
el. Feliratot is készítettek rá ezzel a szöveggel: "Boldog CelanDi Tamás, Szent
Ferenc tanítványa, történetíró és a halottakról szóló sequentia szerzője." A ko
porsó és a tábla ma is megvan és a porciunkulai búcsún (augusztus 2.) a hívők

áhítatára a főoltárra szokás helyezni.
Hivatalos boldoggáavatásra azonban, érthetetlen módon, századokon át

nem került sor. Éppen az említett Corsignaní volt az, aki először megpróbálko
zott a dologgal: tömérdek utánjárással összegyűjtötte a hivatalos eljárás lefoly
tatásához szükséges adatokat és azokat közlés. illetve felhasználás céljából a
bollandisták nagy vállalkozásának, az Acta Sanctorumnak rendelkezésére bo
csátotta. De az események fejlődése eléje vágott szándékának. A jezsuita rend
feloszlatására következett nagy zavarban ugyanis Corsignaní gyűjtése szőrén

szálán elveszett. Igya boldoggáavatási per is elmaradt.
Tamás testvérnek, mint láttuk, legnagyobb érdeme, hogy elsőnek ő írta

meg a poverelle életrajzát. Érthető tehát, hogya ferences történetírás száza
dokon át az ő előadását vette alapul. A XIX. és XX. század fordulóján azonban
nagyot változott a helyzet. A francia Sabatier nagyhatású életrajzának megle
Ienésével a racionalista, helyesebben szubjektiv szellemű történetírás, mely a
történeti Szent Ferenc helyett a maga által elképzelt Szent Ferenc alakját
próbálta meg rekonstruálni, minden tőle telhetőt megtett Tamás testvér hi
telének és tekintélyének Iejáratására, Nemcsak az elsőbbséget vitatta el tőle,

hanem azonfelül Irányzatossággal. részrehajlással. sőt az adatok szándékos
meghamisításával vádolta meg. Szerencsére ez az időszak nem tartott sokáig.
Hivatásuk magaslatán álló katolikus (d'AZencón, v. Ortroy, Faloci-Pulignani,
Schnürer, Knöpfler, Fierens, Fachinetti) és protestáns történetírók (Thode,
Goetz, Tilemann) sorra kimutatták ez állítások tarthatatlanságát s Tamás test
vér tekintélyét ismét régi fényébe állították vissza. Elsősorban az ő érdemük,
hogy ma már senkinek sem jut eszébe csak egy pillanatra is kétségbe vonni a
nagyérdemű testvér Igazmondását, illetve jóhiszeműségét. Ma tehát ismét az a
helyzet, hogy aki a szegénység apostolának életével akar foglalkozni, annak
először Tamás testvérrel kell barátságot kötnie. Valóban illő tehát, hogy halála
hétszázadik évfordulóján tisztelettel és megbecsüléssel gondoljunk reá.

(BaZanvi György)
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A GYERMEK, AKI AZ APJÁN "LOG". A villamoson hallo.tam cgj dh
seredett apát panaszkodni: "Nem vagyok rossz apa, de utóvégre nekem JS csak
az az egy vasárnapom van, amikor pihenhetek; ezt egy nyolc é-ves id1 már
beláthatná. Örökké rajtam akar lógni, és ha nem vele Ioglalkozorn. nZonnaa
bömbölní kezd, hogy .unorn magam, unatkozom'. Hogy békénk legyen. ink/lOb
adunk neki pénzt mozira, de azt gondoljuk, hogy ez valahogy nem jó . ,.

Szerettem volna közbeszólní, de hosszú lett volna a mondanívalóm. Igy
csak magamban elmélkedtem tovább: a fiú magatartásában van jó is, meg
rossz is. A jó. hogy vágyódik apja társasága után; hiszen egész héten át öli g
látja, hát legalább vasárnap rajta akar "lógni". Bár az apák jobban útélnék ,
milyen óriási erkölcsi tőke az, ha gyermekeik szeretik, akarnak rajtuk .Jógn.",
hogy büszkék az apjukra és hogy a legnagyobb büntetés számukra, ha ,IZ ap
juk elhárítja őket magától, mert valami rossz fát tettek a tűzre '

Ha a családi élet olyan, amilyet a keresztény világnézet is sugall, ez cl

vasárnapi rajta "lógás" nem is jelent olyan nagy terhet. Ellenkezőleg. A szulők

számára is pihenés és öröm. Az a család, amely éli keresztény hitét. már szom
baton délután sok mindent előkészít. hogy így majd a mamának és a nagyma
mának is legyen ideje vasárnapi díszt ölteni és összeszedetten szentrnísére
menni. Hogy a nagyobb gyermek vagy gyermekek a vasárnap délelőttöt sze
pen és hasznosan töltsék el, elsősorban az apa gondja és feladata: rnúzeum,
ásatások, kiállítások, kisebb kirándulások, látogatások. Ha7..aérkezve bizonyára
marad még idő az iskolai füzetek, könyvek. rajzok közös megtekintésere. a
megfelelő dicséretek, s ha kell, atyai feddések kiutalására. Ebéd és a konyha
rendbehozása után a felnőttek többnyire le szoktak pihenni. Ezt az időt a gy<>r
mek, akit már mindig is így szoktattak, bízvást eltöltheti egy kis csendes fog
lalkozással: olvasgatással. rajzolgatássat. iskolai feladatai nak átgondolásával.
Utána, ha a gyermeknek nem akad hozzávaló saját játszó-társasága, a szülők

nek kell valami közös programot kieszelniök. Igy persze a szülők is egész V<:J

sárnap foglaltak, de erre két válaszunk van.
Az első az, hogy a szülők távolról sem lennének annyira lekötve. ha nem

egy gyermekről lenne szó, hanem többről! Ez paradoxonnak tetszik. pedig így
van. A több gyermek olyan szepen eljátszik. elbírkózik, elszórakozik, elverek
szik egymás között, hogyaszülőknek szinte nincs más dolguk, mint a zaj t el
viselni és időnként igazságot tenni.

A második válasz, hogya családalapítás bizony nem játék, amelybe az em
ber belekezd, és ha nem tetszik, otthagyja, és a gyermek sem játékszer, amely
lyel az ember egy ideig eljátszogat és ha már megunta. leteszi, hogy egyéll
ügyeiben ne zavarja. A családalapítás szent hivatás vállalása, amelynek meg
vannak a maga nehézségei. A keresztény embernek hinnie kell, hogy a gyer
mek Isten tulajdona, akinek teljes kibontakozását, harmonikus kífejlesztését,
életre való obkészültségét Isten egyszer számon fogja kérni tőlünk. (De sokszor
már a felnőtt és nem jól fejlődött gyermek maga is.)

Ezzel elértünk oda, amit a fiú magatartásában rossznak minősítettem. Jó,
hogya fiú az édesapával akar lenni, de rossz, hogy nem tud magában lenni. Ez
pedig nevelési hiba. Az első baba megérkezése olyan nagy öröm, a gyermek
fejlődése olyan hallatlanul érdekes, hogy 'l felnőttek túlontúl sokat foglalkoz
nak vele, cipelik, ringatják ágyacskáját, kocsikáját telerakják rnorgó medvével
nyávogó cieákkal, rúdon forgó paprtkajancsival, csengőt ráznak előtte, zörög
nek az ablakon, beállítják neki a rádiót, vesznek neki kis dobot, tarka lég
gömböt szállatnak bámuló szemeeskéje előtt és szét is pukkasztják. Mindezt a
gyermek egy kegyes mcsolyáért. A baba persze hamar rájön, hogy ezeket Ei

szép produkeiókat ki is követelheti magának egy kis nyafogással. többé-ke-
vésbé nyomatékos sírással. Ettől kezdve rabszolgaság a felnőttek sorsa. A
gyermek, ha nagyobbacska lesz, sem hajlandó többé egyedül szórakozni, vagy
"dolgozni". Sokkal gazdaságosabb neki, ha a felnőttek kiszolgálják, szórakoz
tatják. A felnőtt azonban egy szép napon fellázad és a serdülő gyermekre rá
szól, hogy játsszék egyedül, készítse el leckéjét egyedül stb. A gyermek azon
ban nem tud magában sem dolgozni, sem szórakozni. Nincsenek ötletei, nincs
kézügyessége, nem tud különbséget tenni nehéz és könnyű. kivihetö és kivi
hetetlen között.
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Két gyermeket láttam egy parkban. Az egyik felkapott két száraz gallyat
és az egyiket az álla alá kapva, a másikat húzogatva rajta, ujjongta: "Hege
dűm van, hegedülök." A másik keservesen sírt: "Nekem nincs hegedűm, én is
akarok hegedűt! Én is akarok hegedülm." A kettő további életbe-állását meg
lehet sejteni. A bájos kis tehetetlenkének egyszer komoly, az élet küzdelrneire
feLkészült, tetterős, felelősséget vállaló emberré kell válnia. Ehhez azonban
időre és gyakorlatra van szükség, Minden embernek a világot magának 'ken
felfedeznie. És fel is fedezi. .. ha időt hagynak neki.

Amikor először dob a földre valami kis, a kezébe kerüLt tárgyat, és meg
hallja, hogy az "pakk"-ot csinál, - felfedezett egy mulatságos játékot. Is
métli is azonnal. Milyen nagy kár, hogya szülők megúriják a tárgyak fel
szedését és helyette egy csengő rázogatásával fáradoznak, hogy a gyermek fi
gyelrnét (és sajnos alkotó képességet) elvonják és meg is öljék. Ugyanez áll a
papírszaggatáara. Ez nem rosszaság, hanem "alkotó tevékenység", Ha ügyelünk
rá, hogy közben meg ne ebédelje, amit "alkotott", nem történik semmi baj.
A baj akkor történik, amikor a gyermektől elveszik a zsámolyt, mert "nehéz
neked", a bögrét, mert "el fogod törni", a tejes csuprot, mert "ki fogod önteni",
a papírt, mert "el fogod szakítani".

így aztán mire nyolc éves lesz - mint az említett kisfiú - valóban nem
marad számára más, mint szüleit kínozni, hogy vagy ők mulattassák, vagy
pénzzel tegyék lehetövé; hogy más mókázzék neki. (Stadler Fríeda)

JEGYZETLAPOK. (V. A. emlékére.) Szigorú, szikár, indulatos embernek
ismertem meg; ha összevonta sötét szeme fölött sűrű szemöldökét s homloka
közepéri megjelent a függőleges ránc, nyomban inamba szállt a bátorságom. Ő
akkor fiatal tanár volt, éppen csak fölűl a harmincon. Jómagam tizenkét-ti
zenhárom esztendős kisdiák.

Intézeti prefektusom volt, és alatta való vitézkedésem baljósari indult. Ta
lán a harmadik vagy negyedik látogató-vasárnapon történt (minden hónap első

vasárnapján volt szülői látogatás). Apám a folyosón fogta el, "érdeklődni". Ö
megállt, lenézett a magasból apámra (közel két méteres ember volt) s fejét
kissé félretartva, összevont szemöldökkel. fátyolos hangján, gyors szójárásá
val közölte vele, hogy ideje volna más intézetet keresni számomra.

Aztán megbetegedett, súlyosan. hónapokra; új prefektust kaptunk, s el
múltak fejem fölül a viharfelhők.

Később, hosszú-hosszú évek rnúltán már úgy gondoltam rá, mínt egy ked
ves rokonra, mint a nagybátyámra. Nemcsak gondoltam rá úgy: a rokonomnak
is éreztem. Egyszer járt nálunk, fejét lehajtva kellett belepnie az alacsony
pesti ajtón; úgy jött, rnint egy kedves vidéki rokon. Ha évekíg nem láttam is,
mindig az volt az érzésem, hogy rajtam a szeme. És jó volt tudni, hogy van,
és hogy valahogyan rajtam a szeme.

Mire megtudtarn, hogy meghalt, már el is temették. Annak a plébániának
a tornácán halt meg, amelyet annak idején ő alapított; csikorgó télben, a men
tőautó hordágyán halt meg. Ott is temették el, abban a kis tiszamenti faluban.
Vastag, nagy hó volt, mesélte a barátom, aki ott volt a temetésén.

Egy ideig, ezt is a barátomtól tudom, ő vezette a rendház historia domus
át. Lelkiismeretesen, napról napra; ilyesmiket jegyzett fől: X. Y. úr ma reggel
bement Pestre. X. y. úr a délutáni vonattal visszaérkezett Pestről. Mindenkí
úgy tudta, kimért, száraz ember. A humora is ilyen volt: száraz, kimért, éles
humor. X. Y. úr megbetegedett torokgyulladásban. X. Y. úr fölépült. És köz-
ben, váratlanul: "Ma leesett az első hó." .

Amikor temettek, mondja a barátom, mínden csupa hó volt. Végestelen
végig minden csupa hó: a temető, a domb, a falu, a hegyek, a síkság, le a
'I'íszáig. A sír is, a friss sír, a gyér koszorúkkal: az is csupa hó lett. Minden
fehér, fehér; a hó, ez a nagy, fehér, néma líra. Amit szigorúan összevont szem
öldökkel, s egy kicsit gunyorkásan, olyan mélyen elzárt a szívébe.

De néha kicsordult a szivéből. S akkor beírta a historia domusba, szép, fe
gyelmezett betűivel, rendezett, okos írásával: "Ma leesett az első hó."

... írások maradtak utána; köztük egy fényképet őrzött, A barátom ma
gához vette, nekem is csináltatott másolatot belőle. Engem is illet.
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Osz van. Osz az erdei iskolában. Köpenyben, kabátban ülünk a padokban.
S körül az erdő, azok a felejthetetlen, hatalmas fák, kopáran. szikár ágaikkal :
O a katedra előtt áll, fején kalap, keze a kabátja zsebében. ~n az első padban
állok. Diáksapka a fejemen. Felelek.

Az utolsó években hittant tanított. Hittanóra van. Hittanból felelek.
Ezt az egyetlen fényképet őrizte meg az iratai közt, Ezt az erdei iskolát;

ahogy áll a katedra előtt, és én állok előtte az első padban és felelek.
Néz rám, zsebredugott kézzel; talán ott játszik arcán most is az az iro

nikus rnosoly. Bizonyára segít, ha elakadok. Mindíg segített, ha elakadtam.
Rajtam a szeme. Meghalt; nagy, nagy illó volt mindenütt, amikor temették,

mondta a barátom. De a szeme rajtam van. Tudom, hogy rnost is rajtam a
szeme.

Amíg élek, mindig rajtam a szeme.

(Merénylet, a Seui! ellen.) Megjött az Esprit új száma. Majdnem egyidőben

a hírrel, hogy merényletet követtek el a kiadó, a Seuil ellen. Plasztikbombás
merényletet.

Majdnem jelképesnek érzem a dolgot. Plasztikbomba robbant a Seuil há
zában, de az Esprit megérkezett. Bizonyára azért akarták fölrobbantani a kJí.
adót, mert közvetíti a franciáknak az arab irodalmat, az arab szellemet, és
szót emel az arabok mellett. Azért, mert megteszi, amit keresztény lelkiismerete
parancsol. De vajon miféle ösztönök parancsolnak azoknak, akik plasztíkbom
bákat dobnak könyvkiadókba, szerkesztőségekbe, írók lakásába, ártatlan kis
lányokra ? Miféle fonák igazság lehet az, amelynek nem az ige a fegyvere,
hanem a plasztikbomba ?

A Seuilnél plasztikbomba robbant, de az .Esprit, a szép, jelképes címével
megérkezett. Ez az igazság törvénye: hiába robbannak a plasztikbombák, a
Szellem megérkezik. A Szellem erősebb, mint a plasztikbombák.

(Furcsa dolgok.) Mennyi mindenről értesül az ember régi újságokat lapoz
gatva : A Vasárnapi Újság 1895-i évfolyamát forgatom. Megtudom belőle, hogy
hölgyek már ekkor is kiálltak egymás ellen "vitőr-.mérkőzésre", természetesen
fekete ruhában, arasszal bokán fölül érő szoknyában, széles fehér övvel a dere
kukon. -Megtudom, hogy nincs semmi új a nap alatt, még a női kalapdivatban
sem, s hogya hajdani divathölgyek kisebbfajta virágkereskedést hordtak a
fejükön, strucc- és kócsagtollakkal tarkítva. Megtudom. hogy ekkor épül a mai
Szabadság híd, hogy összekösse a nemrégen egyesült Pestet és Budát, de persze
egy űlyen városból félig-meddig már kieső hidat inkább csak teherforgalomra
szánnak. Megtudom. az Egyvelegek rovatából, hogy nemcsak napjainkban ösz
tökélik bővebb tejhozamra a teheneket muzsikával, hanem Svájcban már ek
kor is f'ölf'edezték, hogy "a fejőstehenek szeretik a dalt", míértis a jóhangú
"szolganőknek",ha fejés közben hajlandók voltak énekelni, nagyobb bért adtak.

Megtudom továbbá, hogy nemcsak a budapesti híd épült gyors ütemben,
hogy a közelgő ezredévi ünnepre elkészüljön ; fölavatták az Esztergom és Pár
kány közti Duna-hídat is. Az ünnepségre az egész kormány Esztergomba uta
zott; hazatéréséről lelkes riport számol be "Miniszterek a vízen" címmel.

Mit csinálnak a miniszterek a vízen? Unják a hosszú hajóutat. A képen,
melyet "Weinwurm Antalnak a hajó fedélzetén fölvett fényképe" alapján kö
zöl a lap, ünnepi feketéjükben kissé feszesen ülnek, kéménymagas cilinderben, s
éppen hazánk akkor nyilván legfontosabb problémáját oldják meg: a huszon
egyest igyekszenek elfogni, tekintvén, hogy tarokkoznak, kivéve Wlassicsot,
.,aki a hajó tetejéről álmatag szemmel látszik a vidék szépségeibe elmerülni".
S amennyiben az urak közül valamelyik vakmerőn levenné kürtőkalapját s
kopasznak bízonyulna, hathatós hajnövesztő szert tudnék ajánlani neki, színtén
a Vasárnapi Újság híradása alapján; egy piramisban ugyanis megtalálták a
világ legrégibb enemű receptjét. "A csodaszer leírása így szól: Vakard le a
kutya talpán levő zsírt, tégy hozzá datolyapálma gyümölcsöt és szarnárpatát s
főzd össze olajban; kitűnő hajnövesztő szer lesz, csak a fejet kell jól megdör
zsölni vele."

Érdekes volna tudnunk, vajon a kilencvenes évek ritkuló hajú amazonjai
és arszlánjai közül hányan használták az egyiptomi csodaszert. (r. OY.)
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