
sősorban egymástól többé-kevésbé
független, elszigetelt esetekről beszél.
Az ismétlődések, tehát az az állapot,
amikor minden vasárnap "közbejön
valami", óhatatlanul arra mutatnának,
hogy az ilyen hívő lelkében magának
a szentmise áldozatának értékelése
gyarló. Nem fogja fel, hogy az való
ban azonos értékű Krisztus Urunk ke
resztáldozatával és hogy az egyház
nak, Krisztus misztikus testének ál
dozata, vagyis közösségí áldozat, amit
ugyan a pap rnutat be, de az eucha
risztikus szeretetben egyesült hívők-
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kel együtt mutat be, miért is sem
milyen magánájtatossággal vagy
imádsággal nem pótolható. Amennyire
tehát elképzelhető, hogy egyes külön
leges alkalmakkor felmentve érezhet
jük magunkat, vagy felmentést nyer
hetünk a vasárnapi mísehalígatás alól,
annyira kívánatos, hogy - mintegy
ellentételeként - máskor viszont szí
vesen vállaljuk az áldozatot is a szent
miséért, még nagyobbat is annál, mint
amilyenre a szígorúan vett kötelezett
ség szorítana rninket.

Eglis István

MAJUS AZ IGÉRETEK HONAPJA. Igy nevezi Newman biboros ma3us
előestéjére szóló remek elmélkedésében. Igaza van. A május csupa igéret. A
zöld vetések friss kenyeret igérnek. A bimbók az eljövendő virágokról, a gyü
mölcsfák virágai édes, ízes gyümölcsök érkezéséről beszélnek. A pelyhes, puha
kis fészkek. apró tojásai csipogó, majd nemsokára daloló madarakról. Az egész
május egy pompás nagy igéret: az elérkező, beteljesedő, az élet teljesséqét
hordozó nyárnak az igérete. Ebbe a keretbe állítjuk be mi katolikusok a "Szűz

'iJírág Szentanyát", mint az emberíségnek szóló legnagyobb igéretet.
Az édesanyaság önmagában is a legpompásabb május, mert a legnagysze

rűbb földi életet hordozza és igéri gyermekében. Ami szépséqei, illatot, édes
séget és dallamot hordoz a május, az mind csak ízesítése és gazdagítása az
életnek, amelyet az édesanyák hordoznak és igérnek. Hullámzó vetések és
menyasszonyruhás fák, madárdal és apró állatok vidám játéka csak akkor
igazán ígéret, ha van ember, aki mindezt élvezi. Május minden igéretének be
teljesedése csak akkor kincs és érték, ha beteljesedik az édesanyaság igérete:
megjelenik a gyermek, akinek életét a május szépséges kincsei biztosítják,
szépítik és gazdagitják.

Viszont maga az édesanyaság ís csak múló igéretről: előbb virágzó, majd
beérő és végül mégis elporladó életről beszél, ha nem tekinthetünk föl őreá,

aki az asszonyok között áldott, aki anyaságában nemcsak emberi életet, hanem
az Istenfiának emberi életét igéri nekünk. Az istenanyaság a legnagyobb igéret
az emberiség számára. Ezért a Szűz Anyát május minden napján tiszteljük és
köszöntjük. A virágok hónapjában mindennap föltekintünk a "Szűzvirágra", a
"Titkos értelmű Rózsám". Nemcsak azért, hogy páratlan, hamvas szépségét és
üdeségét, lényének kifejezhetetlen báját csodáljuk és élvezzük. A "Szűzvirág"
számunkra - mint az egész május - elsősorban nem önmagában kincs, hanem
az igéretben, amelyet hordoz. A meddőségben mindig van valami kilátástalan
szomorúság ... Az istenanyaság az emberiség legnagyobb igéretét - akiben
megáldatnak a föld minden népei - hordozza. Níncs nagyobb és boldogítóbb
igéret számunkra, mint az Isten egyszülött Fiának emberi élete.

Nem az istenfia számára. nagy igéret ez, hogy az egyetlen igazán "Szent
anyától" emberi életet kap. Mi kincset jelent a mulandó emberi élet Annak
számára, aki öröktől fogva bírja és hordozza önma.gában az isteni halhatatlan
élet minden gazdagságát? A "Szűzvirág", a "Titkos értelmű Rózsa" nekünk
embereknek a legnagyobb igéret. Mindaz, amit a május a természet szépségé
ben igér, mulékony kincs és hervadó szépség: szemünket pillanatokig kápráz
tató fény, előttünk elhalványuló szín, fülünkben elhangzó dallam és tovatűnő

illat; beteljesedő, utána pedig elsorvadó élet, ha májusunkba nem állíthatjuk be
az Isten szent Anyját. Virágzó mezők, zúgó erdők és pompázó kertek színe,
illata és dallama fölött ő áll, aki földi életet adott az Isten Fiának és ezzel ne
künk az örök élet közvetítője lett. Anyasága kettős; két nagy igéret teljesedik
be benne: földi életet ad az örök Igének és rajta keresztül örök életet igér a
földi embernek.
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Féltjük a maJus kincseit? tavaszi fagytól ? vihartól? jégtől? pusztító fé
regtől? Mennyi virágból nem lesz gyümölcs! Mennyi tojásból nem fejlődik
élet! Májusnak nem minden igérete válik be. Szomorúan érezzük a bölcső
mellett, hogy a féltett, pólyába takart, az anyai szív melegével táplált kís élet
fertőzött az elmúlás ragályát61. Még ha eléri is a nagykorúságot, akkor is érínti
őt majd az elmúlás jéghideg tele. Nem érjük be májusban a puszta iqéretek
kel, amelyek a pompás természet és a még pompásabb emberi élet nyarának
reményével gyönyörködtetnek ? Keressük a beteljesedő és mégis elmúló májusi
igéretek fölött az örök élet biztosan beteljesedő és soha el nem múló igéretét?
Az Édesanyához jőjjünk, aki a soha nem hervad6 élet igéretét hordozza és
hozza Gyermekében. Az életet, amelyet az ó anyaságán keresztül ad nekünk
az Isten, bennünk se érje fagy, vihar ne pusztítsa, fertőzés el ne sorvassza. O
legyen a bennünk megval6sul6 örök májusi ígéretnek nagy oltalmazója. Külö
nösen a két időpontban, amelyet mindig emlegetünk neki, vigyázzon reánk:
.snos: és halálunk óráján". "Most" segítsen, hogy földi életünk az örök élet
igéretét hordozó, állandó május legyen és halálunk ne legyen elmúlás vagy
megsemmisülés, hanem a földi május igéretének beteljesedése: az örök élet
mindig boldog nyara. (Rajz Mihály)

TABUK A KATOLICIZMUSBAN ? Rögtön a cím után vessük fel a kér
dést: hát lehet a katolícízmussal kapcsolatban tabut, vagy éppen tabukat em
legetni? Friedrich Heer, a kitűnő bécsi történész és kulturfilozófus szerint eb
ben a vonatkozásban taburól beszélni - már maga is tabu. Végtére is a tabu
fogalma nem a szentírásból való, hanem a maláj-polínéziaí kulturák vallásos
világából származott át hozzánk a folklore révén, és annyit jelent, hogy vala
mely tárgyat vagy szernélyt kivonunk a köznapi használatból. meghatározott
vagy bizonytalan időre szentté, sérthetetlenné, érinthetetlenné nyilvánítunk s
ennek a sérthetetlenségnek a megszegését szígorúan, sokszor halállal büntetjük.
Lehet-e tehát ezt a fogalmat a katolicizmussa! kapcsolatban egyáltalán felvetni?

Friedrich Heer, aki a bécsi egyetem tanára és a katolíkus Die' Furche fő

szerkesztője, mégis megkísérli, hogy a Magnum címü, kéthavonként megjelenő.

remek képekkel is hatni óhajtó, erősen intellektuális irányulású krrtíkaí szernle
1961. évi júniusi számában szóljon erről a kérdésről. Ehhez tudnunk kell, hogy
a Kölnben szerkesztett Magnum már 1960 nyarán kiadott egy olyan számot,
amely a nyugatnémet társadalom tabuival foglalkozott, vagyis lényegében azok
kal a "kényes" kérdésekkel, amelyekről a Német Szövetségi Köztársaságban
nem illik, vagy éppen vesrelyes dolog beszélni. A folyóirat tehát 1961-ben már
másodszor nyúlt hozzá a témához, holott 1960-ban kiadott tabu-száma is ép
pen elég bírálatot hívott ki a lap ellen, bár kétségtelenül elismerést is.

Magától értetődik, hogya Magnum cikkírói nem a polinéziai vallásos kul
túrák és nem az összehasonlító vallástörténet értelmezésében használják a tabu
kifejezést, ugyanakkor azonban náluk sem egészen tisztázott a tabu fogalma.
Bizonyos például, hogy a tabut nem minősíthetjük egyszerűen hazugságnak
vagy illúziónak. Megvolt annak. eredetileg a társadalmi hasznossága is, mint
ahogy megvan ma is sekban a maláj-polinéziai tájakon, ahol nem szabad bi
zonyos mezőn legeltetni, az éretlen gyümölcsöt megenni, ahol tabu az eladott
ház vagy szántóföld az eladó számára stb. A cíkkírók azonban szinte kizárólag
abban az értelemben beszélnek taburól, amikor valamely kérdésnek, eszmének,
jelenségnek, tárgynak vagy személynek az érínthetetlenségét, védettséget nem
értjük és nem is érezzük, sőt már értelmetlennek, esetleg egyenesen károsnak
tekíntíük. Egyesek némileg rokonnak érzik a Viktoria-korabeli Angliában el
terjedt "shocking" (megbotránkoztató) kifejezéssel is, holott kétségtelen, hogy
a tabu-fogalom gazdagabb tartalmú az angol "shockingnál", mert nem ritkán
még ma is hatalmi eszköz lehet a közvélemény Irányítására.

Heer tehát, mint mondottuk, arra vállalkozott, hogy megvizsgálja, vajon
visznek-e szerepet ilyen vagy olyan tabuk a katolikus társadalmak életében.
Az osztrák kultúrfilozófus, aki Bécsben. Rigában, Kőnígsbergben és Berlinben
végezte tanulmányait, sokat utazgatott Európa viharfelhős ege alatt és Karé
liától a Pirenneusokíg éles szemmel kutatta az európai sorsnak és az európai
eszmeáramlatoknak fínom és titokzatos összefüggéseit. A második világháború
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végén készült el Kbzépkor című nagy könyvével, amely azonban még kézirat
ként elpusztult egy bombatámadáskor. s újra kidolgozva csak 1961·ben kerül
hetett a nyilvánosság elé. Előzőleg jelentek meg az Európa felemelkedése, A
szent birodalom tragédiája, Európai szellemtörténet és más egyéb műveín kí
vül a Harmadik erő círnű könyve, amelyben azt .vizsgálja, milyen szerepet ját
szott a humanista gondolkodás a vallások arcvonalai közt.

Heer úgy látja, hogyaszektákkal, a gnosztikus mozgalmakkal vívott harc
ban és az alapvető hittételekért folyó !küzdelem során a "nagyegyház", ahogy
a protestáns kutatók nevezik, igen korán, már az első században meglehetősen

"tabu-egyházzá" lett. Kialakultak szokások és gyakorlatok, megmerevedtek a
hithez szorosan nem tartozó állásfoglalások, amelyekhez nem volt szabad hoz
zányúlni. S ezek is 'tradícióvá váltak, úgyannyira, hogy Heer szerint még a XIX.
és a XX. század katolicizmusa is nem utolsó sorban úgy mutatkozik meg a
történelemben, mintha benne két ellentétes irányú mozgalom működnék állan
dóan: az egyik új tabuk kifejlesztéséért és a régi tabuk megtartásáért harcol, a
másik viszont a tabuk elsorvasztására és a tabuk alóli felszabadításra törek
szik. A két mozgalom - állítja Heer - sokrétűen áthatja egymást.

Sok tabu le is dőlt már ebben a küzdelemben. Vannak bőven problémák
és jelenségek, amiknek szóbahozását a XIX. század kispolgári arculatú plé
bániai közösségeíben élő katolikusok mint "illetlent", mint "nem helyénvalót"
tílosnak tartottak, ma pedig már nagyon is tárgyalunk. Nincs még messze az
az idő (a "tabusított" emberek - rnondia Heer - nagyon feledékenyek abban
a tekintetben, amit el kell felejteni l), amikor például az "őspogány" Goethét
olvasni egészen megengedhetetlennek számított (egyébként az orthodox zsidók
kőzt részben még a XIX. századon túl is l).

De ha most utólag átlapozzuk a XIX. század katolikus folyóiratait egészen
az első világháború kitöréséig. bízvást megállapíthatjuk, hogy az összes nagy
világproblémák rneglepően átrostálva vagy olymértékben egyoldalúan és "ár
tatlanítva" kerültek bemutatásra, hogy ezeknek a lapoknak a kor valódi szel
lemi harcaiban való részvételéről nem is beszélhetünk. Egyik legszígorúbban
óvott tabuként kezelték például az egyházi állam szükségességének tételét.
Vele legszorosabb összefüggésben keltek ki a liberális katolicizmus ellen, amely
hirdetni merte a "szabad egyház a szabad államban" elvet. Figyelemre méltó
- jegyzi meg itt Heer -, hogy nemrégiben az osztrák katolikus napot éppen en
nek az alig száz éve még szigorúan tilalmazott jelszónak a jegyében tartot
ták meg, s maguk az egyházi vezetők is sűrűn és elfogulatlanul hangoztatják.
Száműztük a XIX. század katolicizmusának egyik fontos tabuját. a "zsidót" is.
Heer szerint nem véletlen, hogy csak XXIII. János pápának sikerült a zsidók
".perfidiája" kitételt eltávolítania a nagypénteki Ii turgiából. A Dreyfus-per
megmutatta, hogy a katolicizmusnak oly kedves országban, mint .Franctaország
ban, az antiszemitizmus milyen izgalmas hullámokat verhetett fel. A "zsidók
áldozatának", Henry ezredesnek, a végül mégis leleplezett vétkesnek még em
lékművet is akartak emelni, s néhány tucat "fenséges" nemesi név viselőjén

kívül párszáz pap is aláírta az erre vonatkozó felhívást. A Civiltd Cattolica 
mint .Heer jellemzi: a "római integralizmus" előharcosa - a Dreyfus-per so
rán sietett bejelenteni politikai érdekeltségét: "Arra kellene törekedni - úgy
mond -, hogy Franciaországot és a kereszténységet megszabadítsuk a zsidók.
a szabadkőművesek és a protestánsok szégyenbélyegétől."Sajnos, ez a három:
zsidók, szabadkőművesek. protestánsok - többfelé, mindenekelőtt a délameri
kai katolikusok gondolkodásában ma is tabuként szerepel - teszi hozzá Heer.
Az ilyen tabu-összeszövődéseket, mint "zsidók, szabadkőmúvesek, protestán
sok", (tabu-nevek lettek később a "szocialista", a "liberális", a "kommunista"
is) Heer arra vezeti vissza. hogy a katolikusoknak shockszerű élményeik ma
radtak egyes vereségekről. amelyeket a protestantizmus, az újkor világi kultú
rája, a francia forradalom és más egyebek oldaláról kellett elszenvedniök. Még
ma is vannak kísérletek arra - állítja Heer -, hogy a XVI. századtól kezd
ve az egész "újkor"-t tabunak tekintsék, mint "gonosz" korszakot, ami mellett
jelenünk, rnint az "ördög korszaka" jelenti a csúcspontot. A tabunak persze
itt sokkal kevésbé kifelé, mint befelé van funkciója: segít a belső nézeteltéré
sek elnyomásában és kíkapcsolásában; arról, ami "rossz", ami .Jlletelen", ami
"nem való", saját köreiben nem beszél az ember.
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Ezután a meglehetősen éles expozició után, amely fölöttébb alkalmas arra,
hogy vitákat támasszon, Heer rávilágít azokra a sikeres tabu-ellenes küzdel
mekre is, amelyek máris végbementek a katolicizmus kebelében. Az élet valósá
ga ugyanis itt is arrafelé tendál, hogya tabukat, a lélek aggodalrnaskodását és
szorongó elzáródását elviselhetővé oldja fel. Élő társadalmaknak éppen ez a
[ellegzetességük, amivel szemben az elhaló társadalmak mind több tabuval
veszik körül magukat, egyre inkább olyanok lesznek, mint a múmia. Jeles te
ológusok és világi gondolkodók munkája folytán, nem utolsó sorban azonban
a katolikus lelkiség nnélyülése nyomán sok minden feloldódott már, amit elő

zőleg még kötöttnek, szígorúan rögzítettnek tartott az uralkodó katolikus köz
vélemény. Szűnőben az a merőben indokolatlan aggodalmaskodás, amely a tá
volabbi vagy közelebbi múltban tabuk kialakulásához vezetett. Ma már nyu
godtan lehet írni és beszélni például azokról a kérdésekről, amelyeket a XIX.
század nagy protestáns biblia-krítikája vetett fel. Szinte el sem tudjuk már
képzelni, milyen lelkiismereti szenvedéseket kellett valamikor a katolikus te
ológusoknak és kutatóknak vállalniok, ha "túl korán", tehát valamelyik tabu
virágzásának idején mertek efajta témákhoz nyúlni. Minden feloldódás és nyil
vános megtárgyalás alól kivontnak Heer szerint jóformán "csak" a XIX.
század hittétel-magyarázatai, különösen a pápa csalatkozhatatlansága és a két
utolsó század Mária dogmái bizonyulnak. Roma locuta, causa finita: Róma
szólt, az ügyel van intézve. A történet azonban azt mutatja, hogy éppen az
ilyen "elintézett". eldöntött esetek szokták a legerősebben megragadni a hívők

"tudatalattiját" és a nem-hívők tudatát. Az előttünk álló második vatikáni zsi
nat körül folyó eszmecserék is azt tanúsítják, hogy az említett kérdések szá
mos katolikust nagyon behatóan foglalkoztatnak. Sok szó esett már a római
kuriális elbizakodottság túlkapásai ról is, nemcsak VIII. Bonifác korával, hanem
még a jelen századdal kapcsolatban is, különösen ami a püspökök látszólagos,
vagy tényleges kikapcsolását illeti. A Máría-kultuszról Heernek az a nézete,
hogy ez ma is pótolhatatlan ellenpólusa a reformáció s különösen a kálviniz
mus szöges elhajlásának. ugyanakkor azonban rnintegy operálókést sürget a
Mária-tiszteletnek olyan jelenségei ellen, amelyek tömeghisztériát és félel
meket juttatnak kifejezésre. Nyilvánvalóan az ő látóhatárában is fel merültek
afajta mozzanatok, mint nálunk a hasznosi "Mária-jelenés" vagy a szegedi Má
ria szobornál a "liliomvirágzás". Hivatkozik egyes német, holland és svájci
jezsuiták bátor vizsgálódásaira is, amelyek a Fatima-komplexus elevenjébe
nyúlnak. Korunk katolikus hittudományának dicsősége - állapítja meg Beer
-, hogy kitartóan munkálkodik a tabuk megszüntetésén, s mint a kiváló Karl
Ra.hner jezsuita atya is, kiáll "az egyházon belüli szólásszabadságért". Jelentős

eredménynek tekinti, hogy ma már sem Franco, sem Salazar nem tabu többé
a vtlágkatoliclzmuson belül.

Sajnos, azért egyes katolikus társadalmakban még mindig maradt elég
tabu. Igya délamerikai egyházban tabu minden világi tánc. Irországban Graham
Greene. Másutt a modern film. Nyugatnémetországban nem szabad érinteni
egyes eg~h'ázi vezetők rész-felelősségét a hitlerizmus uralomra jutásában. Er
ről a kérdésről a Hochland 1961 februári számában Ernst Wolfgang Böcken
förde gazdagon dokumentált tanulmányt írt.,Ahelyett azonban, hogy a más né
zeten lévők belementek volna a nyílt vitába, azon fáradoztak, hogya tanul
mányt legendaként vágják le; azt híresztelték, hogy csak a választás miatt író
dott, hogy a tanulmányt a keleti zónában élő német protestáns írta, holott
Böckenförde katolikus és westfaliai.

Mi természetesen nem mindenben osztjuk a kiváló katolikus kulturtörté
nész konkrét állításait. Szeríntünk sokkal behatóbban kellene megvizsgálnunk
és kielemeznünk, hogy valóban egyszerűen csak "tabuknak" tekintendők-e azok
a korlátozások és megkötések az egyház és a katolicizmus életében, amiket Ő

tabuknak nevez. Vajon a katolikus vallás lényegéhez tartozó követelmények
kel állunk-e szemben, avagy már történetileg elavult, értelmetlenné és öncélú
vá vált tilalmakkal ? Hiszen a katolicizmus önfeladását jelenthetné, ha kivé
tel nélkül míndent, ami korlátot jelent, tabukénf akarnánk eltávolítani. A
probléma azonban megvan. és haszonnal is járhat, ha megfelelő helyen és al
kalmas formában tárgyalunk róla. (Szigeti Endre)

300



A 70 EVES LOUIS DE BROGLIE. "Kvantumelméleti vizsgálódások" cím
mel nagyon különös tartalmú doktori dolgozatot nyújtottak be 1924 november
25~n elbírálásra a Sorbonne-on. Nemcsak a benyújtott dolgozat tartalma volt
érdekes, hanem a benyújtó személye is. A szerző ismert régi katolikus család
ból származott, amelynek tagjai eddig inkább katonai vagy diplomáciai pályá
ra léptek. Hogy most máskép történt, ezt részben Louis de Broglie családi kö
rülményei okozták. Édesapja már 14 éves korában meghalt, s neveltetését ez
után főleg 17 évvel idősebb bátyja irányította. Ez éppen ebben az időben hagy
ta ott tengerésztiszti állását, s lakásán felállított laboratóriumában kedves tu
dományával kezdett foglalkozni: a Röntgen-sugarak tulajdonságait tanulmá
nyozta. Nem akarta öccse pályaválasztását befolyásolrri, mert saját tapasztala
tából tudta, hogya kényszer ezen a területen mennyire ránehezedik az ember
lelkére. Broglie először a történelem iránt érdeklődött, a történelemből az
egyetemen meg is szerezte a licenciátust, de ezek a tanulmányai nem tudták
szellemét teljesen kielégíteni. Bátyja laboratóriumában fizikával kezdett fog
lalkozni, de ebben megzavarta. hogy 1913-ban megkezdődött katonai szolgálata,
ami a hamarosan kitört háború miatt egészen 1919 augusztusáig tartott. A há
boru alatt jórészt az Eiffel toronyban felállított drótnélküli távíróállomáson
dolgozott. Leszerelése után visszatért a fizikához, s főleg elméleti fizikával
foglalkozott. A relativitás és kvantumelrnélet tanulmányozása vezette el dok
tori .dolgozatának témájához.

1952-ben Louís de Broglie 60 éves születésnapjára emlékkönyvet adtak ki,
s ebben Charles Mauguin, aki akkor már csak egyedül volt életben a dolgozat
négy bírálója közül, szintén cikket írt. Elmondja, hogya bírálók egyharigulag
elismerték a munkaeredetiségét és rnélységét, de ő se hitt a részecskékhez
kapcsolódó hullámok fizjJkai realitásában. A részecskéknek ez a hullámtulaj
donsága volt Broglie forradalmi új gondolata. Az orosz Spolszkij leírja atom
fízikájában azt a gondolatmenetet, amely Broglíet vezette. Az optikában a
korpuszkuláris vizsgálati módszert a hullám módszerrel szemben teljesen el
hanyagolták egy évszázadon át. Vajon az anyagelmélet kiépítésénél nem es
tünk-e az ellenkező hibába? Vajon nem foglalkoztunk-e túlságosan sokat a
részecske-képpel, és nem hanyagoltuk el emellett a hullám szemléletet? Broglíe
ezért felvette, hogy minden anyagi részecskéhez rezgő rnozgás is tartozik, s
emiatt a tovahaladó részecskét hullám kísérí. A relativitás elmélet felhaszná
lásával azután ennek hullámhosszára egy alapvető képletet vezetett le.

Mauguín visszaemlékezéséből is kitűnik, hogy Broglie elgondolását először

nem vették komolyan. Born, a Nobel-díjas fizikus is ugyanezt állapítja meg.
Kísérlet és elmélet a fizikában című munkájában elmondja, hogy tanártársá
val, Fran~k-kal foglalkoztak Broglie eredményével, de nem gondoltak vannak
realitására. "Egy napon levelet kaptam - folytatja - Davissontól Amerikából,
amelyben nikkel kristályokról visszaverődő elektronokkal végzett kísérleteiről

számolt be. Kérdezte, tudjuk-e értelmezni görbéinek iéles maximumait és mi
nirnumait ? Nem tudom, rnííkép jutottunk oda, hogy ezeket kapcsolatba hozzuk
Broglievel . .. Mindenesetre Pranek tanítványát, Elsassert rábeszéltük. hogy
a témát dolgozza ki. O meg is találta a magyarázatot, s ezzel Broglíe forrnu-
lája igazolva volt." .

Azóta már számtalan kísérlet igazolta a részecskéket kisérő hullámokat, s
ma már az elektron-hullámokat éppúgy használják az anyag belső szerkeze
tének tanulmányozására, mint a Röntben-sugarakat, 19y nagyon is megérde
melt kitüntetés volt a Nobel-díj, amelyet Broglie 1929-ben kapott meg.

Egy dologban még felül is múlják az elektronhullámok a Röntgen-suga
rakat: elektronmikroszkópot lehet készíteni segítségükkel. Igaz, 'hogy a ré
szecske-sugarak geometriai optikáia már M. H. Busch vizsgálataival megkez
dődött, de az elektronmikroszkóp első úttörőit - Knoll, Ruske, Marton 
főleg az ösztönözte, hogy Broglie képlete szerint, ha elég nagy feszültséget
használunk, az elektronhullámok hullámlhossza jóval kisebb a fényénél. így az
elektronmikroszkóp felbontó képessége a fénymikroszkópénál jóval nagyobb:
már a centiméter százmilliomod résrenél kissé nagyobb tárgyakat is észlelni
tudjuk. Ezért nagy az elektronmikroszkóp [elentősége a bíológíában is.

Claude Magnan és Paul Chanson francia tudósok még tovább iparkodnak
menni ezen az úton. A proton tömege 1840-szer nagyobb az elektronénál. így
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a protonrészecskékhez tartozó hullám hullámhossza Broglíe képlete szerint
egyenlő körűlmények között ugyanannyiszor kisebb. Igaz, hogy más dolog is
belejátszik a nagyításba, de még ezeket figyelembevéve is a protonmikroszkóp
nál a nagyítás további növekedése várható. S az említett francia fizikusok már
komoly eredményt értek el ezen a téren.

Ma már nem vitás, hogya részecskéknek hullámtermészetük is van, de
még folyik a vita, hogy mik ezek a hullámok. Born kezdeményezésére általá
nos felfogás lett a fizikusok között, hogy a részecske-sugárzást kisérő hullá
mok "valQszínűségi hullámok": a hullám erőssége minden pontban azt adja
meg, hogy mekkora a valószínűség, hogy azon a helyen van részecske. Ennek
az elgondolásnak továbbépítése az úgynevezett kopenhágai értelmezés - fő

hirdetői Bohr, Born, Heisenberg, Dirac -, amely szerint a részecske minden
pillanatban a helyzetek és sebességek egész sorozatával rendelkezik, mint le
hetőséggel, s ezek közül aktualizálódik egyik a megfigyelés vagy mérés által.
Előre kíszárníthatjuk, hogy egy-egy lehetőség megvalósulásának mi a valÓSZÍ
nűsége, de két megfigyelés között a részecskének nincs meghatározott helye,
és mozgásának meghatározott pályájaról sem beszélhetünk. A részecske él;.
hullámtulajdonság két egymást kiegészítő képe ugyanannak a jelenségnek. Ez
a felfogás azt is magában foglalja, hogya részecskék mozgásában nem érvé
nyesül az a szigorú determinizmus, amivel a klasszikus fizika dolgozott, hanem
csak valószínűségekrőlbeszélhetünk.

Ezzel a kopenhágaí értelmezéssel élesen szembehelyezkedett a vezető fizi
kusok: közül Einstein, Planck, Schrödinger, Blohincev, a legtöbb szovjet fizi
kus, és újabban Broglie is. Neki már kezdetben is más elgondolása volt a ré
szecskék és a hullámok viszonyáról, de a nagy matematikai nehézségek miatt,
s mível a fizikusok majdnem mínd más véleményen voltak, csatlakozott BOhr
és Heisenberg felfogásáhozés 25 éven át kitartott mellette. 1953-ban megjelent
"Megmarad-e a kvantumfizika indeterminista jellege?" eímű dolgozatában
azonban újra visszatért eredeti felfogásához. mert közben Bohm.és Vigier is
hasonló nézeteket hirdettek. Fő ellenvetését így fogalmazza: "Az az elmélet,
amely a kvantumfolyamatokat kizárólag a folytonos hullámfüggvénnyel pró
bálja leírni, melynek statisztikai jellege bizonyos, logikusan valami szubjek
tivizmus-félébe torkollik, mely filozófiai értelemben idealizmusnak tűnik fel,
mivel arra irányul, hogy tagadja a megfigyelőtől függetlenül létező fizikai való
ságot. Már most a fizikus - amint ezt Meyerson nemrégiben erősen hangsú
lyozta - ösztönösen realista marad, és erre jó okai vannak: a szubjektivista
értelmezések mindig nagyon kellemetlen benyomást keltenek benne, és azt
hiszem, hogy végül is örülni fog, ha megszabadulhat tőlük."

Még Heisenberg is arról beszél, hogy mikor először folytatott erről a kér
désről több óráig tartó eszmecserét Bohrral, ez majdnem kétségbeeséssol vég
ződött számára, és utána újra meg újra "felvetettem magamnak a kérdést:
lehetséges-e, hogya természet olyan abszurd legyen, ahogy nekünk látszott
ezekben az atomkísérleteikben 1" Heisenberg végül mégis lelkes híve lett ezek
nek a különös tanoknak.

Broglíe újabban megint könyvet írt ellenük, bár az ő elgondolásának
megalapozásához szükséges egyenletet nem sikerült megtalálnia. A mai helyze
tet a marxista Hollitscner a következőkép jellemzi: "Komoly, de alighanem
csak ideiglenes adaléket jelentenek a probléma megoldásához Bohm, illetve
Vigier már említett törekvései... Olyan képet, amely az elemi folyamatok
hullám és részecske tulajdonságait kíelégítően egyesítené és egyben utat mu
tatna újabb, rnélyebb felismerésekre, mindezídeíg nem sikerült találni."

Az atomra vonatkozó nehézségeket jól szemlélteti Broglíe egyik tréfás meg
jegyzése. Bátyjával együtt tagja a Francia Akadémiának és részt vesznek a
híres szótár készítésében. "Legújabban azt kérték tőlük - írja -, hogy defi
níáljuk az .atom' szót. Nagy zavarban voltunk. Ha humorista lennék, azt mon
danám, hogy miután egy életet töltöttünk az atom tanulmányozásával, sejtel
münk sincs, hogy rni az valójában. Igaz, hogy egy kíváló fizikus néhány évvel
ezelőtt pontos meghatározást adott az atomról: Az atom - mondotta - egyen
letek rendszere. Ha ezt a választ adtuk volna akadémikus társainknak, nem
tudom, nagyon tetszett volna-e nekik 1"
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Az atomelmélet mellett Broglie sokat foglalkozott a fény természetével is.
Fényelméletével egész iskolát teremtett a francia fizikusok között. Elmélete
azonban annyira matematikai természetű, hogy itt csak egy érdekes eszmefut
tatását közöljük a fény és anyag viszonyáról: "A fény - írja Brcglie - úgy
nyilvánul meg előttünk, mint olyan dolog, ami anyagga tud sűrűsödní, az
anyag viszont képes fénnyé szétpárologni. Ha szabad futást engedünk képze
létünknek, feltehetjük, hogy az idő kezdetén, valamiféle isteni ,Fiat lux' más
napján, a fény, amely először egyedül volt a világon, lassankint előrehaladó

sűrűsödéssel létrehozta azt az anyagi míndenséget, amelyet ma a fény segít
ségével szemlelhetünk. És lehet, hogy egy nap, amikor az idők beteljesednek,
az univerzum ujra visszanyeri eredetei tisztaságát: ujra fénnyé sugárzódtk
szét."

Louis de Broglíe szívesen foglalkozott a fizika történetével és szellemes
tanulmányokat írt nagy fizikusokról. különösen a franciákról. Langevinről írt
meleghangú megemlékezése rnódot adott, hogy képet fessen azokról a nehéa
évekről, amikor a német megszállás a franciák legjobbjai számára annyi szen
vedest hozott. Langevin-t is letartóztatták, majd kényszer lakhelyet jelöltek
ki számára. Vejét, Jacques Salaman-t, a sokat igérő fiatal tudóst származása
miatt kivégezték. Langevin lányát Németországba deportálták. Broglie is csak
a jobb jövőben bizakodva tudta átvészelni a nehéz időket, míközben az Ame
rikából kapott adatok alapján a rövidhullámú rádíózást dolgozta fel, hogy a
francia fizikusok képzését akkori megkötöttségükben előmozdítsa.

Semmi sincs benne a tudósgőgjéből. A Francia Akadémiában 1946 január
10-én tartott előadásából idézzük a következő szavakat: "Az erény minden
formájának közös a forrása és a kötelességtudat lényegében mindig ugyanaz,
Az egyszerű munkásnak hívatástudata. az alárendelt munkát végző embernek
odaadása ugyanolyan természetű, rnint a nagy tudós értelmi íntaktsága és a nép
hatalmas vezetőjének bölcs megfontoltsága; ahogyan a keskeny patakocská
ban csobogó víz is hasonló természetű, mint a széles medrében fennségesen
tovahömpölygő hatalmas folyam." (Halenda Barnabás)

AZ OLVASO NAPLOJA. Rendkívül érdekes, alapos, sok szempontból való
ban hézagpótló munka Gáldi Lászlónak az ísmeretterjesztés és népszerűsítés

szerény leplében megjelent verstani műve, az Ismerjük meg II versformákat.
Az utóbbi időkben ugyan, mínt a bevezető is mondja, örvendetesen megszapó
rodtak az ilyen jellegű rnunkák; Hegedús Géza nagyon hasznos kézikönyve, A.
költői mesterség kivételével azonban többnyire kis példányszámban jelentek
meg és jobbára csak a szakemberek és a téma iránt különösen érdeklődök kö
rében váltak ismeretesekké, mint Horváth János, majd Vargyas Lajos és Sza
bédi László művei. Egy időben talán bizonyos elvi idegenkedés is mutatkozott
a verstantól; pusztán forrnalísztíkus stűdiumnak tekintették egyesek, és sajnos
az iskolában sem adták meg a tanulóknak azokat az elemi verstani tudnivaló
kat, amelyek híján a vers teljes értéséhez és élvezéséhez éppenséggel nem
könnyű eljutni. Ugyancsak a bevezetésből idézhetjük Gáldi László szavait:
" ... zenei vonatkozásban a formai mozzanatokra is gondosan felhívjuk a fi
gyeImet, a költészettel kapcsolatban viszont a tartalmat oly magasra emeljük
a mű ,külső' burka fölé, hogy emellett a formai problémák gyakran egészen
elsikkadnak." Ezen a bajon akar segíteni, ezt a híányosságot akarja pótolni az
Ismerjük meg a versformákat; "a versrnűvészet tudatos élvezetet" kívánja elő

mozdítani, abból a nagyon helyes meggyőződésből indulva ki, "hogy nemcsak
a mű alkotójának kell a tartalmat és a formát jórészt ösztönös módon össze
hangolnia s együttesen ható művészi egyensúlyba hoznia, hanem a mű élve
zőjének is, A vers formájának alaposabb megismerése nem öncél, hanem a
vers ezerkezetén és zeneíségén át vezető út a költészet közvetlenebb átélése
felé," Sőt, tehetnénk hozzá, a vers formájának alaposabb ismerete azok szá
mára sem mellékes, akik verset írnak; lépten-nyomon tapasztalhatni ugyanis e
téren elképesztő tudatlanságokat. A formai eljárások nemismeréséből eredő se
lejt még a gyári termelésben is bűn; költészetünkben azonban furcsa módon
mintha olykor egyenesen erénynek számítana a formai tudatlanság, s egyes
bírálók szemében mintha eleve gyanús volna az olyan költő, akinek nem-
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csak mondandója van, hanem "mesterségét" is érti. Gáldd László könyvét már
csak ezért is melegen ajánlhatjuk a versolvasoknak is, a kezdő (sajnos olykor
a "haladó") versíróknak is, de még egyes verssel foglalkozó, de a verset pusz
tán prózai mértékkel mérő bírálóknak is.

A verstan, természeténél fogva, bizonyos fokig sematizál; formákat, formai
képleteket vizsgál, fogl~ rendszerbe és lajstromba; - a vers azonban élő va
lami, és azt, ami élet, vajmi nehéz száraz preparátumokba kényszeríteni. Van
például a verselésnek két nagy "birodalma": az időmértékes meg a hangsúlyos;
a verstanok. hagyományosan, korlátot vontak a kettő közé, s a hexametert
például amabba, a magyar felező tizenkettest meg emebbe a csoportba sorol
ták. Elvileg ez teljesen rendben is van így; a problémák a gyakorlattal kez
dődnek. Egyszercsak elénk bukkan egy hexameter, ahol a hosszú szótag helyett
rövid, de hangsúlyos áll; vagy elénk kerül egy felező tizenkettes sor, például a
Buda halálában, remekül metrizáltan, gyönyörű korijambikus lüktetéssel. "Jog
gal mondhatjuk tehát - olvassuk Gáldi Lászlónál -, hogy a hangsúly már az
antik költészetben bízonyos szeraphez jutott, s ezért nem is egészen helyes a
hangsúlyos és időmértékes verselést egymással élesen szembeállítanunk: a két
elnevezés inkább csak az egyes versrendszerek alapelvére utal, anélkül azon
ban, hogy más versalkotó tényezők teljesen háttérbe szorulnának." Ez a föl
ismerés késztette rá Gáldi Lászlót arra, hogy amikor nem elvont versképlet
ábrázolásáról, hanem egy-egy forma konkrét, élő megvalósulásáról, egy-egy
strófa .Jekottázáséról'' van szó, a hosszúság és rövidség mellett a hangsúlyt is
[elölje; "kottái" így az első szempillantásra bonyolultabbnak hatnak, ám ha
megszokjuk ezt a helyes jelölésmódot, az ábrázolást a hagyományosnál sokkal
árnyalatosabbnak s a valóban élő vershez hívebbnek fogjuk találni.

Ez a mű egyik jelentős érdeme: nem merev, mert nem elvont formagyűj

teményt, hanem élő formákat vizsgál. Rendszerezni, osztályozni természetesen
kell, mert hiszen enélkül a verstan merő zűrzavar volna; de - hogy hason
lattal próbáljuk érzékeltetní a dolgot - ezen a Linné-rendszeren belül itt nem
élettelen preparátumokat kapunk, hanem élő növényeket, élő gyökérzettel, élő

nedvekkel, híven ahhoz a "funkcionális" vers- és forrnaszemlélethez, amelynek
Gáldi László nálunk alighanem első hirdetője és megfogalmazója volt. S éppen
séggel nem véletlenül, mert hiszen ezt a szemléletet nem is annyira tudományos
megfontolásokból, mint inkább talán személyes gyakorlatából és tapasztalatá
ból szűrte le: mínt költő és fordító, aki a formákat nemcsak "osztályozza",
hanem "gyakorolja", éli, alkalmazza is.

A mű másik jelentős érdeme viszont éppen a széles tájékozottságú tudásra
vall. Gáldi László, ha nem is elsőül, de az elsők egyíkéül, hazai költői for
makincsünket egyetemes távlatokban látja; egy-egy forma vándorútjának s
vándorutja folyamán való alakulásának meglepőerr nagy távlatait tudja átte
kinteni - valóban kelettől nyugatig s nyugattól keletig. S ugyanakkor kitű

nően ismeri egy-egy forma és rnérték irodalmunkban való életét s hagyomá
nyait is. Például idézhetjük erre a jambusi versünkről szóló fejezetét, mely
rövid utalásaival is új és meggyőző cáfolata annak a még mindig élő híede
lemnek, hogya jambus merőben friss jövevény nálunk, sőt egyenesen ,,.rna
gyarellenes". Nem is olyan végen egyesek valósággal anatémát mondtak volna
rá, ki akarták volna tiltani verselésünkből; holott a magyar jambus jó néhány
száz esztendős múltra tekinthet vissza, még akkor is, ha középkori-Iatín, úgy
nevezett ambróziánus, hangsúlyos változatának kódex-irodalmunkban -található
visszaadási kísérleteit figyelmen kívül hagyjuk. Szabolcsi Bence hívta föl pél
dául a figyelmet az 1651-es Cantus Catholici két énekére Vers és dallam cí
mű műve egy tanulmányában; mindkét énekben félreismerhetetlen, ha nem is
mindvégig következetes a jambusi lüktetés. Érdemes idéznünk kiváló kutatónk
szavait: "Meglepő az egésznek újszerűsége, az enjambement-tól az asszonáncíg,
a laza és bontott ritmusig. de főleg a modern [ambusig ívelő, öntudatos me
részsége a formában, a kífeiezőeszközökben. Valóban újra meg újra olyan for
dulatok, legalább félsorok, melyek a régi magyar jambust a legújabbhoz. a
huszadik századbelihez közelítik... A jambus nyilván nem idegen többé a
magyar ritmusérzéktől; megkezdődött hazai birtokbavételének az a sokszínű,

sokszálú folyamata, melynek legbehatöbb és legmeggyőzőbb rajzát legutóbb
Horváth János kutatásainak köszönhettük."
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Az a "modern", szótag-hosszúságot hangsúllyal helyettesítő, lazább, "ma
gyarosabb" kezelésű jambus tehát, amelyet - Sík Sándor figyelmeztetése nyo
mán ~ mint Kiss József Adyt-előző verselési újdonságát tartottunk számon,
két és fél századdal előbb is fölbukkan: hangsúly és mérték e "birkózása".
vagy inkább talán testvérisége tehát kezdettől fogva jellemzi a jambus hazai
útját. Ráday, nyugateurópai verselésünk "atyja" támaszkodhatott már hagyo
mányokra is - kérdés, ismerte-e e hagyományokat; rnindenesetre mikor jam
busi verset írt, ő is "lazán" kezelte e formát, sűrűn vegyítve a sorban a jam
bust spondeussal, "Gyakran olvashatjuk - írja Gáldi László -, hogy Ráday
jóformán tiszta jambusokat követelt . ,. Ha azonban Ráday verseit közelebbről
megvizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy bizony nála is a tiszta jambusi sorok
igen ritkák; az ,eszményi képlet' rendszerint csupán a sormetszet előtt és fő
leg a sor végén érvényesül." Az a bizonyos "tiszta jambus", amely nem míndig
jogtalanul hat kissé erőltetettnek magyar fül számára, korántsem vele kezdő

dik, hanem, mint Gáldi László mondia, Kazinczyval - és nyilván párhuzamos
az ő törekvésével-általában a "fentebb" nyelvre, köznyelvitől eltérő költőiség

re; s a "költőiség" élményének, fölfogásának azzal a válfajával jár együtt,
amely őt is, Kölcseyt is, Bajzát is, Szemerét is jellemzi,. s amellyel aztán Petőfi

számolt le. - S ha már a jambusnál tartunk: semmiképpen sem tudnám elfo
gadni, hogya 17-18. századi dalköltésünkben érvényesülő hatások példája
ként Gáldi Lászlónál fölhozott két sor Pálóczi Horváth Adám énekgyűjtemé

nyéből "nyilvánvalóan franciás alexandrin". Esetleg annak volna vehető, ha II
sorpár csak magában állna; ám ha versbeli összefüggésében nézzük. semmi
képp sem az. A Horváth-féle Ötödfélszáz énekek 132. darabja ez a "Téli rózsa"
című kedves kis dal; egyetlen strófa, s így szól:

Ritka kertben találsz télben kinyílt virágot,
Vagy zöldellő kedves kellő pálmafa-ágot,
De ÍJU ! mely nagy szerencse !
Bár akárki tekintse,
Nálam vagyon Istenemnek egy drága kincse.

Gáldi László így bontja a kérdéses első két sort: "Ritka kertben találsz 1 tél
ben kinyílt virágot"; holott már a belső rímek is nyilván sugallják, kivált II
második sor "tiszta" rfrnei, a következő ritmizálást:

Ritka kertben 1 találsz télben 1 kinyílt virágot,
Vagy zöldelő 1 kedves kellő 1 pálrnafa-ágot;

tehát nem 6/7 osztású alexandrinussal állunk szemben, hanem 4/4/5 osztású
sorral, amiről a dallam ugyancsak Horváth gyűjteményében látható kettája
is nyomban meggyőz.

Külön fejezet szól a könyvben a rímről. finom versértésre valló záró feje
zettel "a rím hangulatáról"; külön fejezet a versszakról, amivel általában igen
futtában szoktak foglalkozni, ha egyáltalán foglalkoznak, pedig a téma, első

sorban történeti szempontból. egyáltalán nem érdektelen; végül külön fejezet
foglalkozik a magyar verstanok mcstoha-gyermekével, a szabadverssel. Nyelv
és vers a címe a záró fejezetnek, mely hang és vers, szó éSI vers, mondat és
vers néhány kérdésére rnutat rá. Az utóbbiban az átvonás, enjambement és a
Horváth János által alaposan elemzett úgynevezett "közölés" jelenségéről szól ;
szó és vers kapcsolatánál pedig a "rendk1vüli", "költői" szóalakokról, meg a
.,költői szófejtésről", egy régi példát idézve, Csáti Demeter Pannónia megvé
teléről. meg egy útat, József Attila Vigaszát. Idézhetnénk egy érdekes harma
dikat is, egyben annak illusztrálására, milyen pompás építmények születhet
nek, ha "az ihlet mágiája összevillantja a költő képzeletében a két azonos
hangzású, de egymással történelmileg össze nem függő szótövet", vagy a játé
kos, esetleg naíu népi etimologizálás valamilyen kuriózumát. Erdélyi József
Halevők című "hitregéjére" gondolunk, melyben a halál - hal-áll szófejtő

szójátéka egész költői mítoszt teremt, s az ihlet kalevalai forrású, sokszor ősien

elemi sodrában ilyen remek szakaszokat vet föl:
l!;n kerestem és találtam
halnak nevét a halálban,
hal állát a halál-névben,
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mint magzatot anyaméhben.
Mint egy búvár a tengerbe,
merültem én az emberbe,
aki vagyok önmagamba,
életembe, halálomba ...

Túlságosan elnyújtaná ezt az ismertetést, ha külön fölhívnánk a figyelmet
Gáldi László valamennyi míntaszerű verselemzésére ; éppen csak utalhatunk,
példaként, Kassák Lajos és vele párhuzamosan a fiatal Illyés Gyula szabad
vers-ritmusának kitűnő taglalására (és csak sajnálhatjuk, hogy - talán a ter
jedelem korlátozott volta miatt - nem kerülhetett sor Füst Milán rendkívül
érdekes, és alighanem Illyesre sem hatástalan szabadversének vizsgálatára);
vagy azokra a találó megjegyzésekre. melyeket Fodor József rövid szavakat
kereső és kedvelő verseléséről ejt.

Fodor, Kassák, Illyés, Weöres, Jankovich: a ma élő költők példái épp úgy
megtalálhatók a könyvben, mint az Adyból. József Attilából, Babítsból, Kosz
tolányiból, vagy mint a "klasszikusokból", Aranyból, Petőfiból, Vörösmarty
ból, s a régibb irodalomból vettek. Ez a legjobb értelemben vett ;,aktualitás",
meg a verselemeknek, ritmusnak, sornak, strófának, rímnek mindig funkció
jukban való vizsgálata egyaránt mutatia, hogy ezt a rendkívül hasznos és jó
kézikönyvet olyan ember írta, aki nemcsak tudományát érti, nemcsak annak
legmodernebb szempontjait képviseli, hanem költészetünk élő áramában is tel
jes szívvel benne él. .

* * *
Gáldi László említi könyve bevezetésében, hogy egyszer egy padegógus ba

rátja Arany félező tizenketteseit Zrínyi-versnek nevezte. "Mikor figyelmeztet
tem elnevezésének vitatható voltára - mszen Zrínyi verse az általában két
egyenlő félre bomló tizenkettősnek csupán egyik, másféle metszeteket (7,5 és 5,7)
megengedő változata" - az illető az irodalomtörténeti hagyományra 'hivat
kozott. Nos, a pedagógus nyilván tévedett: Arany tizenkettesei nem Zrínyi
sorok. De vajon igaza van-e Gáldi Lászlónak, amikor azt mondja, hogy Zrinyi
verse csak egyik változata a felező tizenkettesnek ?

Sokat írtak már Zrínyi verseléséről. Ráday Gedeontól kezdve Horváth Já
nosig. Volt, aki azt állította, hogy olyan tizenkettes ez, amelyben a sormetszet
még nem került végleges helyére, a hatodik szótag után; csakhogy már Zrínyit
megelőzőleg vannak bőven példáink arra, hogy a metszet igenis "végleges"
helyén van. idéztek osztatlan, cezurátlan dallamú tizenkettest: talán ez, vagy
ilyesféle zengett volna Zrínyi fülében? Vagy a 6/6 tagolást helyettesítheti az
olyan 7/5 osztás, melyben az első, hét szótagú félsor 413-ra bomlik, ahogy Hor
váth János állapította meg Vitás verstani kérdések című munkájának Zrínyi
sorfajáról szóló tanulmányában?

Legújabban Képes Géza vizsgálta meg Zrínyi verselését. Bő példatárral
igazolva azt állítja, hogy Zrínyi sorára túlnyomórészt a 3/3, 3/3 tagolás jellem
ző; de ugyanilyen jellemző ez a tagolás annak a horvát Karnaruticsnak a rit
míkájára is, akinek Zrínyi köztudornásúlag oly sokat köszönhet, s akitől Má
tyásról szóló rnűvében idéz is pár sort. Karnarutícs párosrímű tizenkettesekben
írta a maga Szígetvár elestéről szóló eposzát, de e tizenketteseknek belső, fél~

soronkinti metszetrímük is van. Nos, amit eddig senki sem vett észre: Képes
Géza Zrínyi számos sorában ugyanezt a félsoronkint való metszetrírnelést fe
dezte föl. Példáiból és fejtegetéseiből nemcsak az derül ki, hogy Zrínyi egy
általán nem verselt olyan "rosszul", mint ahogy mondaní szokták, hanem "a
legfinomabb verstaní hatásokat tökéletesen ismeri és ezekből mindent a maga
helyén alkalmaz" (például az allíterácíót): de gyanítható az is, hogy sora va
lóban Zrínyi-sor, s nem is akart a közkeletű magyar felező tizenkettes formá
jában írni; legalábbis a Szigeti Veszedelmet nem abban írta - mert egyéb,
kisebb lírai versei hibátlan felező tizenkettesek. "Zrínyi Péter, horvát nevén
Petar Zrinski, mint tudjuk, lefordította, vagy pontosabban mondva átköltötte
a Zrínyiászt - írja Képes Géza Zrínyi Miklós verselése círnű tanulmányában.
- Péter átköltéset később alaposan átdolgozta - ez a második átdolgozás már
következetesen sormetszet-rímeket használ, négysarkosakat, mint amilyenek a
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sorvégi rímek is. Én ebben is egyik bizonyítékát látom annak, hogy Míklós
metszet-rímelése tudatos. A két testvér nyilván tüzetesen és többször is meg
tárgyalta a fordítás rnunkáját, s úgy képzelern el, hogy Míklós pontosan kö
zölte öccsével verstani törekvéseit ..."

Tizenkettes tehát ez a Zrínyi-sor, de nem szükségszerűen 616 tagolású,
hanem - Horváth János fejtegetéseí szerint - .,szabályos" benne a 715 is; a
félsorok uralkodó tagolása a 313, mint Képes Géza bizonyítja, s ebben Zrínyi
példája Karnarutics volt, éppúgy, mint a sorközepek rímeltetésében, mégpedig
ott is, ahol az első félsor nem 6, hanem 7 szótagos, Mindezek alapján aligha
önkényes dolog, ha a közkeletű felező tizenkettestől elkülönítve Zrínyi-sorként
tartjuk számon.

Ezekben az összefüggésekben tekintve Zrínyi egész metrikája abban a sa
játos, délnyugat-vidéki horvát-magyar "kultúrkörbe" tartoznék, ahová maga a
Zrínyi-család is, és ahonnét talán a Zrinyiász egész koncepciója is kisarjadt.
Hadd ismételjem meg ezzel kapcsolatban. amit annak idején ugyancsak ebben
az olvasó-naplóban kockáztattam meg, amikor Kiss Károly Zrínyi-énekek ci
mű gyűjteményében - és fordításában - Karnarutics műve magyarul meg
jelent. Míckíewíczre hívatkoztam, aki igen elgondolkodtató megállapításokat
tett a múlt század derekén a délszláv hősi énekek szelleméről, abban az elő

adás-sorozatban, melyet Párizsban a szláv irodalmakról tartott. Azt mondta,
hogy ezt a költészetet az önfeláldozás lelkülete ihleti; hogy jellegzetes módon
nem győzelmek, hanem sorozatos vereségek hősi epikája; hogy e költemények
a győzelmet az égbe helyezik, a .földön a hősnek csak az a föladata, hogy hír
nevét kivívja, helytállva az eleve kilátástalan, mert legyőzhetetlen túlerővel

szembeni harcban; nem is a siker reményében küzd, hanem Isten nevében,
becsületből, hitből, haláláig. Nem a mí Zrínyíászunk "ideológiája" is ez? S
ha ennek az ideológiának a forrásait keressük, nem az a legtermészetesebb,
ha a Zrínyi-család "horvát-magyar" szellemében keressük? Nem a törökkel
szemben élet-halál harcát vívó horvát-magyar közösségnek, s e közösség ve
zető családjának, a Zrínyieknek a szellemisége sűrűsödik a világirodalmi mű
veltségű Zrínyi MikIóstolla alatt monurnentálís hőskölteménnyé; s ennek egy
egy képzőművészeti analógiákkal magyarázott "barokk" vonása voltaképpen
nem e "helyi valóság" művészí ábrázolása-e?

Az, hogy Zrínyi formában is ebbe a közösségbe kapcsolódik, mint ahogyan
Képes Géza kimutatta, csak még jobban aláhúzza számomra ezeket a kérdé
seket, és csak még jobban megerősít ezekben a sejtésekben (Rónay György)

SZ!NHAZI KRÚNlKA. Szép, tanulságos és hivatásához iZZő feladatot vál~ ,
lalt a Nemzeti Színház Sopbokles: "Oedipus kírály"-ának felújításával. (De
vajon miért Oedipus és nem Oidipus, ahogyan Babits az 1950-es Franklin-kiadás
tanúsága szerint, helyesen irta ?)

Sophokles, ennek a komor és izgaLmas dTámának irója nemcsak az antik
görög irodalom legnagyobb alakja, de a klasszikus görögség legjellegzetesebb
képviselője is. Kr. e. 496-tól 406-ig élt, működése tehát Athén legvirágzóbb
időszakára, a periklesi korra esett. Kevés ír6nak jutott osztálYTészül annyi
dicsőség, mint neki. TizennyoZcszoT nyerte el a Dionysos ünnepek alkalmából
rendezett dTámaveTsenyek eLső díját és minden más alkalbmmal a második
lett. Az "Antigone" kirobbanó sikere után (KT. e. 441) a samasi hadjárat
stratégájává választották, halála után pedig bevonult a félistenek táboTába,
heros-ként oltáTon is tisztelték.

Es íme, az "Oedipus király", közel két és fél évezreddel megírása után,
a Nemzeti Színház színpadán még mindig hatalmas siker. A közönség az egy
folytában játszott darab végén nem rohan a -ruhatárba, a helyén marad és üte
mesen tapsol a színésze kne k, az érzékenyebb leLke,k a szemüket tÖrölgetík. Van
ebben a sikerben valami megilletődésre késztető, hiszen látsz6lag az emberi
szellem kincseinek örökértékl1 volta mellett tanúskodik. De van benne ugyan
akkor jócskán elgondolkoztat6 is. OZyannyira, hogy felvetődik a kérdés: sza
bad-e egyáltalán a görög klasszikusokat a modern színpad szceníkai eszközeivel
és lehetóségeivel színrehozní. Mert a mai néző, aki a szinészek szuggesztív
játékának hatása alatt végig izgulta ezt az ókori szabályos bűnügyi történe
tet, otthon, ha visszagondol, akarva nem a.karva rá kell hogy döbbenjen, hogy
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voltaképpen egy ami erkölcsi felfogásunk ezerint felháborító és abszurd tör
ténetnek volt szem- és fültanúja. Hiszen mindabban, amiért Oedipus oly bor
zalmasan bűnhődik (saját kezűleg vakítja meg, majd száműzi önmagát), ő

valójában nem bűnös. Önvédelemből megölt egy férfit, akiről nem tudta, hogy
az apja, Laios király, majd feleségül vette a meghalt király özvegyét Iokastét,
akiről nem tudta, hogy tulajdon édesanyja. [Sziilei még csecsemőkorában kí
tették a vadállatok martalékául és csak egy pásztor jószívűségé'nek köszön
bette, hogy életben maradt.) Oedipus mégis bűntudatot érez és hajlandó vállal
ni a bűn jóvátételét is, hogy városa fölül elhárítsa az istenek szörnyű itéle
tét, amely a vérfertőző 'és gyiLkos bűn miatt sújtja. Tegyük hozzá, hogy sziilei
azért akartak megszabadulni tulajdon gyermeküktől, mert mindezt a sok ször
nyűséget már akkor megjósolták felőle. Hajmeresztő történet (mint a legtőbb

görög tragédia), ami ellen minden idegszálunk tiltakozik, illetve tiltakoznék,
ha jogunk lenne feltételezni, hogy Sophokles valamiféle reális emberí konflik
tust akart ábrázolni, mint a modern drámaírók. (Ebben az értelemben a moder
nek közé sz,ámítva Lope de Vegát vagy Shakespearet is.) Csakhogy erről szó
sincs. Amit Sophokles ábrázolni akart, az az isteni rend konfliktusa az embe
rek világával, amely konfliktus ban, a görögök hite szerint, szükségképen bu
kás vár minden olyan emberi törekvésre, magatartásra. amely szembeszegül
az istenek akaratával, akár szándékos ez a szembeszegülés, akár nem. Így
hitték ezt a görögök és e vallásos hitük kifejezése volt lényegében a görög drá
mairodalom. Legalábbis abban a korban még, amikor Sophokles élt és írt.
Hogyan is mondja Herakles a Trójába indulóknak, Sophokles egy másik drá
májában a PhiLoktetesben: "Féljétek az isteneket - Csak ez legyen szent pusz
tító portyátokon - Ez a fő, minden más mellékes Zeus előtt." Akkol'iban az
egész görög életet át- meg átjárta még ez a mélyen vallásos szellem. A mi
tológia számukra nem azoknak a frivol töriéneteknek fűzére volt, amelyekre
a XIX. században operetteket komponáltak, hanem valóságos szent történet,
az isteninek állandó belépése és beavatkozása az emberi történésekbe. És nem
azért építették azt a sok templomot, hogy önmaguknak és a késő utókor turis
táinak esztétikai gyönyörűséget szerezzenek, hanem azért, mert valóban hittek
ezekben az istenekben, tisztelték őket és naponta áldozatokat mutattak be ne
kik. Sophokles korában az egész görög művészet lényegében még szakrális mű

vészet volt. Ugyanúgy, mint a középkorban, s ezt minden bizonnyal jobban
érezték azok a másoló szerzetesek, akiknek jóvoltából a klasszikus görög tra
gédiák ránk maradtak, mint a későbbi profán korok emberei.

Később persze elvilágiasodott a görög irodalom ugyanúgy, mint ahogy a
középkori misztérium játékokból is kialakult a profán színház. Sophokles ide
jében azonban, a dráma még az istentisztelet egyik megnyilvánulási formája
volt. A szinház ott állt (ma is ott áll még) az Akropolis szent hegyének olda
lában, és a tragédiákat az év legnagyobb vallásos ünnepének, a Dionysiáknak.
harmadik napján adták elő. Az előadás nem pergett olyan gyorsan, mint a
modern színpadon, mert a dialógusokat lépten-nyomon megszakították a kó
rus hosszan elnyújtott - feltehetően neumás - énekei.

Mindennek tudatában, joggal vetődik tel a kérdés: hogyan kell vagy lehet
napjainkban egy klasszikus görög tragédiát előadni? A művészi alkotásnak
éppoly lényeges eleme a forma, mint a tartalom és nem lehet a formát megha
misít!tni anélkül, hogya tartalmat is el ne torzítanánk. Sophokles tragédiáinak
formá.1áhaz, a megírás módján túl, kétségkívül hozzátartozott az is, ahogyan a
görögök előadták. (Beleértve az álarcot és koturnust is, amelyek éppen azt
hangsúlyozták, hogy nem' egyszerűen emberi, hanem már az istenivel érintkező
szintií. csekkménynek vagyunk szemtanúi.) Persze ma nehéz elképzelni egy
ilyen eredeti hitelességű előadást, hiszen nem ismerjük annak egyik lényeges
elemét, a zenét és az énekek dallamát, no meg az álarcole miatt is. (Bár a
bábszínházak új virágzásának idején az álarc talán nem is olyan elképzel
hetetlen.) De azért modern értelemben vett, profán, naturalista színdarabot sem
csinálhatunk ezekből az eredendően kuittkus játékokból, ahogy azt a Nemzeti
Színház megkísérelte. Ne tévesszen meg az, hogy Sophoklesnél gyakran talál
kozunk élethű. hiteles figurákkal. '0 a mitológiai történetet készen kapta, de
sokkal jobb író volt annál, semhogy ellen tudott volna állnia kísértésnek, hogy
alakjait, amennyire csak tehette, a valósághoz híven ábrázolja. Ugyanakkor
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azonban tudatában volt annak, hogy művei kultikus, szakrális rendeltetésűek,

és ehhez alkalmazkodott a megirásuknál.
Ezt kellene figyelembe venni Sophokles mai előadásánál. Ha nem is is

merjük az eredeti zenei anyagot, a kórust nyugodtan énekeltethetnénk. Nyilván
nem egy zeneszerző uállaikozna rá boldogan, hogy a szövegek dallamát újra
komponálja. A Nemzeti Színház Oedipus előadásában történik ugyan erre, egy
nagyon szerény kísérlet. Ugyanakkor azonban zavaró stílustörést látunk. Az
egyéni szereplők naturalisztikus. mezben úgy mozoqnak, beszélnek, mint egy
realista drámában. A kórus maszkja viszont teljesen stilizált. Ez még elfogad
ható lenne, ha ez' a kórus, mint Sophoklesnél, megállna egy helyen, a kiemel~

pódiumon és onnan töltené be a rezonőr szerepét (mégha Sophokles Aischylosz
szal szemben be is kapcsolja már a cselekménybe a kórusvezetőt). Major Ta
más azonban, nem tudván parancsolni szinészi temperamentumának, úgy jár
kel, szaval, gesztikulál ebben a maszkban a szinpadon, mintha valóságos sze
replő lenne. Szinte csodálkozunk rajta, hogy a naturalisztikus szereplők egyike
sem kérdezi meg tőle, hogy miféle maskarába bújt. A hiba persze nem a kó
rus stilizáltságában, hanem az egyéni szereplők túlságosan naturalista, csak
emberi formájú színpadra állításában van. Ezáltal ugyanis éppen az II szak
rális, ünnepélyes pátosz megy veszendőbe, ami a sophoklesi tragédiának leg
főbb jellemzője és aminek visszaadására a mai előadásnak is elsősorban kel
lene törekednie. Stilizáltabb, ünnepélyesebb jelmezekkel, egyszerűbb, mérték
tartóbb, fenköltebb szavalással és játékkal. Lehet, hogy ezáltal esetleg veszen
dőbe menne az a közvetlen emberi kapcsolat, amí így a színészek szuggesztív
játékának eredményeképpen az egyes szereplőkkel létrejön. Ezért azonban
nem kár, mert ez a kapcsolat nem méluebb és igazabb, mint amelyet egy grand
guignol szereplőivel is meg tudunk teremteni, ha jó színészek játsszák. Kapcso
latba kerülnénk viszont azzal a görög szellemíséggel, amelyet sok tekintetben
vallunk elődünknek és tanítónknak és amely ezeket a halhatatlan remekmű

veket létrehozta.

A Madách Színház ujdonsága Tennessee Williams: "A vágy villamosa" cí
mű drámája. Az évad egyík legmeginditóbb, legelgondolkodtatóbb, legemléke
zetesebb színházi estéjét köszönhetjük ennek az érzékeny, nagyon humántls köl
tőnek és írónak, valamint a vele a legapróbb rezdülése kig konzseniális szerep
lőgárdának.

Tennessee Williams darabjában. szinie mondatról mondatra nyomon kö
vethetjük és tetten érhetjük a költőt, hogy míként válik tolla alatt egyetemes
érvényűvé a látszólag egyedi, sőt különleges eset és hogy miként válik általa.
maga a költő népének és minden embernek tanítójává.

Két ihletforrást kell figyelembe vennünk, ha ennek a ma 48 éves írgnak
darabját elemezni akarjuk. Az egyik ifjúkorí emlékei. Tennessee Williams (ere
deti nevén Thomas Lainer Williams) az amerikai Mississippi államban sziile
tett. Ott nőtt fel az Egyesült Allamok déli vidékein, személyes tapasztalatból
ismeri New Orleans sikátorait, ezt a színes, kavargó világot, ahol francia,
spanyol, lengyel bevándoroltak és az egykori néger rabszolgák leszármazottai
együtt izzanak, nemcsak a szubtrópUSi napsütésben, de az amerikai "to make
money" (pénzt csinálni) életforma könyörtelen kohójában is. Belőlük alakul ki
az a jellegzetes ameríkai embertipus, aki a külső, technikai civilizáltság terén
jóval előbbre van mint lelki, szellemi kultúrában és aki az autók, a rádiók és
hűtőszekrények között is megmaradt barbárnak, kíméleaen, ösztönös vadem
bernek. Tennessee Willi(J)ms saját bevallása szerint nagyon sokat szenvedett
fiatalkorában ettől az életformától és ettől az embertípustól is ezért tér vissza
hozzájuk minduntalan műveiben, az elriasztás és javitás szándékával.

Az író másik ihletforrása a freudi és a nyomában kialakult (és Amerikában
különös előszeretettel kultivált) mélypszichologia, amelynek révén vitathatatla
nul nagyon sok újat tudunk meg az emberről, az ember ösztönéletéről és lel
kének tudatalatti világáról. És ha az újabb lélektani irányzatok el is vetik
már Freud pánszekszualizmusát, aziránt ma már aligha lehet kétség, hogy II

nemek vonzódásánál egy olyan bonyolult és elemi erejű ösztönjelenséggel ál
lunk szemben, amelyben nem lehet többé a polgári prüdériává torzult erkölcs
(legtöbbször álerkölcs) kategóriáival eligazodni. A mai írónak, aki művészeté-
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nek anyagául az embert választotta, természetesen figyelembe kell vennie eze
ket az emberről szóló új ismereteket és Williams láthatóan járatos ebben az
ismeretanyagban.

Két leánytestvér sorsa elevenedik meg "A vágy villamosá"-ban. Blanche
és Stella egy elszegényedett francia ültetvényes család utolsó élő leszármazottai.
Az .egykori vagyon elúszott. Mint Blanche sógorának elmondja, évszázadokra
nyúlnak vissza az iratok, amelyek azt tanúsitják, hogy "könnyelmű nagyapáink
és apáink, nagybátyáink és bátyáink hogyan vesztegették el tagról tagra a
földet hősi szeretkezéseikkel - hogy kereken kimon"djam!" Ezzel a mondattal
adja meg az iró a két nőalak egyéniségének kulcsát. Vagyon helyett túlfűtött

temperamentumot örököltek őseiktől és Tennessee Williams a mélylélektan
módszerével vizsgálja meg, hogy - e tudomány nyelvén szólva - hogyan élik
ki, illetve szublimálják ezt az erős ösztönadottságot.

Stella. a fiatalabbik már régebben elszökött hazulról, férjhez ment egy
lengyel származású fiatalemberhez Stanley Kowalskyhoz, aki az egyik new
orleansi gyárnak ügynököl. Nyers, faragatlan, erőszakos fickó ez a Stanley. Az
egyetlen megható benne rajongó szeretete Stella iránt, amelyben az elkényez
tetett gyermek önző akaratossága keveredik a férfi vad érzékiségével. Ezen a
kapcsolaton kivül nem is érdekli más, csak még a teke, meg a póker. (Bará
taival szokott együtt játszani, rendszerint durva jelenetek és nagy ivászat ki
séretében.) Stella, aki szintén nagyon szereti Stanley-t, fenntartás nélkül bele
simult ebbe az alig több, mint vegetativ életformába. Ilyen körülmények kö
zött jelenik meg náluk az idősebb nővér, Blanche, akinek sokszorosan hajó
törött életében Stelláék otthona az. utolsó menedéket jelentené, ha egyénisége
nem lenne szinte tökéletes ellentéte Stella környezetének. Blanche egyetemet
végzett, tanárnő, a kuitűra, a. műveltség, a lelki finomság képviselője. ugyan
akkor a szekszuális erkölcs szempontjából az élete több, mint kifogásaIható.
Még egészen. fiatal korában botrány ba, majd halálos tragédiába fulladt naiv
rajongás ból megkötött házassága és ez gyógyíthatatlan sebet ejtett lelkén, el
ültette benne a tudathasadás csiráit. Folyton a szépre, a nemesre vágyva és
azoknak "illúziójában élve, úgy sodródott férfitól férfihoz, hogy az már amoral
insanity-vel egyenértékű.

Maga a darab voltaképpen Stanley és Blanche párharca. Míndkettő azon
nal megérzi a másikban az idegesitő ellentétet, ami akkor válik robbanásig fe
szültté, amikor Stanley az egyik duhaj éjszakai pókerparti után megveri a kis
babát váró feleségét. A szörnyű eset annyira felzaklat ja Blanchet, hogy másnap.
mikor húgával megbeszélik a torténeteket. nyíltan elmondja véleményét Stan
ley-ról. s ez valójában magának az irónak súlyos vádirata egy egész életforma
ellen. Azt mondja Blanche: "Úgy cselekszik, mint egy állat, állati szokásai
vannak. Úgy eszik, úgy mozoq, mint egy állat. Van benne valami alacsonyrendű,
valami, ami még nincs emberi fokon! Igen, valami majomszerű van benne,
mint azokon a képeken, amelyeket antropológiai tankönyvekben láttam. Ezer
és ezer év ment el mellette és ő - Stanley Kowalsky - itt maradt a kőkor

szakból! Amint hazahozza a nyershústaz őserdei mészárlásból ! És te - te itt
ülsz - és várod őt. Talán leüt, talán csak morog és megcsókol! Azaz, ha a
csók egyáltalán már fel volna találva! Leszáll az éj és összeülnek más. maj
mok a barlang szájában, mind morog, mint ő, mind zabál és csámcsog és ter
peszkedik! Ez apókereste - ahogy te hívod -, ez egy majomest ! Valame
lyik felmordul. a másik odakap és már folyik a verekedés! Istenem! Taián mi
még mindannyian messze vagyunk attól, hogy Isten képmásai legyünT=, de
Stella, hugocskám, hát valami fejlődés cs.ak történt azóta! Olyasmi, mint
művészet, költészet, zene, ilyenféle új fények tűntek fel azóta! Bizonyos em
berekben gyengébb érzelmek kezdtek kíbontakozni ! Ezt nekünk gyarapitanunk

. kell! Ragaszkodnunk kell ehhez, magasra kell tartani a zászlót! Bármifelé
megyünk is ebben a sötét menetelésben ... kérlek, ne maradj hátra az álla
tokkal !"

Stanley kihallgatta ezt a beszélgetést és most már elhatározza. hogy cse
lekszik. Kinyomozza Blanche züllött múltját, leleplezi őt nemcsak Stella, ha
nem Mitch előtt is. Ez egy derék esztergályos munkás. Stanley gyári kollégája
és egykori katonatársa, aki feleségül akarta venni Blanchet, de most elfordul
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tőle. Blanche most már tudja, hogy végleg elveszett. Eddig is úgy érezte, hogy
- védelemért futkos egyik embertől a másikhoz, de most bezárult elótteaz utolsó

hasadék is "a világ kőszikláján", amelyről azt remélte, hogy elbújhat benne.
Még csak az hiányzott, hogy Stanley brutálisan legázolja őt, éppen azon az éj
szakán, amikor feleségét a szülőkórházba vitték, és Blancheon elhatalmasodik
a tudathasadás, elborul az elméje és tébolydába viszik.

Ezzel a komor akkorddal végződik a fojtó. levegőjű történet, amelyet
Tennessee Williams tárgyilagos hűséggel peregtet le előttünk. Nem foglal ál
lást a konfliktusban és a nézőt sem kényszeríti állásfoglalásra. Megelégszik
azzal, hogy kisérteties valószerűséggelmegmutassa ezt a kietlen világot, amely
ből látszólag nincs kiút. De sajátságos módon, darabjának nincs pesszimista
ki csengése. Talán annak következménye ez, hogy a sok durvaság és ösztön
életi zabolátlanság mögül is lépten-nyomon felcsendül a humánum hangja. A
legtöbbször nem is tudatos vágyódás valami igazabb, emberibb után. Legin
kább Blanche ad ennek hangot. Nem mintha a szerző különösebben rokon
szenvezne vele. De talán figyelmeztetni akar az egyoldalúság veszélyeire. A
darab vége felé azt mondja Blanche: " ... vannak megbocsájthatatlan- dolgok.
Az előre megfontolt kegyetlenség megbocsáthatatlan. Ez szerintem az egyetlen
megbocsáthatatlan bűn, én ezt soha, soha nem követtem el." Komoly tanulság
mindenki számára, 'hogy milyen hiba lenne az erkölcsöt kizárólag a szekszuális
erkölccsel azonositani. Mennyi minden van még azonkívül, amivel véthetünk
a szetetet egyetemes parancsa ellen.

Kíméletlen tükör, amelyet Tennessee Williams elsősorban honfitársai, de
minden más ember elé .is odatart. S az általa mutatott kép kegyetlen élessé
gét csak az a finom költészet enyhíti, amely mint a pára járja át az egész
művet, a verizmus és naturalizmus talajáról egy magasabb régióba emelve a.
hétköznapi történetet.

A Madách Szinháznak Vámos László rendező által irányított nagyszerű

kvartettje: Tolnay Klári, Vass Éva, Avar István és Pécsi Sándor, mint már
az eleJén említettük, a legapróbb árnyalatokig hűséges tolmácsolója a költő

nek, akinek művét Czímer József hibátlanul szólaltatta meg magyarul. Ránky
György zenéje is a szerző szándékaihoz símul. Igaz, szép művészettel talál
koztunk. (Doromby Károly)

KÉPZÖMűVÉSZET.Braque 80 éves. Georges Braque - akiről joggal írta
Passuth László (az Élet és Irodalom 1962 január 6-i számában), hogy "a fran
ciák Picasso mellett őt tartják legnagyobb mesterüknek" - május 13-án tölti
be 80. esztendejét. Argentueilban született, tehetős polgárcsalád gyermekeként,
1882-ben. (Az Éber-féle Művészeti Lexikon és a Barát-Éber-Takács-féle Mű

vészettörténet 188I-es adata téves.) Braque - Apollinaire s Picasso oldalán 
vezető képviselője volt az első világháború előtti művészeti forradalmaknak.
"Fauve"-korszakát felváltó kubista képeinek barnás, tompazöld színei - Gau
guin, Van Gogh, Matisse vakító, heves színvílága után - feltűnést keltettek;
munkáin később egyre nagyobb szerephez juttatja a nagy koloristák által any
nyira szeretett szürke, sőt fekete színt, amelyről Renoir azt mondotta: "A szí
nek királynője mégis a fekete ..." "Papiers collés"-i, ragasztott képei a maguk
idejében ugyancsak sok értetlenséget váltottak ki - ma már jól látjuk, hogy
"ez a technikai ötletesség igen komoly célzatú" (Kállai Ernő), a művészet for
makincsét gazdagító tett volt.

Németh Lajos Braque művészete egyik fő sajátosságának s értékének azt
tekinti, hogya mester "nem szakad el teljesen a képzőművészet évezredes
tradiciójától, az új esztétikai szabályokba a klasszikus művészet szellemét ol
vasztja". Valóban így van ez. Klasszikus vonás Braque-ban művészetének vég
sőkig érlelt színkultúrája, műveinek apollói kiegyensúlyozottsága, formatisz
telete, fegyelmezettsége, intellektuális- ellenőrzöttsége - nemhiába tűnt fel már
Apollinaire-nek is a "józan ész" Braque kubista alkotásaiban. Klasszikus
örökség kompozícióinak - női alakok, dieppei sziklák, bárkák, madarak, mű
termi részletek, csendéletek (közöttük aVanitas, koponyával. feszülettel és ro
zsafüzérrel) - zenei ritmusa. (Két képének címe is utal J. S. Bach-ra: a Bach
ária és a Hódolat Bachnak.) Klasszikus hajlandósága nyilvánul meg abban is.
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hogy az avantgardista muvesz feleleveníti a renaissanceban, rokokóban és bie
dermeierben annyira kedvelt kerek és tojásdad képformát. Kállai Ernő egy
nagy svájci magángyűjteményben egymás mellett láthatta Picasso és Braque
munkáit, s médjában volt párhuzamot vonni az együtt indult két művész mű

veinek másnemű szellemisége között. Picasso vízíós, dionizoszi alkotásai a lé
lek örvénylő, félelmete~ mélyvítágát hozzák napvilágra, Braque nemesveretű.

gyengédérzésű vásznai viszont már a szellemnek az animális erők feletti győ

zelmét sugallják.
Braque is - mint általában e nagy nemzedék tagjai - igen sokoldalú.

Rouault~val, Derain-nel, Matisse-szal, Gris-vel együtt színpadképeket és jel
mezeket tervezett a Gyagilev-féle orosz balettegyüttes számára, Jouvet: Tar
tuffe-felújításának is tőle valók a díszletei, illusztrátor (Hésziotiosz: Theogónia,
a tibeti misztikus gondolkodó, Mílarépa elmélkedései, René Char és Tzara
versei), szobrász és író. S arról se feledkezzünk meg, hogy üvegablakokat ter
vezett Varengevílle kisváros katolikus temploma számára.

Braque különleges tekintélyt élvező mester. Költészetét Éluard versben
ünnepelte (ezt mi magyarok Rónay György fordításában élvezhetjük), monog
rafusai között Jean Paulhan-t, Pierre Reverdy-t és Jean Cassou-t is ott talál
juk. A francia posta az elmúlt hónapokban bélyegen reprodukálta Braque egy
madaras festményét, s - élő festőt először ért ez a megtiszteltetés - a Louvre-

-ban rendezték meg ez év telén munkáínak gyűjteményes kiállítását. (Különben
a Louvre-ral már korábban is volt kapcsolata: tíz évvel ezelőtt megbízták őt a
,,11. Henrik-terem" mennyezetképének elkészítésével.)

Hatása a magyar szellemi éleetre is jelentős. Czóbel Bélával való baráti
kapcsolata több, mint fél évszázados; tudjuk, hogy Egry is mennyire csodálta
Braque "végtelen finom színeit"; Kassák "Mesterek köszöntése" c. versciklu
sának egyik költeményét Braque-nak szentelte; Vas István - Párizsban jár
va - "Braque-ot vagy Rouault-t a régi nagyokkal egyenrangúaknak" találta, s
megcsodálta műveík "nemességét, őszínteségét, hitelességét". S hány kiváló
magyar festő - Kmetty, Gadányi, Bene Géza és mások - értékesítették a
maguk művészete számára Braque életművének tanulságait ...

1947-ben Cahier de Georges Braque címmel megjelentek a művész atoríz-
mái és szentencíáí. Íme néhány:

A művészet felkavar, - a tudomány megnyugtat.
A művészetben csak egy értékes dolog van: az, amit nem lehet magyarázni.
A festőnek nem az a feladata, hogy egy történetet rekonstruáljon. hanem

az, hogy festői igazságot konstruáljon.
Soha nem pazaroltam arra az erőmet, hogyelismerjenek.
Nem vagyok forradalmár festő. Nem keresem a szertelenséget, elég nekem

a forró áhítat.
Gondolkodni és okoskodni - kettő.

trni nem ugyanaz, mint leírni, - festeni nem ugyanaz, mint lejesieni.
A hasonlatosság csak csalóka látszat.
A megrázkódtatás alkotásra ösztönöz.
Az a művész, aki nem talál ellenállásra, eléri a tökéletességet. Ez azonban

csak t e c h n i k a i tökéletesség.
Nem elég láttatni azt, amit festünk - érzékeltetni is kell.
Inkább arra törekszem, hogy beleélfem magam a természetbe, mintlwgy

másoljam azt.
A naturalizmus véletlenszerű történetet ábrázol, amely a tények egysze

rűsége miatt tetszik. - A felragasztott papírdarabok, a fautánzat - amelyeket
egyes munkáimon alkalmaztam - ugyancsak egyszerúségük miatt tetszenek.
ezért hasonlítják a naturalizmushoz, holott éppen az ellenkezője.

Szeretem a szabályt, amely korrigálja az emóciót.

Nem sokkal a világháború után aLettres Franr;aises vítát indított a mo
dern rnűvészet és a közönség kapcsolatának kérdéseiről. Matisse, Jean Richard
Bloch regényíró és Pierre Courthion esztéta után Braque is elmondotta. véle
ményét: "Ami engem illet, a lehető leglelkiismeretesebben festem a valóságot.
.A valóság számomra a dolgoknak minden előzetes, tudatos terv nélküli látá
sa, a dolgok sorsszerű létezésének megéreztetése . .. Annak örülök, ha a néző
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- festményern előtt megállva - nem tudja szavakban kifejezni, amit érez.
A lényeg az - ismétlem -, hogya. közönséget a lélek nyelvén vezessük el a
művészethez." ,

AZodiaque c. katolikus művészeti folyóirat 1954. évi 18-19. számában be
szélgetés jelent meg Braque-kal, A mester nyilatkozatának néhány érdekesebb
rnondatát idézzük: "Mindannyian Cézanne-ból eredünk. Cézanne évszázadok
festészetét döntötte meg ... Az egész renaíssance-művészet puszta virtuozitás,
... teljesen ellentétes bármilyen art sacré-val." Ekkor a folyóirat munkatársa
a következő kérdést tette fel: Gondolja, hogy az art sacré lehet még keresz
tény? Braque válasza ez volt: "Ennek semmi sem állja útját." A következő

kérdés így hangzott: Engedje meg, hogy igen indiszkrét kérdést tegyek fel. Ha
a legkisebb mértékben is zavarja, ne válaszoljon ... Hisz Istenben? "Minden
bizonnyal - felelte Braque, - De sosem törekedtem arra, hogy meghatároz
zam '" Nem határozom meg őt: misztérium."

A közelmúltban az Élet és Irodalom kiváló festőnk, Kondor Béla írását
közpite a művészetí kritikáról. Braque véleménye is nagyjából ugyanaz, mínt
Kondoré. A francia mester ide vonatkozó szavai Igy hangzanak: "Egyszer és
mindenkorra el kell szánni magunkat és nem törődni azzal, amit a kritikusok
mondanak. Véleményüknek nincs semmi jelentősége. Akárhogy is szeretnék,
úgysem állhatják útját a dolgoknak. A festőt nem értik meg, legföljebb elfo
gadják." ..

Könyv Etuirusz Jánosról. Soós Gyula tollából Fadrusz Jánosról, a század
forduló nagytehetségűmagyar szobrászáról írott monográfiát adott ki nemrégi
ben a Képzőművészeti Alap kiadóvállalata.

Soós könyve ismerteti a lakatoslegényből lett művész pályafutását és a
magyar szobrászat történetében betöltött helyét (Ferenczy István-Izsó-Fad
Tusz-Stróbl Alajos), de ezen túlmenően kora európai művészetéhez is hozzá
méri Fadruszt. Konkrétan, szépen, a szakmai zsargon mellébeszéléseit elke
rftlve elemzi a rnűvész fontosabb munkáit, így a pozsonyi Mária Terézia lovas
szobrot, megcáfolva azt a közkeletű hiedelmet, mintha e mű csupán vagy el
sősorban aulikus érzelmeket hirdetne, Kétségtelenül igaza van abban a szer
zőnek, hogy sok tekintetben hazafias szemléletűnek készült a szobor. Kár azon
ban, hogy Soós nem fejtette ki álláspontját egy lényeges esztétikai kérdésben,
ti. abban, hogy az elgondolás (agyag) és a kivitelezés (márvány) között nincs-e
a mű értékét csökkentő ellentmondás? Tisztázza Soós a pozsonyi emlékmű

megsemmisülésének körülményeit is. Nem a hivatalos csehszlovák szervek
pusztították el Fadrusz alkotását, hanem 1928-ban szlovák nacionalista, jobb
oldali csoportok "magánakciójaként" rombolták szét. A kolozsvári Mátyás
szebrot annakidején "a magyar Colleonív-ként emlegették, ez ha túlzás is
volt, de annyi bizonyos, hogy a Mátyás a XIX. század európai lovasszobraí. kö
zött az élvonalban áll. Soós szerínt a zilahi Wesselényi-emlékmű művészileg

nem ér fel az előbbi kettőhöz. de mégis nagy szociális érdeme, hogy köztéri.
nagyméretű szoborkompozfción itt jelenik meg először a magyar jobbágy alak
ja. (Izsó parasztábrázolásat ui. kisplasztikák voltak.) Farkas Zoltán viszont
(Műterem, 1958. 10. szám) - Soóssal ellentétben - a Wesselényit tartja a leg
sikerültebb köztéri Fadrusz-szobornak.

SOÓS felhívja a figyelmet arra, hogy Fadrusz nagy erőssége a főalak és a
mellékalakok szerves egységbe-forrasztása, s az, hogy - bár kora megrendelőrt

a művészet dolgaiban az izlés hiánya és a színpadiasság kívánairnai vezet
ték - ő java alkotásaiban a plasztika törvényeivel nem került szembe. A
gyengébb Fadrusz-műveknél (ilyen a Szent István Bazilika Szent László szob
ra és a szegedi Tisza Lajos emlékmű) figyelembe kell venni, hogy ezeket - a
mester 'korai halála miatt - becsületes, de közepes képességű tanítványa fe
jezte be. A monográfia kellő teret szentel a művész Krisztus-ábrázolásainak, a
Feszületről megjegyezve, hogy az egy "Krisztusban hívő lélek" alkotása: Port
részobrai között az egyik legmaradandóbb Rónay Jácint pozsonyi nagyprépost
mellszobra: "a főpap képmásári komoly szellemi munkában eltöltött évek nyo-
ma látszik". .

Életében - amelyet kurtára szabott ki a sors - Fadrusz sok sikert ért el.
Pedig negyvenöt esztendős korában már meghalt, az alkotó munkára mindössze
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'tizenegy év jutott. Soós a muvesz iránti szeretetet és rokonszenvet nem tit
kolva rajzolja meg Fadrusz útját, de nem kerüli meg a sikerületlen művek (pl.
az Erzsébet királyné emlékműterv) kérdését sem. Fadruszt sok terv foglalkoz
tatta, amikor ledöntötte lábáról a tüdővészvs elmondhatta ő is Arany fájdal
mas szavait: "Mily temérdek munka várt még! ... Hány reményem hagyott
cserbe!" De néhány erőteljes szobra míndig éltetni fogja a művészt, minde
nekelőtt a Mátyás, "a századvég egyetlen olyan szobrászati alkotása, amely
ben a nemzeti függetlenség és a szabadság eszméje demonstratív módon nyi
latkozik meg" (Magyar művészet 1800-1945, szerkesztette: Zádor Anna, 1958.).

(Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (B e r l i o z: F a u s t e l k á r h o z á s a.) 1587-ben a
Népkönyvben jelent meg az első tud6sítás a legendás, ördögökkel cimborál6,
garabonciás Faustus-doktOTr6l. Később Faustus megtisztult a mondai .elemek
r4gadványától és a küzdve kereső ember örök képviselője, jelképe lett. Mintha
« régi görögök elve született volna újjá Faustban, aki a maga kétkedésével,
mindig jobbra törekvésével objektívvá, élővé tette a humanizmus első elvét:
"Milyen szép dolog is embernek lenni,' hogyha az ember igazán ember!" Nem
véletlen, hogy éppen ez a töprengő, kereső embertípus termékenyítette meg a
szellem legnagyobbjait, köztük a zeneszerzőket is, Beethoventől egészen Ber
liozig. Az utóbbi egyébként nemcsak objektiválni akarhatta az ördöggel cimbo
ráló tud6s alakját, hanem egy kicsit sajá.t énjének képviselőjévé is tette, hi
szen köztudott, hogy exaltált, "elátkozott", végletek között hány6dó ember
volt maga is.

Goethe halhatatlan Faust-feldolgozását - Gérard de Nerval fordításában
- már egészen fiatal korában megismerte Berlioz, még azokban az években,
«mikor atyja szigorú parancsára szakított zeneszerzői terveivel és az egyetem
orvosi fakultására iratkozott be. És akárcsak Faustnak, neki is volt ekkortájt
egy "ördögi" élménye: qz operában egy este meghallotta Salieri Danaidáit.
Másnap valósággal őrjöngve vetette magát Gluck partitúráinak. Ezért tartom
1Jalószínűnek, hogy a zenével val6 találkozásának ezt az élményét dolgozta föl
Faust és Mefisztó első találkozásában; és Faust, aki nem tudott ellenállni a
démoni csábításnak, maga Berlioz, aki nem tudott ellenállni a zene vará
zsának. Az első benyomások hatására beiratkozott a Konzervat6riumba és két
esztendővel később már megírta első Faust-feldolgozását, a Nyolc jelenetet.

Romain Rolland nagyon szellemesen és meggyőzően fejtegeti Berliozr6l,
hogy fiatalkori nagy fellángolása után nem fejU5dött semmit. Nagy alkotásai 
mondja Romain Rolland - a fiatalkorí kompozíciók parafrázisai csupán. Igy
a Faust elkárhozása (1846) szerinte a fiatalkori Nyolc jelenet továbbépítése.
Teljesen igaz. De milyen mesteri, milyen tudatos továbbépítés ez! Berlioz meg
is mondja Emlékirataiban, hogy "régóta kérődzött már" tervén s csak az hát
ráüatta munkájában, hogy magának kellett megírnia az egész sz6vegkönyvet.
Ausztriai, magyarországi és csehországi útján végre nekidurálta magát és pos
takocsikon, ósdi batárokon rázatva izz6 lelkesedéssel, nagy sietséggel vetette
papírra elképzeléseit.

A "drámai legenda" első része Magyarországon játszódik. Faust a rónán
álldogálva gyönyörködik a napkeltében és lelkes fohászt intéz a természethez.
(Berlioz, akárcsak Beethoven, nagy természet-rajong6 volt.) Ezt a részt Berlioz
még Németországban komponálta. Nagyon jellemzőek és alkotásának műhe

lyébe engednek bepillantást Emlékiratainak idevonatkoz6 passzusai. "Elkezd
tem Faustnak a Természethez íntézett bevezető Fohászával és megpróbáltam,
hog-y se ne fordítsam, se ne utánozzam a remekművet, hanem, hogy mind
össze az ihletet merítsem belőle és kihámozzam a zenei magvát. Az itt kö
vetkező darabot alkottam és ebből reményt merítettem a hátralévő rész meg
i.rástírn is:

A fájdalomra írt te adsz nekem,
feltárhatatlan, büszke, nagy természet;
kínom kevésbé mardos kebleden.
Újul erőm és érzem: végre élek!
Tombolj csak, orkán: erdők, zúgjatok;
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harsogj, patak: és dőlj le, sziklafok';
imádlak, erdő, vízesés, folyam,
káprázatos világ, feléd rohan
kitárult szívem-lelkem, melyet elhagy
az elszökött boldogság."

Az előbb szólottunk már a Faust elkárhózása önéletrajzi vonatkozásairól és
most érdemes e Fohász lemondástól terhes utolsó sorait összehasonlítani Wag
ner Liszthez írt levelével, melyben Berliozzal való megismerkedéSéről így ír:
"Mindegyikünk egyszerre felismerte a másikban szerencsétlensége társát és én
boldogabbnak találtam magam Berlioznál".

A Magyarországon játszódó jelenet utolsó képében katonák tűnnek elő,

majd rövid zenekari előkészítés után felhangzik a híres Rákóczi-induI6, mely
nek kedvéért Berlioz az egész jelenet-sort komponálta. Már szólottunk egyszer
a Rákóczi-induló létrejöttéről és az osztrák elnyomással szemben betöltött agi
tatív szerepéről. Most is úgy éreztük, hogy kevés szuggesztívebb mű létezik a
világ zeneirodaImában !

A II. rész Észak-Németországba vezeti el a hallgat6t és cselekménye nagy
jából azonos Gounod Faustjának első felvonásával. Mefisztó és Faust együtt
indulnak el, hogy megtalálják a boldogságot. Útjuk első állomása Auerbach
pincéje Lipcsében. (A Nyolc jelenetböl is ismert hely.) A vidám mulatoz6k
részegen intonálják a requiescat in pace-t (idézve a Fantasztikus szimf6nia Dies
irae parafrázisát) s Faust undorodva távozik: nem ilyen brutalít,ásra vágyott.
Margitot álmában, a szilfek csodálatos tánca közben ismeri meg. E jelenet
Berlioz hangszerelési művészetének egyik csúcspontja, de méltó párja a követ
kező jelenetben elhangzó Lidércek tánca is. A francia mester ebben a két
részletben ismét trónra emelte a muzsikát,. amelyet Gluck és Alceste program
jában a szó és mozgás segítőjévé fokozott le. A két táncjelenettel Berlioz be
bizonyitotta, hogy a zene nem szorul rá egyik mankóra sem: hiszen mind
kettőt képes egymaga kifejezni.

Figyelemreméltó eredménye Berlioznak a német Lied-forma francia meg
honosítása (Margit románcában), de talán ennél is fontosabb a monológ-forma
újszerű, árnyaltan hajlékony és kifejező alkalmazása (Faust monológjai), mely
Berlioz egyéni invenciója és, hangszeres alkotóművészetének sokoldalúságát bi
zonyítja.

A Faust elkárhozása párizsi bemutatója teljes bukással végződött. A kö
zimséq, amely korábban Berlioz lelkes hivének tűnt és hatalmas ovációval fo
gadta a Rómeó és Juliát, most félig sem töltötte meg a hangversenytermet.
mintha a legrosszabb operát játszották volna. A várt anyagi haszon helyett a
szerző adósságokba bonyolódott és csak j6akaróinak áldozatkészsége mentette
meg. Annál nagyobb sikere volt a berlini előadásnak (Moszkvából hazajövet
állt itt meg Berlioz), bár' a zenészekkel nézeteltérései támadtak az indulatos
szerzőnek. A király kegye és elismerése jeIéül a Vörös Sasrend keresztjével
jutalmazta Berliozt, a királynét pedig annyira elbű1)ölte a mű, hogy reggelen
ként végighallgatta a próbákat és többször is kifejezte mljgbecsülését.

Franciaország csak jóval később ismerte fel Berlioz alkotásának igazi ér
tékeit, s akkor is csak látványosságként becsülte. Debussy (alias Croche úr)
írja le, hogya Monte Carlo-i Operaházban Raoul Gunsbourg rendezésében szce
nirozva adták elő a Faust elkárhozását. Berlioz sosem gondolt erre az olcsó
megoldásra s valószínűleg dühösen tiltakozott volna (Debussy ezt tette!) a
Rákóczi-indulóra trappoló katonabanda, vagy a részegen mulatozók élethű áb
rázolása ellen. Persze eddigre ő már halott volt, a bevétel pedig fényes ...

Hazánkban sajnálatosan ritka vendég Berlioz drámai legendája, éppen
ezért nagy érdeklődéssel vártuk Erkel Szinházbeli előadását. A Hangverseny
zenekart, Budapesti Kórust és a kitűnő szólistákat (Szacsődy Irén, Werner Má
ria, Simándy József, Melis György és Bódy J6zsef) Ferencsik János vezényel
te. A hangverseny elsősorban az ő érdeméből lett az évad egyik kiemelkedő

eseménye, kiváltképp a Rákóczi-induló és a Pokolbéli út megszólaltatásávcil
remekelt karmester és zenekar. Nem hagyhatjuk azonban említés nélkül Forrai
Miklós gondos és tökéletes betanít6 munkáját, valamint Simándy József és
Meilis György nagyszerű teljesítményét sem, bár a többieket Sem lehet elma-
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rasztalni. Reméljük, hogy ezentúl - ezekkel a húzásokkal - gyakrabban
hallhatjuk majd Berlioz művét.

(E g Y h á z z e n e i e s e m é n 'y e k.) A Kapisztrán Kórus és Zenekar Tamás
Gergely Alajos vezényletével két érdekességgel is szolgált. Az egyik Verdi
Requiemje, melyet mindig szivesen haHgatunk meg tolmácsolásukban, hiszen
gondosan kimunkált előadásukban nem halványul el a mű drámai izzása sem,
de kellő súllyal szerepelnek az áhítati elemek is. Már gyakran szólottunk Verdi
művének e kettősségéről (nem ellentmondásáról I), amely értékelésében is szen
vedélyeket és vitákat kavart fel. (Ormai Imre jegyzi föl Hans von Bülow egyik
elmarasztaló kritikáját, amely annyi értetrenségről tett tanúságot, hogy Brahms
szerint szerzője "hallhatatlanná blamálta magát". Két évtizeddel később Bülow
is felismerte a mű igazi értékeit, könnyekig meghatódott előadása közben és
rögtön elragadtatott levélben adott számot érzelmeiről.) Vitathatatlan, hogy a
Requiem megértése és átélése pillanatnyi hangulat, hozzáállás és diszpozició
kérdése is. Tamás Alajos és együttese ezúttal szerencsés napot fogott ki s kii
lönösen a drámai ejiektusok 'kiemelésével szerzett elismerést. A zenekar és
kórus hiteles t(?ljesítménye feledtette egyik-másik szóli.sta - betegséggel ma
gyarázható - gyengélkedéseit.

P. Aegidio Circelli olasz zeneSZerző Missa mater gratiarum c. művének

bemutatóját nagy várakozással fogadtuk, hiszen legutóbb Fibich miséjének si
kere mutatta a kórus vezetőjének szerencsés válogatnitudását és értékelését.
Előljáróban mindjárt le kell szögeznünk, hogy Tamás Alajos helyesen tette,
amikor ezt a misét választotta a kórus repertoárjának bőví,tésére. Különösen a
Missa orgonakisérete hagyott bennünk maradandó emlékeket. P. Aegidio Ci r
celli nagyszerű orgonista lehet, mert a hangszer minden effektusát kitűnően is
meri és alkalmazza. Ha csupán "orgonamisét" szerzett volna, most szenzáció
ról számolhatnánk be. De a mise vokális anyaga és kidolgozottslÍ:ga messze a ki
séret mögött marad. Pedig a szerző nagyon bő és változatos dallamanyagot
dolgozott fel művében. A legtöbb esetben azonban rövid nekirugaszkodás után
megtöri, lezárja a dallamíveket és ezek a zárlatok nem a puritánság vagy a
megnyugvás igényéből fakadnak, hanem az anyaggal való küzdelem ből. Nénol
az volt az érzésünk, hogy a szerző szinte riadtan tuszkolja vissza anyagát em
lékezetébe, mert nem tudatt vele mit kezdeni. S bármennyire liturgikus, átélt
és áhítatos is a Missa egésze, a füstbe ment dal'lamokért semmi sem kárpó
tolt. (Némi büszkeséggel idéztük emlékezetünkbe az elmúlt esztendők magyar
mise-termését, amely minden bizonnyal maradandóbb és hatásosabb. mint
ismertetett olasz párja.)

(R o b e r t o B e n z i ven d é g s z e r e p l é s e.) A filmekről is jól ismert
"kis karmester" (aki közben megnőtt és nagy karmester lett) ismét meghódí
totta Budapestet. Műsorát is példás ízléssel és önismerettel válogatta meg: egyé
niségének megfelelő darabokat választott, csillogókat, tuitásosakat. elegánsakat.
Benzi karmesteri művészete ugyanis nem elemző, elmélyedő magatartás eredmé
nye, hanem sokkal inkább valami ösztönös benső derű és harmónia kivetülése.
Ezért aztán azok voltak a legsikerültebb músorszámai, melyek nem kavartak na
gyobb érzelmeket, nem kényszeritették állásfoglalásra előadójukatés a hallgató
ságot sem. Ragyogóan szólaltatta meg Benzi Borogyin h-moll szimfóniáját, főként
annak Liszt által is elismert és értékelt heroikus elemeit. Viszont Siegfried
rajnai útját már abban a pillanatban, mihelyt kilép az istenek világából és em
beri lesz, nem éreztük megoldottnak. Albeniz Ibériájában küZönősen a vidám
színekben tobzódó tételek hatottak, Poulenc Balettszvitje (a Djagileff társulat
nak komponált Les Biches) pedig inkább érdekes, mint jelentős alkotás. Szó
val, a hangverseny egészen az utolsó számig amolyan vegyes-saláta benyomását
keltette. És egyszerre csak megszólalt Richard Strauss bravúros Hétfátyoltánca.
Benzi ezt olyan pazarul tolmácsolta, hogy egyszeriben minden modoros, ha
táskeltő gesztusát megbocsájtottuk és szégyelltük magunkat kényes fintorgá
sainkért. Mert aki így is tud, annak sok mindent szabad . . .

(O d i s s z e j D i m i t r i a d i j ven d é g s z e r e p l é s e.) Macsavariáni
grúz zeneszerző Othelló-Balettzenéjével kezdődött a hangverseny és a vendég
karmesterről hamar meg lehetett állapítani, hogy felkészült, biztoskezű diri
gens, aki nagy lelkesedéssel terjeszti hazája értékeit. Persze az értékek - né-
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hány abszolutumtól eltekintve - nagyon relatioak; és a mi közönségünk első

hallásra nehezen barátkozott meg Macsavariáni művével. A szerző szivesen és
előszeretettel alkalmazza a drámai effektusokat, de ezeket minduntalan olyan
hatalmas dobszó előzte meg, hogy inkább félelmetesnek éreztük a pillanatot,
mintsem drámainak. Annál szebbek és kifejezőbbek voltak a népi elemekkel
megtűzdelt lírai nyugvópontok, s a közönség is nyilván ezekre emlékezett,
amikor elismeréssel fogadta a darab bemutatóját.

A kicsit túlméretezett Balettzene után Prokofjev sziporkázóan szellemes,
virtuóz C-dúr zongoraversenye nem érvényesült kellőképpen. (A magánszólamot
Wehner Tibor igen jól szólaUatta meg.) Ebben a zenekar is hibás, mert ,a kla
rinétok bizonytalan intonációja látha,tóan feszélyez te a karmestert és a szólis
tát is. - Szünet után azonban egyszeriben megforrósodott a Zenéakadémia lég
köre. Csajkovszkij V. szimfóniája magával ragadó, sodró lendületű előadásban

hangzott fel. Felfedezésnek is nevezhetjük az előadást, hiszen Dimitriadij né
melyik elcsépelt részletet egészen újszerűen és mégis hitelesen, autentikusan
szólaltatta meg. A Csajkovszkij szimfóniára emlékezve mielőbb visszavárjuk
vendégünket. (Utoljára jegyezzük meg, és nem kis pironkodással, hogy közön
ségünk újabban megfeledkezik az udvariasságról. Ha az ember kap valamit,
azt illik megköszönnie. Hangversenyeken ennek kialakult és hitelesített módja
a taps. És nem a ruhatárba való törtetés.) (Rónay L!Íszló)

A KONSTANTINAPOLYBA KERűLT KORVINAK MEGTALl}.LASÁ-NAK
SZAZADIK ÉVFORDULOJA. 1862 április 28-án, a kora reggeli órákban három
férfi szállt fel a pesti Dunapart kikötőjében a Franz Joseph gőzösre: Kubinyi
Ferenc, Henszlmann Imre és Ipolyi Arnold. Kubinyi (1796-1874) jómódú hont
rnegyei birtokos, a politikai élet tiszteletreméltó személyísége, az archeológia
tevékeny művelője és lelkes pártfogója; Henszlmann {l813-1888) az ország
határain túl is ismert régész és műtörténész; Ipolyi (1823-1886) törökszentmik
lósi plébános, a magyar történelem és néprajz, főként pedig a művészettörté

net kiváló munkása és nagy igérete. Mindhárman a Magyar Tudományos Aka
démia tagjai, Konstantinápoly felé keltek útra és nem kisebb dologra vállal
koztak, mint hogy felkeresik Mátyás király könyvtárának maradványait. Az út
kezdeményezőjeKubinyi volt. O a magyar szabadságharcok törökországi mene
kültjeinek emlékeit kívánta felkutatni, Henszlmann pedig művészetörténeti ta
nulmányok céljából társult hozzá. Már felkészültek az útra, amikor Ipolyi csat
lakozott hozzájuk és azt indítványozta, hogy meghatározottabb célt is tűzzenek

maguk elé: nemzeti művelődéstörténetünkvilághírű monumentumának, a Cor
vin-könyvtár maradványainak felkutatását, Kubinyi és Henszlmann őszinte lel
kesedéssel tették magukévá Ipolyi tervét. Nem ők voltak az elsők, akik erre a
feladatra vállalkoztak. Uralkodók, tudósok és államférfiak - csak Pázmány
Pétert és Bethlen Gábort említjük - tettek már kísérletet személyesen. vagy
követeik útján, hogy nyomára jussanak a korvináknak, amelyeket Szulejmán
szultán a budai vár egyéb kincseivel együtt Konstantinápolyba hurcolt - de
minden siker nélkül. Ilyen előzmények után Ipolyi és társai joggal tarthattak
attól, hogy az álmodozóknak kijáró mosolygással ,fogadják vállalkozásukat.
Ezért az igazi céljukat titokban tartották. A nyilvánosság felé csak általános
ságban a magyar történelmi emlékek kutatását jelőlték meg céljuknak és en
nek érdekében kértek és kaptak ajánlólevelet az Akadémiától és Forgách Antal
kancellártól az osztrák kormány konstantinápolyi nagykövetéhez.

A hajó május l-nek délelőttjén érte el a dobrudzsai Csernavoda állomást.
Innen vasúton tették meg az utat a rnintegy 50 kilométernyire lévő Konstan
cába, ahol ismét hajóra szálltak és a Fekete tenger partjai mentén és a Bos
poruson keresztül másnap délelőtt érkeztek meg Konstantinápolyba.

Régi hagyomány szólt arról, hogy az eski szeráj (a régi császári palota)
"kubbe altív-nak (kupola alatt) nevezett épületében, a kincstár melletti helyi
ségben vannak elraktározva a hadjáratokban zsákmányolt'. régi könyvek. így
suttogták ezt a portára bejáratos görög és örmény ügynökök is. Az akkor már
huzamosabb idő óta Konstantinápolyban tanulmányokat folytató Vámbéry Ar
min is felhívta Ipolyi figyelrnét, hogya török krónikaírók műveiben erre utaló
adatokat talált. Ipolyi és társai tehát ide, a "kubbe altív-ba akartak bejutni.
Nem azért, hogy a kincseket lássák" nem ls csak a díszes kódexek kedvéért,
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hanem még inkább azért, hogy fel találják a magyar történelem és műveltség
olyan kincseit, mint Bátori László bibliafordítása, Janus Pannonius magyar
verseit és a Toldy Ferenc által néki tulajdonított első magyar nyelvtan, Gábor
deáknak Mátyás király által kedvelt magyar énekei, a régi magyar krónikák
és a magyar egyházi beszédek gyűjteménye - melyekről úgy sejtették, hogy
megvoltak Mátyás király könyvtárában..

Ipolyiék mindenekelőtt Prokesch-Osten Antal osztrák nagykövetnél jelent
keztek. A nagykövet maga is kedvelője, sőt művelője volt a történelemnek és
az archeológiának, érthető tehát, hogy nemcsak a hivatalos udvariassággal, ha
nem a legnagyobb érdeklődessel és segítőkészséggel fogadta őket. Ismerve azon
ban a törököknek az efféle dolgokban való érzékenységet, jobbnak látta, ha
nem q hivatalos díplomácraí érintkezés útján lesz segítségükre, hanem csak a
háttérben marad. Ilyen módon sikerült kieszközölnie, hogy Fuad pasa, a nagy
vezér, kihallgatáson fogadta a magyar tudósokat. A nagyvezér - aki neves
költő is volt - nem támasztott nehézséget, sőt a beszélgetés során megemlí
tette, hogy ifjúkorában maga is forgatta a könyvtárban lévő európai kódexeket.
Azonnali intézkedést igért, hogy Ipolyi és társai megtekinthessék azokat.

Ennek ellenére is csak hosszas, türelemfeszítő várakozás után érkezett el a
várva-várt nap, amikor átléphették a "kubbealti" kűszöbét. A kincstár főőre,

Salih bey, fényes fogadást rendezett a magyar uraknak, megvandégelte őket,

majd sok udvarias formaság után bevezette őket a kincstárba. A kincstár meg
tekintése után a bej a búcsúzkodáshoz kezdett - a könyvtárról pedig rni t sem
akart tudni. Ipolylék kértek, követelőztek, ajándékot adtak és további aján
dékot igértek, hogya könyvtárt megláthassák. Ezzel elértek annyit, hogya bej
a szerái egyik kioszkjába vezette őket és ott egy szépen berendezett könyvtár
termet mutatott nékik, amely a szultání paloták ifjúságának iskolájához tar
tozott, - itt azonban nem voltak a keresett könyvek. Újabb kérés, követelés.
fenyegetés és igéret következett. Végre is Salih bej hajlandó volt arra. hogy
utána nézett, hátha ráakadnak még valamire. Üjabb feszült várakozás után
néhány szolga jelent meg nagy könyveketcipelve. Ipolyi és társai izgalommal
léptek a könyvekhez - és nem hiába! Hat korvinát találtak a könyvek kö
zött. Május 21-e volt ez a nevezetes nap. Ipolyi így ír erről a még aznap kelt
levelében: "Heuréka! célt értünk! Mátyás király könyvtárának, a Corvinlá
nak, melyet századok óta a tudósok hasztalan nyomoztak, nyomait végre felta
láltuk! Képzelheti örömömet, rnídőn annyi akadály és küzdés után végre a
vörös bársonyos, ezüst- és zománc-kapcsos, a corvini s Magyarország címerével
díszített pergamen codexek kezembe kerültek. Ez valóságos diadal. De még
csak kezdetén vagyunk, s a lépéseket folyta t juk ..."

Most újabb erőfeszítések kezdődtek, A nagyvezér magyar származású fó
kertesze kieszközölte, hogya nagyvezér újból fogadta Ipolyit és társait a ten
gerparti nyaralójában. Itt igéretet kaptak, hogy megláthatják a többi keresett
könyvet is. Néhány nap múlva ismét beléphettek a régi szerá]nak már ismert
könyvtártermébe, ahol egy asztalon fel halmozva míntegy ötven kötet várta
őket. Alig két órányi idejük volt a könyvek átvizsgálására, de így is további
kilenc kötetről tudták megállapítani, hogy Mátyás király könyvtárából valók.
Ez még míndíg nem volt a kívánt eredmény, mert érezték. hogy még több
korvinának is kell ott rejtőznie. Az addig feltalált kötetek ugyanis csak a
klasszikusok és az egylházatyák szövegeit tartalmazták, az óhajtott magyar
történelmi és irodalmi ritkaságok azonban nem kerültek elő. Többet azonban
nem érhettek el. ünnepek következnek - volt a válasz -, a padisah ide fog
látogatni a régi szeráj palotáiba, akkor pedig senki idegen nem léphet be.
Belátták Ipolylék azt is, hogy a "kubbe altí" könyvtárhelyiségébe nem jut
hatnak be, legfeljebb csak azt láthatják meg, amit onnan elő'hoznak, hogy né
kik megmutassák.

Május 31-én Ipolyi és társai hazafelé indultak. Idehaza az Akadémia ülé
sén Ipolyi Arnold számolt be akorvinák felfedezéséről. Jelentését érdeklődés

sei fogadták és elhatározták, hogya további kutatásnak és a könyvek meg
szerzésének ügyét majd zárt ülésben fogják megtárgyalni. Az Akadémia elnöke
azonban sohasern !hívta össze ezt az ülést. Toldy Ferenc lelkesen agitált a saj
tóban a korvínák ügyében, de magára maradt. A nemzet figyeimét lekötötték
a politikai küzdelmek, s a közvéleményt kevéssé érdekelte akorvinák sorsa.
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Nemzetközi tudományos körökben annál nagyobb feltűnést keltett a felfedezés
híre. Angol és orosz, francia és német tudósok sorra keresték fel Konstantiná
polyt, hogy láthassák az újonnan felfedezett kódexeket. A nagy érdeklődés vég
re is arra bírta a törököket, hogya "kubbe altív-beli könyvraktár kincseit át
hordták a kioszk könyvtártermébe, ahol az érdeklődők könnyebben hozzáférhet
tek. Igy semmisülhetett meg nem egy olyan töredék, amelyet drága kincsként
őrizne nemzetünk. Évek múltak el, amíg történt valami a korvinák hazatérése
körül, de ez sem belső kezdeményezésre, hanem a nemzetközi politika esemé
nyeivel kapcsolatban. Midőn 1869-ben Ferenc József király Andrássy Gyula
miniszterelnök kíséretében a szuezi csatorna megnyitására Konstantinápolyon
keresztülutazott, a szultán - Prokésch-Osten nagykövet ajánlására négy kor
vinával kedveskedett a királynak, aki a Nemzeti Múzeumnak adta azokat.
1875~ben pedig újabb 35 korvinát ajándékozott a szultán a budapesti egye
tem könyvtárának, hogy ilyen módon viszonozza a magyar ifjúság együttérzé
sét a török néppel. A későbbi vizsgálatok megállapították ugyan, hogy e 35 kö
tet közül csak 11 tekinthető hiteles korvinának, de így is az összesen 172 is
mert korvinából 45 darabot őriznek a magyar könyvtárak.

Ipolyi Arnoldnak és társainak nagy lelkesedéssel és kitartással és nem
kevesebb áldozattal (a saját költségükön utaztak!) tett felfedező útja óta a
tudósoknak egész sora tette vizsgálat tárgyává Mátyás király hírneves könyv
tárát és az ő munkáiuk nyomán ma már részletesen ismerjük a könyvek szár
mazását, a míníaturák mestereit, a díszes kötéseket és azt a sok-sok szálat,
amely Mátyás királykönyvtárát korának kulturájával és a magyar nemzettel
összekapcsolta. Midőn e kutatómunkák fényénél mindig jobban értékeljük
Mátyás királynak ezt a nagy alkotását, hálával és elismeréssel kell megem
lékeznünk Ipolyi Arnoldnak és társainak érdemeiről is. (Prokopp Gyula)

JEGYZETLAPOK. (VeTIhaeren és Kosztolányi.) Verlhaeren belga-francia
költő egy versét kellett lefordítanom valahová. "Lelőhelye", a költő "Toute la
Flandre" című, három kötetes gyűjteménye nálunk szerfölött ritka; végülís az
Eötvös Kollégium könyvtárában akadtam rá. S ha már a kezembe került,
nemcsak a kérdéses verset fordítottam ki belőle, hanem az egészet elolvastam.
Nem bántam meg, és nemcsak Vevhaeren miatt.

A gyűjtemény első része 1904-ből való, "Les tendresses premíéres" a címe;
aki csak valamennyire is ismeri Verhaerent, tudja, milyen becses önéletrajzi
vallomásokaftartalmaz ez a kis kötet. A költő visszanéz gyermekkorába; nem
csak fölidézi, hanem újra is éli emlékeit, sőt: újraéli gyerekkorát. Ir például
a téli éjszakák tompa félelméről, a léptekről az éjszakában, melyeket "fülét
hegyezve, térdét összeszorítva, dobogó szívvel" lesett. A gyümölcsökről. melyek
késő ősszel bevonultak a kertből a nagy szobába, ahová sose lépett be senki;
illatuk lassan áthatotta az egész házat - a kisgyerek csak a kulcslukon át
szimatolja őket, de néha a szolgáló, mikor este feküdni visza, egy-egy pompás
almát csúsztat a kezébe. Vagy a gyerekkori betegségek hangulatáról, a félel
mes doktor bácsíról, a lábadozás hosszú heteiről . .. - olvastam a verseket s
egyszerre Kosztolányi jutott eszembe. Kosztolányi, A szegény kisgyermek pa
naszai, 1910-bőI.

Nem filológiailag kimutatható szöveg-párhuzamokról van szó. Arról van
szó, hogy Kosztolányinak talán valamiféle ötletet, ihletést, példát' adhatott. A
szegény kisgyermek panaszaiJhoz Verhaeren "Les tendresses premiéres't-je. Ez
az ötlet aztán nőtt, terebélyesedett, önállóan, már a saját törvényeit követve;
a mag tevékenyen kibomlott; olyan remekmű született, mely a "Les tendresses
premíéres't-t határozottan fölülmúlja. De talán nem jött volna létre a verhaere
ni példa nélkül. Persze amennyiben Kosztolányi valóban ismerte, olvasta Ver
haerennek ezt a kötetét.

Egy-egy hangulati rokonságót lehetetlen észre nem venni a két kötet közt,
Azt is tudjuk, hogy Kosztolányi becsülte, szerette Verhaerent. fordított, s egyet
mást tanult is tőle. 1907 december középén levelet írt Babitsnak, ennek a le
vélnek az utóiratában olvashatjuk: "Carducci nincs meg, de sok van tőle.

Van azonkívül igen sok Verhaerenom, Stríndbergem, Carlyleem, stb. stb." Vajon
az "igen sok Verhaeren" közt megvoltak "a szegény flamand kisgyermek pa
naszai", a "Les tendresses premíéres" is? Ezt, sajnos, már valószínűleg sosem
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tudhatjuk meg: Kosztolányi könyvtára elpusztult az ostrom alatt, Verhaeren
jeivel együtt, melyeknek egy-egy bejegyzése, vagy csak szerzésének évszáma
sok mindent elárulhatott volna.

(Emlék a Tábor utcáról.) Kosztolányit személyesen nem ismertem, de könyv
tárát még láthattam az eredeti helyén, a Tábor utcában; ott, ahol egy éjszaka,
háromkor, abbahagyva a munkát, "olyan sokáig - bámulta az égbolt gazdag
csodáit, - hogy már pirkadt is keleten s a szélben - a csillagok szikrázva,
észrevétlen - meg-meglibegtek ..." Abban az időben volt, amikor Kosztolányi
Dezsőné rendkívül érdekes könyve megjelent; egy nagy fiókos szekrény tele
volt Kosztolányi kézirataival, fölragasztott. lapokból kivágott cikkeivel - ezt
az anyagot aztán Illyés Gyula rendezte s adta ki a Nyugatnál a "Kosztolányi
Dezső Hátrahagyott Műveí" remek köteteiben. Innét, ebből a kéziratokat őrző

szobából nyílt az a hatalmas terem, melyből csak egy nagy íróasztalra emlék
szem, és a falakat borító polcokon a könyvekre. Ma első dolgom lenne meg
keresni az "igen sok Verhaerent", s megnézni, köztük van-e a "Les tendresses
prerníéres". Akkor nem mertem volna; mégha érdekelt volna a dolog, akkor
sem. Alltam, két-három lépésre a küszöbtől, mint valami szentélyben, Azt gon
doltam: hát itt dolgozott. Itt írta a Hajnali részegséget. A Fényes koszorút. Az
Esti Kornél énekét. A Tanár az én apámat, a Meztelenül kötetben - apjáról,
aki Szabadkan egy ideig az én apámat is tanította. S itt írta, amit akkor mín
dennél jobban szerettem, a Könyörgést az itt maradókhoz. "Ha meghalok majd,
mélyre ássatok" .. , Ez a vers tolult föl bennem, emlékszem, az 'utolsó strófa:

A kancsal emlék szépítsen tovább.
rnínt hold, mely a felhőkön oson át
s széthordva megbocsátó mosolyát
ezüstté bűvöl minden pocsolyát.

Ezt mondtam magamban, s egyszerre elszorult a torkom a megindultságtól. De
az ajtóban ott állt a költő özvegye. Szégyelltem magam, férfiasan akartam vi
selkedni; sarkonfordultam, rágyujtottam - akkor még dohányoztam - és
olyan fölényesen fújtam ki a füstöt, ahogyan a nagybátyám szokta valaha, mí
kor nagyon fölényesnek akart mutatkozni ...

A dohányzásról leszoktam; a könyvtár elégett; a Tábor utcai ház helyén
gyep zöldellik; és ha esténkint Kosztolanyit olvasok, míndíg azt a szívszorítóan
egyszerű, és egyszerűségében megrázóan nagy versét, azt a csodálatos tizenöt
sorát hagyom utoljára:

Ha negyvenéves elmúltál, egy éjjel,
egyszer fölébredsz és aztán sokáig
nem bírsz aludni ... stb

(Nevek mágiája.) Először semmi nem volt olyan természetes, mint hogya
patikus nővérét Jankának hívják. Ügy született meg, hogy Jankának hívják.
Hanem aztán arra gondoltam, hogy a "Születésnap"-ban is Jankának hívják'
az öregasszonyt. Kínálkozott egy másik lehetséges név is: Lenka. Csakhogy
Lenka is volt már, a "Fák és gyümölcsök't-ben. Mégse lehet, hogy minden
öregasszonyomat Lenkának meg Jankánakhívják. Jankát erőszakosan megfosz
tottam a nevétől és elkereszteltern Amáliának.

Már az is gyanús volt, hogy nem ment könnyen; épp úgy lehetett volna
Antónia, Eszter vagy Anna is. Magam sem tudom, miért varrtam a nyakába
az Amáliát. Pusztán csak azért, hogy ne hívják őt is Jankának.

Janka azonban nem volt hajlandó Amália névvel élni. A figura szétesett,
elvesztette sorsát, [ellernét, egyéniséget. Janka, elamálíásítva, bosszúból lte
resztbe feküdt a sínen és kisiklatta a vonatomat.

Előlről kezdtem az egészet. Amikor odáig értem, hogy megjelenik a pa
tikus nővére, habozás nélkül írtam újra Jankát. S ezzel egyszerre megjelent
az alak igazsága is; a név magával hozta viselőjének légkörét, hangját, végze
tét. Attól kezdve, hogy újra Jankának hívják, lábára állt és elindult a saját
útján. Nem én tétetem vele a dolgokat; ő maga cselekszik, s én csak jegyzem.

Nem lehet büntetlenül félrekeresztelnünk regényalakjainkat. (r. gy.)

•
Felel&! kiadó: saád Béla
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