
nyelmű fecsegéséból senkinek baja
nem származott, a bűnbánat mellett
komoly fogadásra van szüksége, s ezt
a komoly fogadását semmi sem tá
masztja jobban alá, mint erkölcsta
nunknak megalkuvást nem ismero szí
gorúsága az emberi értékek rendjében
olyan elsőrangú fontosságot jelentő

becsület kérdésében. S féket hogy te-

hetünk nyelvünkre? Talán a legjob
ban úgy, hogy egyszer alaposan átgon
doljuk ezt a kérdést és mélvségesen
szégyenkezünk, ha embertársunk be
csü1etét akár a legkisebben is megsér
tettük ok nélkül, csupán azért, hogy
önmagunk szeretetét kíéljük, vagy
esetleg merő olcsó szellemeskedésből.

Eglis István

-_._-_.._------
NAPLÓ

HARMAT· ARTÚR ÉLETMŰVE. Nagypénteken, "a kereszt misztérli.umá
nak" ragyogásában váratlan hír döbbentett meg mindnyájunkat: Harmat Artúr,
az egyházi zene mestere meghalt! 77 éves volt, de sohasem éreztük "öregnek".
Allandóan tevékenykedett, minden iránt érdeklődött, egy-egy kedvesen-humo
ros megjegyzésével sokszor hosszan vitatott problémákat oldott meg, szellemi
kincseit bőségesen osztogatta, talán ezért is hagyott olyan nagy űrt maga után
hirtelen távozásával. Neve és tevékenysége azonban az egyházi zene területén
mindenképpen jelentős korforduló.

Lehetetlen, hogy ne érezzük gondviselésszerűnekmár életpályája elindulá
sát is. Azt, hogy nemcsak zeneszerző lett, hanem zenepedagógus is. Előbb kő

zépiskolai énektanári képesítést szerzett, majd utána zeneszerzőí oklevelet a
budapesti Zeneakadémián. A gregorián éneket a prágai Emmaus kolostorban
és a beuroni bencés apátságban tanulta, mert itthon ezzel alig foglalkoztak.
Később bécsi, regensburgi, berlini és római tanulmányútjain tökéletesítette
egyházzenei ismereteit.

1904-ben szülőföldje közelében kezdi működését. (1885-ben Nyrtrabajnán
született.) A nyitrai piarista gimnáziumban énektanár és az, Egyházi Zene
egylet karnagya. De már 1912-ben Kacsóh Pongrác Budapestre hívja énekole
tatónak. 1920 óta énekszakfelügyelő. 1922-től a Felsőbb Zeneiskolán zeneszar
zést tanít. 1924-ben a Zeneművészéti Főiskola hívja meg tanárnak. Itt 1926-ban
valóra váltja Liszt Ferenc régi álmát: megszervezí az egyházzenei tanszakot.
Ennek III. évfolyama egyház-karnagyképző címmel rnűködött. Újabb két év
múlva létrehozza az ének-zenetanár képző szakot. Ez a középiskolákat és a
tanítóképző intézeteket látja el mqdernül képzett, lelkes, fiatal tanárokkal.

Közben cikkeket, tanulmányokat ír. Karvaly Viktorral együtt a különféle
iskolatípusok számára énektankönyveket szerkeszt, amelyek már valódi nép
dalokra alapozzák az énektanítást. Nem túlzás azt állítanunk, hogy ezzel a
fővárosi iskolai énektanítást európai színvonalra emeli. Megírja újdonságnak
ható Éllenponttanát, amely a Palestrína-stflust tárgyalja. Ez működésének
egyik oldala: a zenepedagógus, aki egész gárdát nevel a fensőbbrendű zenének
llyen irányú munkásságának elismeréseként a Zeneművészett Főiskola 1958-
ban aranydiplomával tüntette ki. .

De ezzel párhuzamosan tevékenykedik a művész. Hatalmassá növeli az
addig inkább kamarakórusként működő Palestrína-kórust, 1922-38-ig a belvá
rosi Főplébáníatemplom,majd 1956-ig a Bazilika énekkarának karnagya. Mind
két templomban legfőbb gondja az igazi, szerit egyházi zene ápolása. Gregori
ánt, Palestrinát énekeltet és azokat az új magyar műveket, amelyek Szent X.
Pius pápa egyházzenei reformjának szellemében születtek. És mindezt minta
szerű előadásban.

A rnűvész, a pedagógus és a kiváló zeneszerző egyesült Harmat Aa-túr
Cecilia-egyesületi munkásságában. Az Országos Magyar Cecilia Egyesület a
tiszta egyházi szellemű, művészi szeritzene ápolását tűzte ki célul. Érthető,

hogy Harmat Artúr lelkesen állt a Cecilia Egyesület tagjai közé. Szerény és
munkás tagjai közé! De hamarosan társelnöke. újabban pedig díszelnöke lett
az egyesületnek. Találóan mondta róla valaki, hogya tiszta egyházzenei esz
mékért való mozgalornnak évtizedeken át ó volt a vezére. Még legújabban is
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tevékenykedett a kántorképző tanfolyamok szervezésében és vezetésében. Ennek
érdekében jelentette meg 1957-ben a Cantus CantoTum című kántorkönyvet.

Zenei nevelő munkájának gyQinyörű eredménye volt, hogy mikor 1936-ban
egy magyar kórusnak sikerült kijutnia a frankfurti zenei hétre, tisztán ma
gyar műsorral - köztük Harmat gyönyörű 150 zsoltárával -, olyan forró si
kerünk volt, hogy a német egyházzenészek szinte egyöntetűen megvallották.
"Hungaria docet", Magyarországtól tanulhatunk. A vaskos hangszerelésű és
ohromatikával megtömött nyugati karművek között üdén hatottak az egészsé
ges, 'határozott ritmusú, és levegősen hangszerelt magyar kórusok. Egyház:zJenei
érdemeiért kapta 1942-ben XII. Pius pápától a Nagy Szent Gergely-rend lovag- '
keresztjét.

Élete főművének talán mégis a Szent Vagy, UTam! megalkotását tekint
hetjük. Ez valóban igen jelentős forduló a magyar egyházzenében. És ha semmi
mást nem alkot, pusztán ezzel is örök hálára kötelezte volna a katolikus ma
gyarságot,

Már pályája kezdete óta megható. szeretettel tanulmányozta a magyar
egyházi népének legősibb kincseit. Lyra Coelestis címmel ki is adott egy ki
sebb népének-gyűjteményt.A szövegrészhez Sík Sándor közreműködését kérte,
1931-ben aztán megjelent a 306 éneket tartalmazó Szent Vagy, Uram I, A Ce
cília Egyesület ugyanis az Országos Kántorszövetséggel összefogva Harmat,
Ar1Júrt és Sik Sándort bízta meg művészí igényű, magyar népének-gyűjtemény

megszerkesztésével. öt évig dolgoztak megfeszített erővel. A dallamok felül
vizsgálására - szerenesés választással - Kodály Zoltánt kérték fel,

Jellemző, hogya Szetit Vagy, UTam! ősi dallamait sokan újnak, idegen
szerűnek érezték. és sokoldalú támadásba kezdtek ellene. Harmat Artúr csodá
latos alázattal, hősies önmegtagadással tűrte e támadásokat. Biztos volt a
Szent Vagy, UTam! győzelmében. Tudta, hogy az igazi művészet ereje elnémít
ja a támadókat. Ezt nemcsak elméletileg tudta vagy sejtette, hanem gyakor
latból is meggyőződhetett róla. 1930-ban ugyanis a szegedi Fogadalmi Temp
lern felszentelési ünnepségének egyik míséjén 5000 iskolásgyermek már a
Szent Vagy, UTam! dallamait énekelte (még kézíratból). De ennél sokkal na
gyobb bemutatkozása volt az 1938-as nemzetközi eucharisztikus kongresszu
son. Itt már százezrek énekelték .egy szívvel-lélekkel ősi dallamainkat. A kül
földiek: ámulva figyeltek föl a magyar egyházi népénekre. Szerit X. Pius pápa.
az egyiházi ének reformálója, annak idején még sajnálkozott, hogy az olaszok
egyházi népénekben oly szegények, későbbi utóda, XII. Pius (még bíboros
legátus korában) nagy örömmel csodálta a magyar egyházi népének gazdagsá
gát. Jellemző eset az is, hogy amikor Respighí, a híres zeneszerző egyik Rómá
ban tanulómagyar tanítványánál meglátta a Szent Vagy, Uram J-ot és átnézte,
elragadtatással rnondta: nem is hitte, hogy a magyaroknak ilyen gazdag egy
házi népének-kincsük van. Mirrdjárt meg is igérte, hogy e dallamokból "szent
szimfóniát" fogIrni.

De nekünk itt nem a külföldiek elragadtatása fontos, hanem az, .hogy a
Szent Vagy, Uram! dallamai nyomán csodálatosan gazdag kórusművészet és
egységes népének alakult ki nálunk. Annak idején ki gondolta volna, hogy
egyszer majd a Harmat Artúrért mondott gyászmísén a Bazilika egész kö
zönsége egy szívvel-lélekkel, tökéletes szép előadásban fogja énekelni a gre
gorián requiemet ? Mikor a Kyríe felhangzott a nők ajkán, majd felelt rá a
férfikar, úgy éreztük, hogy itt rnindenkí együtt imádkozik azért a Harmat
Artúrért, akinek ezt az egységet köszönhetjük.

Talán túlzásnak hat, amikor ezeket mondjuk róla, hiszen ha ő nem. talán
más állott volna bele ebbe a nagy- munkába, Am Harmat Artúrnak éppen ez a
nagy érdeme, hogy idejében felismerte, beleállt a munkába, és egész életen át
harcolt érte. Kiváló munkatársakat tudott toborozni és nevelni és megnyerni
az eszmének.

Külön kell szélnunk zeneszeTzői munkásságáTól is. Bár komoly alkotásai
varmak a vílágikórusművek -terén is - elég itt a Szép Ilonka kantátára hivat
koznunk, melyet 1956-ban Erkel-díjjal tüntettek ki -, kórusaival elsősorban az
egylházi zenét gazdagította. Különleges szerenesének kell tartanunk, hogy az
egyházi zenét KeTsch Ferenctől, az esztergomi székesegyház karnagyától ta
nulta, akinek egy ideig maga Liszt Ferenc volt mestere. Kersch teljesen arra
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az alapra helyezkedett, amelyet később Szent X. Pius pápa Motu propriója sür
getett.Esztergomban gregorián korálist és klasszikus polifóniát énekeltetett.
Harmat Artúr tehát mestere nyomában jó úton járt. (Zeneszerzői "múhelytit
kai" külön elemzést is megérdemelnének.)

Nem indult forradalmi újítónak. lépésről-lépésre haladt az eszményi, ma
gyar szeritzene felé, de már első művei elárulták. hogy céljuk a liturgia aláza
tos szelgalata ... Nem csoda, ha élete utolsó napjaiban nyugodt lélekkel mond
hatta, hogy elkészült a nagy útra és hogy "nem olyan borzalmas az az Úris
ten". El is Ihihetjük, hiszen egész élete folyamán szépséggel és harmóniával
szolgálta az abszolut Szépséget.

Utolsó kórusműve egy kis motetta. Egy tanítványának kérésére korupo
nálta. Ezt a szöveget választotta: ,,0 crux, ave, spes unica !" üdvözlégy szent
kereszt, egyetlen reményem. Mily csodálatos, hogy éppen nagypénteken tért
meg Urához, mikor az Egyház ezt énekli: .,fulgetcrucis mysteríurn", ragyog a
kereszt mísztériuma I Elmondhatjuk, hogy nemcsak élete, hanem halála is ta
nítás részünkre. Mintha üzenetét olvasnók gyászjelentésén a zsoltár szavával:

Én nem halok meg, hanem élek.
s az Úr tetteiről beszélek. (Papp László)

MEGJELENT AZ ÚJ ROMAI MISEKÖNYV. Hírt adtunk annak idején az
1960-ban megjelent nagy jelentőségű liturgikus törvénykönyvről,a Rubrikák új
kódexéről. Az új kodifikáció alapján újra ki kellett adni a Római Miseik.öny
vet, ennek hivatalos kiadása, az editio typica április 'hónapban megjelent. A
régi, immár használhatatlanná vált utasítások, szaknyelven "rubrikák" helyett
a Rubrikák kódexének általános utasításai, valamint a szentmisére vonatkozó
összegyűjtött szabályok találhatók a mísekönyv elején.

Az új rubrikákat a misekönyvben végig következetesen érvényesíteni kel
lett, ezt a munkát az editio typicában teljes mértékben elvégezték. Új a ka
lendárium is, azaz az ünnepek sora az egyházi évben, amint azt a Rubrikák
kódexe rendezte. Mivel azonban felesleges lett volna minden változtatást be
venni a törvénykönyvbe, a breviárium és a misekönyv új kiadására a Rítusok
Szent Kongregációja 1960. október 5-én a kiadók részére részletes utasítást tett
k1ÖZ7Jé (Ordímatíones ad editores), amely 777 pontból áll, ezen, rendelkezések
szerint készült el a misekönyv új míntakíadása. .

Elég nagy a különbség az eddig 'használt misekönyv és az új között, Mind
járt a misekőnyv elején a mise mondásának részletes szabályzatát (ritus ce·
lebrandí) olvashatjuk. Ebben is észlelhetünk változásokat. Míndenütt végrehaj
tották a Rubrikák kódexének rendelkezéseit, mint például a míserészek új ne
veinél, a liturgikus idők elnevezéseinél. Kisebb jelentőségű egyszerűsítések is
vannak benne: a főhajtás Jézus nevére ezentúl nem a kereszt felé történik,
hanem mindig csak előre, ugyanígy az imádságra hívó "Oremus" felszélításra
is. A kitárt kezekkel való imádság mozdulata nincs aprólékosan részletezve, a
bírétum használata a mísénél tetszőleges, nem kötelező. Jelezve van, mikor
marad el bizonyos alkalmakkor az előrníse, a letérdelés a "Flectamus genua"
(hajtsunk térdet) felszólításra. Mindenütt közli a rubrika az énekes misének
pontos rítusát, amikor a pap diákónusok nélkül mondja a misét, ebben ezentúl
az oltárfüstölés is megengedett.

A kilenc liturgikus idő neve címként mindenütt szerepel a mísekönyv
ben, az egyes vasárnapok, köznapok, oktávák, vigílíák, ünnepek mindig az új
liturgikus néven és rangfokozattal vannak ellátva. A nagyhét természetesen az
1956 óta bevezetett megújítás ritusa szerint olvasható. A szentek miséi közül
hiányzanak a Rubrikák kódexe által eltörölt ünnepek, viszont benne vannak
az utóbbi kiadások óta elrendelt újabb ünnepek míséí a megfelelő napokon,
mint például Mária királynőé, Szerit József munkásé, Szent X. Piusé stb.

A votivmisék, vagyis a hívek kívánságára végezhető misék része jelentő

sen bővült. A különböző célokra mondható mísék száma hattal szaporodott,
úgy, hogy jelenleg 29 votivmise van a misekönyvben. Az új votivmisék a kö
vetkezők: az ezüst- és aranymenyekző évfordulójára való mise, szerzetesek és
szerzetcsnők fogadalomtételére való rnísék, a papi hivatásért könyörgő mise,
másik mise a papi hivatások megóvására, míse a szerzetesi hivatások kérésére
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és megóvására. Ai új votivmisék _szövege gazdag gondolatkincset tartalmaz és
szövegezésük méltó a többi 23 votívmíséhez, ezek a mísék ugyanis majdnem
mind az egyház régi korából valók.

A legjelentősebb változást az egyik, eddig kevés figyelemre méltatott rész
ben találhatjuk: ez a "némely helyeken mondható misék" (pro aliquibus locis)
fej~te. Új engedmény, hogy az itt olvasható miseszövegeket ezentúl bárhol
bárki használhatja, Eddig ugyanis csak ott lehetett élni velük, ahol erre a
Szentszék engedélyt adott. A változás abban áll, hogy az eddig itt található
mísék közül tizenhatot kihagytak. Ezek közül kilenc Jézus bizonyos helyeken
eddig megült ünnepeinek a míséie, három Szűz Mária helyi ünnepeinek misé
je, kettő pedig szeriteké (Szent Filoménáé és Nepomuki Szent Jánosé). Új ;nise
viszont huszonhat került bele, tetszőleges felhasználásra.

Ot közülük olyan ünnep, amelyet a Rubrikák kódexe megszüntetett, mint
egyetemes egyházi ünnepet: Kereszt megtalálása. (május 3.), János evangélista
május 6-iki ünnepe, Mihály főangyal megjelenése {május 8.), Péter bilincsei
(augusztus 1.), István első vértanú megtalálása (augusztus 3.). Ezen ünnepek
rníséí az új misekönyvben most ebbe a részbe kerültek, hogy használhatók le
gyenek olyan helyeken, ahol az ünnepet mint helyi ünnepet meg lehet ülni. 
Tizenegy szeritnek az egyetemes egyházban volt eddig is ünnepe, de mivel
csak a közös részből veendő miséjük volt eddig, most saját, új miseszöveget
kaPtaIk, ezentúl használható bárhol az új is. Az egész egyházban jelentős sze
repet vivő szeriteket tüntetett ki az új misekönyv szép, új szövegekkel; ezek:
Szent Ambrus, Szalézi Szent Ferenc, Szent Benedek apát, Páduai Szent Antal,
Páli Szent Vince, Vianney Szent János, Szent Bernát, Szerit Agoston egyház
tanító, Nagy Szent Terézia, Borromei Szent Károly, Keresztes Szent János. 
Tíz másik szeritnek nincsen az egyetemes egyház kalendáriumában ünnepe, de
mivel ezeknek a szeriteknek az ünnepe sok helyen megvan a partikuláris naptá
raJkban és tiszteletük is eléggé elterjedt, saját misét kaptak. Ilyenek például:
Cabrini Franciska, Északamerika első szentje, Chanel Péter, Oceánia első
szentje, Grignion Lajos, a "tökéletes Mária-tisztelet" megalapítója ; Cottolengo
József, Don Bosco példaképe, Savio Domonkos, bon Bosco első tanítványa,
Goretti Mária és mások. (Radó Polikárp)

AZ OLVASO NAPLOJA. "Ahol Tóth Árpádról szó esik, ott nem lehet hall
gatni Nagy Zoltánról, aki nemcsak debreceni földije, hanem egész életéri át
elválhatatlan barátja, s lélekben is méltó költő-testvére volt." Babits Míhály
írta ezt, az "trók két háború közt" Nagy Zoltánról szóló tanulmányának jegy
zetében. Igy volt ez míndíg. Ha Tóth Arpádról esett szó, nem illett hallgatni
Nagy Zoltánról. De fordítva is: ha Nagy Zoltánról esett szó, elképzelhetetlen
volt nem említeni Tóth Arpádot. A testvért - így írt Nagy Zoltánról Babits:
,,A testvér költő" - de idősebbik testvért. S valahogyan olyasféle mínösítés
alakult ki, hogy Nagy Zoltán színvonalas, jó költő, de Tóth Arpád epigon ja,
színte az eszményi epigon, az ideális másodrendűség. a tökéletes visszhang.
Mások meg a kevéssé ismert, kevéssé olvasott -Nagy Zoltán "tragédiáját" ern
legették. Tóth Arpád háttérbe szorította, elnyomta: ugyanaz a hang volt, csak
erősebb, teltebb, kiforrottabb. S az ifjabb testvér (korban ugyan Tóth Árpád
volt a fiatalabb, két kerek esztendővel) - az ifjabb testvér egyben a szelí
debb is volt, az engedőbb, halkabb, elhúzódóbb.

Négy kötete jelent meg. Életében három: a "Hónapos szobákból" (1907), a
"Csend! Aranymadár !" (1913) és az "Elégiák" (1924), halála után egy, 1924 és
1944 közt írt verseinek gyűjteménye, az "Almomban zene", 1947-ben. Most
mindezt, majdnem teljes költői életművét együtt olvashatjuk: Ének a magasban
címmel láttak napvilágot összegyűjtött versei. A hagyományt is ellenőrizhet

jük. Valóban "testvér-költő", s nemcsak barát és mint debreceni, földi? Való
ban lehetetlen nem említeni Tóth. Arpádot, ha Nagy Zoltánt említjük? Való
ban a kisebb testvér tragédiájának áldozata ?

Első kötete már címével is a századvégi lírrábakapcsolódik ; bevezetőjében

Kardos Pál utal is ezekre a kapcsolatokra. Hónaposszoba-romantika, egy ár
nyalattal rnélyebb fekvésben Makai Emilnél, mélabús csellóhangon. egy kis
Quartier Latin-os víláglátottsággal ; az akkortájt par excellence költői hangulat:
magányosság, sóvárgás, melankólía,· álom, sok-sok álom, "ügy fájt, úgy fájt.
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hogy álom volt csupán", és "én nem tudom, hogy mért, úgy fájt a szívem";
fáj, fáj, s nem is tudni míért, Miért is ? Már-már illemMl; illik, hogy egy szá
zadvégí, vagy a századvégieken nevelődött századeleji költőnek fájjon a szí
ve, s ne tudja, miért, Honvágyból. szerelernből, egyszeruen mert él. Hónapos
szobákban, esetleg a Quartier Latin-ban, Párizsban, vagy a Szajna partján; egy
kis por a szebájában az otthonra és a sírra emlékezteti, egy könyv sárgult lap
ja arra, "hogy pár lap csak, mit átfutok, a pálya", 'meg a barna fürtös ifjúra,
aki majd egyszer kezébe veszi, könnyes szemmel, selsuttogja: "Hej, ócska
könyvek, ócska könyvek !"

Jórészt közhelyek. A versek többnyire hosszabbak a kelleténél, elnyúlnak.
olvatag, laza halmazállapotúak; legtöbbjük lehetne a fele, vagy a duplája. Nin
csenek kiformálva, nincs egy-egy versnek egyénisége, A költőnek hangja van,
de nincsenek versei. tn valaki egy szobában, félhomályban, gordonkan gya
korol, egy húron, ugyanazt a hangot, legföljebb ugyanazt a két hangot. A kö
tet mégsem érdektelen. A hang igér valamit: azzal, hogy olyan makacs; végül
is átható lesz, egyéni a monotömájában.

Dehát amikor a "Hónapos szobákból" megjelenik, Nagy Zoltán mindössze
huszonhárom éves. Természetes, hogy abból tanul, amit maga körül lát és ol
vas. Végtére a fiatal Ady, a "Versek" Adyja is abból tanult, s a korából in
dult el.

Következik, 1913-ban, a "Csend! Aranymadár !" Nézzük egy rövid kis
versét. Két szakasz az egész, Az első:

Az emlékek porló kövéből

Kastély áll lelkem udvarán..
Odon tornyok hallgatva állnak,
Kőlépcső viSz zárt ajtajának . . .
Senki. Csend van. Alvó magány ...

Sajnos, nem tudjuk, míkor írta Nagy Zoltán ezt a verset. Adyé, "A vár fehá"
asszonya" 1905 júliusában jelent meg a Budapesti Naplóban, ott még "Várab
lakók" címmel. Hatott Nagy Zoltánra? Adytól vette a bátorságot, hogy mint
az lelkét ódon, babonás várhoz hasonlítja, ő is kastélyt áflítson az emlékek
porló kövéből lelke udvarára? Mily érdekes párhuzamot lehetne vonni kette
jük, közt, ha valóban Ady ösztönözte volna! Amott, Adynál, csupa dráma: négy
strófában Iélekjárás, árnyak, elátkozott had, kisértő fehér asszony; egy szó a
vers elején: "a lelkem" jelzi a színpadot, ahol ez a dráma lezajlik; aztán nincs
szó többé a lélekről, a kép és cselekménye önállósult. Ady a jelképben halad
tovább, és nem magyaráz többet.

Nagy Zoltánnál nincs dráma. Egy kép, igen szép kép, teljes csöndbe me
rítve. Allékép. Ez az, ami különösen jellemzőnek látszik rá, így Adyval egy
bevetve. Adynál míndíg minden mozgás, minden képe dinamikus. Nagy Zol
tánról már Babits megírta, hogy "valahogyan statikus jellegű".

Második strófája:

Lelkemben őszi délután van,
A nap süti a tornyokat.
S az antik lépcsőn mint egy dáma,
Aranyos-zöld ragyogó páva
Megy föl lassan: egy gondolat.

Már tudjuk, hogy a költő lelkéről van. szó, abban áll a kastély. Ady el
rúgta maga alól ezt a porondot. Nagy Zoltán nem tud leléprit róla: a második
szakaszban megismétli, hogy mindez a lelkében van, Lelkében van az őszi dél- .
után, ahelyett, hogy a képben volna, a kastélyban. De hagyján, a második sor
szerenesésen, szepen visszavisz a képbe: "a nap süti a tornyokat". Antik lép
csőn a föllépkedő aranyzöld páva: szép, megkapó kép. Olyan telt kép, hogy
minden benne VMI, nem kell magyarázni; azoknak a szerenesés költői képeknek
egyike, amelyek teltségükben többértékűek. többértelműek; mint ahogy ha a
valóságban látnánk ugyanezt: kiben ezt a hangulatot keltené. kiben azt. Nagy
Zoltán azonban megmagyarázza, hogy mít jelent a páva. Egy gondolatot jelent.
Egy gondolatot, mely egy dámához hasonlóan lépkedő pávához 'hasonlóan vo
nul fölfelé lelke emlék-kastélyának lépcsőin, A kép elromlik. Azzal romlak
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el, ami által Adynál nagyszerű lesz. Adynál megáll önmagában; nincs magya
rázat, hogy ki a vár fehér asszonya. Nagy ZoltánnáJ. van magyarázat: a páva
nem páva, hanem csak jelkép, a gondolatot jelképezi. Ady megteremti a képet
és elmetszi a kötelet, mely a talajhoz köti. Nagy Zoltán nem meri elvágni a
kötelet, s a képet háromszor is a földhöz csomózza.Ezért nem tud fölszállni.
Ezért száll alant, földközelben.

Szép, költői gondolatai vannak, mély hangulatai, szép képei is; de nem
bízik a kép erejében, újton-újra nekifut aversnek, stróiáról strófára újra kez
di - Kardos Pál ezt szépen elemzi a bevezetőben - variációt varíácíóra hal
moz; egyik kép aztán sokszor semlegesiti a másikat, árnyékot vetnek egymásra,
egyik sem ugrik ki elég plasztikusan, egyik sem győz meg eléggé. Csak a hang,
a szomorú, rnély, egyhangúcsellöhang, mely míndezt állhatatosan kíséri: csak
az zeng a fülünkbe, csak azt halljuk,tagolatlanul, kítartóan, végül behízelgően,

Egész költői egyénisége benne van ebben a hangban. Az a különös, bá
gyadt melankólia, rnely versein elömlik, s amit kezdetben fájdalomnak neve
zett, melynek nem tudjuk míértjét: ez míntha elkábítaná, elernyesztené, ellan
kasztaná az erejét, az izmait - mintha nem volna ereje a keményebb formá
láshoz, szigorúbb belső szerkesztéshez. A hangulat ring-ring, és válogatás nél
kül sodorja mindazt, amit éppen mélabúja asszociál. S ugyanakkor ez nem
asszociatív költészet, vagy éppen szürrealizmus; egyáltalán nem: tradicionális
líra, hagyományhű, egy Adyhoz képest egyenesen régies. A hangulat annyira
eluralkodik, annyira elzsongít, hogy az izlés is engedékeny lesz, a hangulat
irányában. Babits az ízlés makulátlanságát említi vele kapcsolatban. De nyil
ván másfajta izlésre gondol, mást ért a szón, más fogalmat.

Ime egy példa, a "Tercinák" című vers. A forma magyarul nagyon nehéz;
ezt előre kell bocsátanunk, s elnéznünk bizonyos merevségeket, kivált a rí
melésben. De nem is erről van szó, Az első négy szakaszt idézem. (Természe
tesen ez is belső táj, a lélek, az álom.)

Az álmom mélyén gyúlnak régi máglyák,
A füstje fojt s ériek vad régi vágyat,
És szemeim könnyek kéjét kivánják.

O bús szolgáló, Emlék, bontsd az ágyat,
Úrnőd testét nyugtasd el téli fén1lén,
Pilláit zárd le, rejtsékO el a vágyat.

Karját hajlitsd a feje alá kényén,
S mint sárga rózsa hajlik bús karón át,
Úgy csüngjon lába át az ágy szegélyén.

O könny! Csókold, mint halk eső a rónát,
Ezüst fonálban huHj, mint nyári zápor,
Öntözd az ajkát frissre, mint a rózsát ...

Az első szakaszban máglyák gyúlnak, fojtó füsttel; gyakori ekkoriban, és nem
csak Nagy Zoltánnál, ez a dekadens, Albert Samain-os, szimbolizmusban köz
kedvelt asszociáció: a "vad" vágyakhoz máglyák, füstölők, az elképzelt pogány
orgia-díszlet, mintha végérvényesen megigézte volna a költőket a ,,Salammbö".
- A második szakaszra kialszik az elsőben fölidézett rőt -rnáglyatűz: az ágy
léli fényéről van szó, s az úrnőjét elpihentető Emlékről. - A harmadikban se
máglyatúz, se téli fény: az úrnő kezét feje alá hajlítják, és lábát lelőgatják az
ágy szegélyén, úgy, "mint sárga rózsa Ihajlik bús karón át". Groteszk kép: egy
láb, mint rózsa, egy ágy szegélyén, mint egy karón át. - Negyedik szakasz: az
elsőben a szemek a könny kéiét 'kívánták; most e vágy beteljesedik: könny,
csókold, mínt eső a rónát, mint nyári zápor, ezüst fonálban hullva (önmagá
ban szép kép), s öntözd ajkát, mint a rózsát. Dehát a rózsa egy szakasszal előbb

még az ágy szegélyén áthajló láb volt. F:s a versben először máglyatűz volt,
aztán téli fény; most zápor van, nyári zápor, meg halk eső.

Miért hozom ezt elő? Csak annak illusztrálására, hogy a költő ízlése, ami
a költői formálast és válogatást illeti, korántsem makulátlan, és egyáltalán
nem éber. S annak illusztrálására is, hogy ez az ihlet mily kevéssé szígorú
sodrú, mennyire nem vájja ki a medrét, mennyire nem egy mederbe rohan. A



vem nem egységes egész. Strófákra törik, darabokra; magában esetleg minden
darab szép, külön-külön; egység azonban csak a 'hangban van, a költő vers rnö
götti magatartásában, 'költői hangulatában.

Még egy példát, a "Csend! Aranymadár !" utolsó verséből.

Bús lelkemet, mint vad pusztát a dudva.
A vágy, a kín, abá.nat felveri,
Bozótját vigasz vágni nem meri,
Sakál üt'ölt s futkos a mélyén dugva . . .

A2. első két sor: jellegzetesen Baudelaire-i kép; az volna az idézet negyedik
sora is: a bozótban üvöltő és loholó sakál, ha nem rontana el minden illúziót
a kínos "dugva" rím izlés-botlása. S közbül a harmadik sor: megint a túl-szím
bolízálásból vagy túlmagyarázásból eredő stíluszavar: míntha egy Baudelaire
versbe egy Charles d'Orléans sort iktatnának bele.

Mindez nem ér véget a második kötettel. Hasonló példákat az "Elégiák"-
ból it; lehet idézni. Lássunk egyet:

Pihenj, kedves, a selymes völgyi páston.
Pihegj, kedves! Hullámzó alabástrom
Kebled az éj hűs árja csillapítja,
Csend mély hullámin ringva járjon gályád,
Szemünk se csapja zengve össze lángját.
Mint két reflektor, mely egymást vakítja.

Mindez nagyon szép és zengzetes, ha úgy olvassuk, hogy engedünk ugyanannak
a rnegindultságnak, mellyel a költő írta. De ha gyanakvóbbak vagyunk, ha kép,
forma tisztaságát, a "makulátlan ízlést" kérjük számon, méltán lep meg ennyi
zavar egy szakaszban. Hol van e~ a kedves? Völgyi pázsiton ? vagy gályán ?
S ha gályán, mín úszik a gálya? az éj hűs árján, vagy a csend hullámain?
Látott már valaki zengő reflektorfényt ? Mint a "Tercinák"-ban is: fölvonuInak
szímbolízmus, szecesszió összes "szép" költői-stiláris kellékei, szavak, képek,
kifejezések, szólarnok, kaleídoszkóp-tarkaságban, össze nem illőn, egybemosva a
hangulatban, a nosztalgikus hang bűvöletében.

Más. Egy női kézről szóló versben ez a két remek sor:

Űt ujj, öt karcsú jaguár,
Ugrásra kész a dzsungel éjén!

Szinte kiált a képben való ' folytatás után: induljon el ez a jaguár a dzsungel
ban ' Nem. Nagy Zoltán elejti a képet. Újat hoz, semlegesítí az előzöt. Statikus.

Színük mint havas január
Hajam sötét bozótja mélyén . . .

Havas január és karcsú jaguár együtt: ütik egymást. Pedig mind a kettőért

kár: külőn-külön mindkettő szép volna. Mint ahogy következetesen végigvitt,
egységes és nagyon erős vers nyomban utána az .,,1,0 memoríam", a vesztett
csatával. szétvert sereggel, vezeklésre vonult hőssel, akinek holta után befor-
ditják a címert. .

Ha így egyvégtében olvassuk ezeket a verseket: nem is olyan kirívóan Tóth
Árpád-hangú költő Nagy Zoltán. Rezonált ő más hangokra is. Babitséra példá
ul. többek között "A csudaszép város"-ban, vagy a "Jelenések" tercináiban
(a Dante-fordító Babitsra, Babits Dantéjára), Leginkább azért persze a jóba
rát, lelki-rokon Tóth Árpádéra rezonált: és még az ,is párhuzamos, ahogyan
abból a bizonyos esett melankóliából fokozatosan kiemelkednek, ahogy foko
zatosan tisztulnak. Hamisítatlan tóth-árpádi képei vannak; míntha amit Tóth
Árpád fölesillant, azt ő egy árnyalattal tornpábban újra villantaná. Bizonyára
nem véletlen, hogy ott .lesz legerősebb, ahol elfogynak a míntáí és a saját lá
bára kell állnia.

Befelé néző költő; szinte fél kifelé nézni; annak, ami kint van, mintha
csak úgy volna értéke számára, ha valami lelkinek a tükre. Van egy kedves.
szép verse: "Erdőszéli dal nyáron"; "én régi kedvem, víg suhanc, megállj az
erdőszélen" - kezdi, 'kicsit Tóth ÁI1Pád után: de bármily szép az erdőszéle.

nines "önértéke", menthetetlenül beleteszi az egészet a lelkébe, s lesz "lelkem
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nyári rétjén", "lelkem zöld erdejébe", "a lelkem hűs tisztásán". Szinte kapva
kapunk aztán .azon, ami nem a lélek, ami reális szemlélet, megfigyelés, Kép,
valós emlék, mínt a "Régi téli reggel" leheletnyi humorával. vagy mint az
ilyesfajta, sajnos ritka, tiszta rajz: "Nézd ... a kórókat, amelyek állnak páran.
Domboldalon, komolyan és szikáran A krístálytiszta, éles levegőben."

A lélek belvílága, s a valóságból is csak az és úgy, amí és ahogy abban
tükröződík s annak szimboluma: ez Nagy Zoltán költői világa. És élménye.
tipikusan korára - Babits az "Elégiák" . kötetét. találóan, "szinte a lezajlott
nagyszerű lírai periódus utolsó momentumának" érezte - a befelé forduló
szépségirnádat, a hódolat, a nosztalgikus sóvárgás "miasszonyunk, a Szépség"
előtt; tipikus érzéseí-Ihletói emeldett a "végtelen vágy", a babitsi "mindenek
szerelme", a színtén igen jellegzetes "quam prope tam procui", "a mérhetetlen
szépségeknek vágya" (amívé a századvégi mélabú és könnyes szentimentaliz
mus szublimálódik), a szépség felé való örök zarándoklás; aztán valami külö
nös és oldott-ernyedt, magát-feladó, kontúrokat elmosó Iebegés lét-nemlét (vagy
közel-távol) közt, létből más oldottabb létformába való átsóvárgás, s egy-egy
ilyen jellegű természet-élmény:

Nem vágy sóvárog: bodzaillat ez!
Nem a fülem zúg: döngő kis bogár
Kering a napban! Ménta illatoz,
Forrás cseveg, gyik surran, gally remeg
Sa napsütésben, mint tengerfenék,
Bokrokkal, fáklcal: sok csudás korállal,
Nyugszik a zöld mező, az égig érő

Csend mozdulatlan óceánja mélyén .. ~

- s élet és halál feloldódása ebben i a lebegésben: "Megyek, a titkot rejtő

Dombhoz visz tán a lejtő, S élek s halok, s az élet S halál: egy pillanat !"
A fájdalom, mondhatni lét-fájdalom átható panasza néha megkapo han

gokat kap nála, s erős, megleapó gondolatba is testesül ("S a tér, mit testem
tölt be fájdalommal, Nem volna százszor boldogabb, ha tiszta Lég töltené, ra
gyogva nyar tüzében ?") Szecessziós ékítményeitől ugyan az "Elégiák"-ban· sem
szabadult meg; de fokozatosan levetkezi őket. Lassankint míntha ráunt volna
a zsúfoltságra, túlterheltségre, ékítményességre. akárcsak Tóth Árpád; és talán
nem is függetlenül attól a Tóth Árpádtól, aki már a "Lélektől lélekig" verseit
írja. Neki címezte ars poeticaját is, s így kezdte: "Unom a rimet." És:

S a kép, hasonlat, pompás metafóra ...
Jó, jó, tudom: a földön meztelen
A gondolat se járhat már. De mégis,
Úgy érzem néha, díszlet ez csak, festett
Vászon, színhází jelmez, rongy s papír
S álarc, merev ...

Az "Álmomban zene" kötet élén szabadversei állnak: e:zekben mintha "ki
szakadt volna már a megváltó kiáltás", a ritmus erős sodrával, ernyedt méla
bú helyett forró, távlatos, biblikus pátosszal, s mostmár nem az oktalan fáj
dalom és a sóvárgó szépségírnádás élrnényéből, hanem sokkal reálisabb szen
vedésekből fakadva. Egy-egy korábbi szép részlet, s egy-egy olyan szép, hibát
lan vers után, rnint amál' említett "In memoriam", vagy a ,;Vadludak", a
"Csók után" s még néhány (melyekbe azért bele-belecseppen itt-ott szecesz
sziós kép, jelző, metafóra, olyasmi, mint a "Vadludak"~ba a "könnyözön"): itt
valóban egyfolytában azt halljuk, amit a gyűjteményes kötet címe .mond,
"éneket a magasban". A kötött formájú versekben is: sorai kurtábbak lesznek,
versmondata tagoltabb (akárcsak Tóth Arpadnál a "Lélektől lélekig"-ben),
egész versformálása tárgyiasabb, purítánabb, lényegre törőbb, mint akiválóan
szép, antológíákba kívánkozó "A pásztor" címűben, a. remek "Ének a temető
kapujában" strófáiban, az ,.,Egy szegény zsidó halálára" irt versben, s a kö
tet 'két utolsó darabjában: "Búcsúzóra" és "Sírkőre".

,.,Egy hang voltam az Isten énekében, És kár lett volna el nem hangzani"
- írta. Nem "nagy" költő; ő maga is színte megható szerénységgel és költé
szet iránti áhitattal húzódott háttérbe, tapintatosan éreztetve, olykor csak egy--
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egy szándékosén olcsó, mintegy magát iróníkusan lenéző rímmel, hogy nin
csenek "nagy költői" becsvágyai. Jellegzetes és jellemző költője a Nyugat "le
zajlott lírai períódusának"; kicsit fakó, kicsit egyhangú, de mindig nagyon,
példaszerűen becsületes nemcsak mint ember, hanem mínt költő is.

"A dalhoz hozzátartozik a csend" - írta, és ez a szép sor igen jellemző

rá. És nemcsak rá, hanem sorsára is. Amíg írt, amíg részt vett a Nyugat iro
dalmi életében: egy ízlés, egy stílus folyamában, a maga idejében, a maga
~rodalomtörténeti pillanatában sok ma már avíttnak ható sora, fordulata, ríme
volt vívmány, melyre saját sorát alkalmazhatjuk: "Kudarcom is beillik dia
dalnak". S aztán, amikor míndínkább visszavonult, előbb önként, majd kény
telenségből: ez a csend is valahogyan beletartozik az életművébe. Ezt a csen
det is olvasnunk kell benne. Legalábbis éreznünk. "A dalhoz hozzátartozik a
csend" - ezúttal ebben a szornorú, történelmi értelemben is. (Rónay György)·

SZlNHAZI KRONIKA. Szép és tisztel.etreméltóan nagy feladatra vállal
kozott a győri Kisfaludy Színház Shakespeare: "Macbeth"-jének bemutatásá
val. A magyar vidéki színjátszás nemes hagyományának folytatója lett ezzel
a lelkes győri társulat. Hiszen, rilint azt Kárpátí Aurél a gyűjteményes Shakes
peare-kiadásban, a darabhoz fűzött kommentárjában megírja, a Macbeth a vi
déken jelent meg először magyar színpadon. Pontosan 150 évvel ezelőtt, 1812
ben mutatták: be első ízben magyarul Kolozsváron, majd Székesfehérváron,
Pozsonyban és Debrecenben is előbb játszották, mint Budán, ahol csak 22 év
vel késő5b, 1834-ben került színre. De a fővárossal később sem volt szerencsé
je a páratlan és nagyszerű darabnak. Bár a 'két főszerep (Macbeth és Lady
Macbeth) alakítását nem kisebb nevek fémjelzik, mint Egressy, Szacsvay, Odry
egyrészről és Kántorné, Laborfalvi Róza, Jászai Mari, Márkus Emilia másrész
ről, a Macbeth, ugyancsak Kárpáti Aurél írásából kitűnően, valahogy nem volt
kedvelt műsordarabja a Nemzet( Színháznak. Ritkán és kevésszer játszották.
Pedig az angol/ színpadokon a legnépszerűbb Shakespeare drámák kiJzé tarto
zik, s a nagy angol varázsló legtisztább szerkezetű és legkerekebb drámai al-
kotásainak ~gyike, .

Láttán és olvastán, mindig újra csak ámulnunk kell, mennyi mindent tu
dott Shakespeare az emberről. Úgyszólván minden lényegeset. És mindenfajta
emberről. A zsarnokról is. Szinte kísérteties, ahogya hatalom eszelős meg
szállott jának oéqzete» útját végig kiséri. Hogy hogyan szüli egyik gyilkosság
a másikat, és hogyan hatalmasodik el nyomukban az egyre elviselhetetlenebbé
váló rettegés, Hiszen minden újabb bűnnek,újabb tanúi vannak és ezeket
mind félre kell állítani az útból, el kell pusztítani őket. Ha a Macbeth se'mmi
egyéb nem lenne, mint a zsarnokság pszichoanalizise, akkor is egyedül álló
remekmű lenne a maga nemében. De Shakespeare még tovább megy, és a zsar
nak tragédiájának ürügyén feltárja a bűn egész lélektanát, nemcsak szubjek
tive, de objektive is, és itt érdemes megállnunk egy pillanatra.

Mint minden nagy shakespearei drámának, a Macbethnek is kötetekre me
nő irodalma van. A legkülönfélébb módon próbálták megközelíteni, főleg a
benne döntő szerepet játszó boszorkányok miatt, akik külön nagy fejtörést
okoztak a kommentálóknak. Mint tudjuk, ezek a különös természetfölötti lé
nyek (női formájuk van, de ugyanakkor szakálluk) sugallják először a győztes

hadjáratból visszatérő Macbethnek, hogya trónra törjön. Shakespeare witch
nek nevezi őket, ami a szótár szerint boszorkányt jelent ugyan, de értelmileg
közelebb van a szónak ahhoz a jelentéséhez, amely ,a boszorkányon túlvilági
lényt ért. (A szokványos értelemben vett boszorkányt - akik ellen a boszor
kány perek folytak - az angol sorceress-nek nevezi.) S már ez is hozzásegít
het a meaouuishoz,

Az első időkben (Shakespeare újra felfedezése után) cl színházi rendezők

a darab varázslatos elemeire tették a hangsúlyt. Az 1832. évi, debreceni elő

adás színlapja is, mint "varázsdrámát" hirdeti II Macbeth-et. Abban az időben

úgy érezték. hogy Macbeth valami boszorkányos mágiának tehetetlen áldozata.
Később, a liberális kor - érthetően -, a másik végletbe esett. Miután nem
tudott mit kezdeni a boszorkányokkal, egysz.erűen Macbeth hallucinációinak
tartotta őket. Aztán jöttek a mélypszichológusok, akik szerint a boszoTlkányok
Macbeth titkos, tudatalatti vágyainak projekciói, kivetítései. Ez a tetszetős
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magyarázat azonban, valóban aligha állhatja meg a helyét egll a XVII. szá
zad elején irt darab esetében, amint azt az ugyancsak Kárpáti által idézett
Morozov helyesen megjegyzi. Maga Kárpáti Aurél egyszerűen a kor divatjá
hoz való alkalmazkodásnak tekinti a boszorkányok és látomások szerepelieté
sét. Shakespeare korában, mint írja, újra erősen lábrakaptak AngUában a szel
lemhistóriák és boszorkányperek, és aUg akadt- divatos szindarab, amelyben a
természetfeletti erők ne jutottak volna szóhoz.

. Nos, ez az egyik olyan pont, amelyben Kárpáti egyébként kitűnő Macbeth
tanulmányával nehéz egyetérteni. O ugyanis, hasonlóan az előtte való Macbeth
kommentálókhoz, figyelmen kivül hagyott egy nagyon lényeges körülményt.
Nevezetesen azt, hogy Shakespeare mélyen hívő, vallásos ember volt. Soha.
egy pillanatig nem hagy kétséget aferől, hogy Isten és ördög, mennyország és
pokol, üdvösség és kárhozat föltétlen realitások a számára. A bűnt és erényt a
keresztény felfogásnak megfelelően különbözteti meg. Shakespeare humaniz
musa nem valamiféle liberális, deista humanizmus, hanem alapvetően keresz
tény humanizmus. Mint sok minden egyebet, azt sem tudjuk róla, hogy milyen
vallású volt. (Ma már egyre többen vannak azon a véleményen, hogy bár rej
tetten, de mindvégig katolikus volt.) Mindenesetre azonban, akkoriban, a re
formáció és anglikanizmus első századában, az átlag hívő vallásos műveltsé

gében még nem jelentett olyan nagy különbséget a [elekezeti hovátaTtozandó
ság, vallási élményviláguk azonos forrásokból táplálkozott. Shakespeare a ki
nyilatkoztatás Istenében hítt, s így hinnie kellett a gonosz lelkek létezésében,
realitásában is.

Ha ebből az alapból kiindulva közelítjük meg a Macbeth-et. lehetetlenség
a boszorkányokban azonnal fel nem ismerni a látható alakban megjelent dé
monokat, gonosz lelkeket. (Valóságos emberi lények már csak azért sem le
hetnek, mert csak az látja őket, akinek üzenetük szól, Macbeth és fegyvertár
sa Banquo. a többi jelenlevő nem, és dolguk végeztével párává változnak.) A
mód pedíg, ahogy I Macbeth-et a bűnre csábit ják (eleinte hizelegnek neki, tisz
teletet mutatnak iránta, majd mikor a bűn, a királygyilkosság s az azt követő

többi megtörtént, már fölényesen bánnak vele és csupán csalóka illúziókkal
áltatják, mig végül tökéletesen magára hagyják), pontosan megegyezik azzal,
ahogyan a teológia tanítása szerint" a. sátán, a bukott angyal, romboló munká
ját az emberi lélekben elvégzi. Macbeth lelki fejlődésében pedig annak va
gyunk szemtanúi, hogyan züllik le és vetkőzik ki önmagából, az önmaga' ne
mesebbik énjéből, aki engedett a nagyravágyás, a hatalomvágy, a gőg csábí
tásának. (A legjellegzetesebben ördögi bűnök ezek, gondoljunk csak Krisztus
megkísértésére az evangéliumból.)

Shakespeare maga sem hagy kétséget afelől, hogya kárhozat szellemeinek
harcát az emberi lélekért akarta bemutatni. A dráma szövegében számos uta
lást találhatunk erre. "Mégmondhatja az angyal, akit szolgáltál" - kiáltja
Macduff a darab végén, a Macbeth halálát hozó végzetes párbaj előtt. S nyil
vánvaló (az eredeti angol kiadás jegyzete is igy értelmezi), hogy ott a bukott
angyalra, az ördögre gondol. "Két nyelven beszélt a hazug pokol, S igazsága.
csak látszat ?" - teszi fel a kérdést Macbeth, mikor érzi már, hogy elérkezett
a vég, s maga adja meg rá a választ: "Senki ne higgyen többé a bűvész PO~

kolnak:"
Hátra van még a kérdés, ami ugyancsak sokat foglalkoztatta a legkülön

bözőbb világnézetű irodalomtörténészeket, hogy mi índította el Shakespeare
ben azt a lelki folyamatot, amelynek eredményeképpen 1601 és 1608 között a
nagy tragédiák (a Macbeth 1606-ban) megszülettek. A Shakespeare-irodalom
mint a "tragédiák korát" tartja számon az iró életének ezt az időszakát, amely
ben, egy-kettő kivételével, a nagy tragédiákat mind meqirta. A legáltalánosabb
magyarázat személyes sorscsapásokkal (fia, majd apja halála, szerelmi csa
lódás) hozza összefüggésbe Shakespeare lelki világának elkomorulását. Kéry
László kétségbe vonja ennek Q; magyarázatnak helyességét, s ennek kapcs4n
joggal hivatkozik arra,..hogy itt inkább csak Shakespeare művészetének eszmei
elmélyüléséről van szó, és a legkomorabb tragédiának is megmarad azért az
optimista, bizakodó kicsenqése. Ez igy is van, s ez természetesen még nem
zárja ki azt, hogy az emlitett sorscsapások jelentősen hozzájárultak, Shakes
peare emberi és művészi egyéniségének gazdagodásához és beteljesedéséhez. Vi-
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szont itt ismét vitába kell szállni Kárpáti Auréllal, aki más tragédiákkal együtt
a Macbeth-ből is, elsősorban valamiféle politikai hitvallást, I. Jakab uralmá
nak burkolt elítélését véli kiolvashatni. Erre semmiféle adatunk nincs. I. Jakab
kétségkivül feudális uralkodó 'IloIt, aki elvi alapon, makacsul védelmezte a
parlamenttel szemben az abszolút uralkodói jogokat (könyvet is irt az "Isten
kegyelméből való" királyságról), de nem volt despota. Külpolitikájában is 
bár nem valami szerencsés kézzel -, a katolikus és p.rotestáns hatalmak ösz
szebékitésére törekedett. Jellegtelen, sziirke, nem is nagyon erélyes, de it szel
lemet tisztelő ember volt, aki maga is faragott verseket, és az államügyeknél
.iobban érdekelték a teológiai problémák. (Könyvet írt a démonokról is.) Sha
kespeare-Mk és társulatának 1603-ban a "király színészei" kiváltságot adomá
nyozta, ami udvari, szinte nemesi rangot biztosított számukra. Shakespeare-nek
tehát személyesen semmi baja nem volt 1. Jakabbal, társadal11lHag és vagyoni
lag is ekkor érte el élete tetőpbntját.

A tragédiák és a bennük jelentkező szellemi elmélyülés magyarázatát te
hát valószinűleg egyszerűen abban kell keresnünk, hogy Shakespeare elérte
az érett férfikort. Túl jutott a fiatalság gondatlan vidámságán, és mint minden
gondolkodó embert ebben a korban, őt is az élet és az emberi sors mélyebg
összefüggései kezdték érdekelni. Rádöbbent a gonosz támadásainak kitett és cl
bűnnel eljegyzett emberi természet tragikumára, amire a hivő ember megborza
dásával, alázatával és a jóba vetett hitével és reménységével reagált. Ennek a
megborzadásnak, hitnek és reménységnek kifejezője a Macbeth is, amely a hí
l'Ő szemlélő számára valóságos enciklopédiája a bűnnek, és megtisztít6 me
mento mindenki számára.

A győri Kisfaludy Színház társulata méltó köntöst igyekezett biztosítani a
remekmű - talán tudtukon kivül is - jubHáris előadásának. Nagy György
rendező a legpurítánabb rendezői felfogást érvényesítette. A díszletek teljes
mellőzésével vitte szinre a darabot. Mindössze egy; ,az alkalomnak megfelelően

behúzott vagy félrevont hátsó függöny jelezte, hogy zárt helyen, épületen be
lül, vagy szabadban játszódik a cselekmény. A stilizált kosztűmöket egységesen
tompa filc ből készitették. Bizonyára vannak, akik tú1.zónak érzik ezt a nagy
fokú leegyszerűsítést. A darab zavartalan élvezetét mindenesetre nem befo
lyásolta. Sőt, azzal, hogy szabad csapongás t engedett a fantáziának, még sha
kespeare-ibbé tette az előadás hangulatát. Bicskey Károly és Fogarassy Mária
Macbeth-je, illetve Lady Macbeth-je, a műben való nagyelmélyülésrőlés szí
nészi kulturáról tanúskodott. De mellettük az egész együttes a magyar sha
kespeare-kultusz méltó hordozója 1,0It.

Rövid egymásutánban két vigjátékot mutatott be a József Attila színház,
amelyek mindegyike Sós György nevét viseli. Az egyik saját komédiája a
"Kati", a másik Erich Kastner hires, humoros regényéből, "Az eltűnt miniatűr"

ből szinpadra írt, zenés bohózat. Sós György jó színpadi érzékkel rendelkező

iró. Tud jellemezni, jól pergő párbeszédeket irniés karikirozni is.
Ennek ellenére, még a maga szerényebb igényeivel mérve sem hibátlan

darab a "Kati", amely elsősorban érdekel minket, minthogy mai témájú, ere
deti magyar darab, és bizonyos morális, pedagógiai célzattal iródott. Hőse egy
nagyon kedves, de butuska fiatal lány, valamilyen iparvállalat vezérigazgató
jának títkárnője. Ez a Kati egy utcára nyiló, nedves üzlethelyiségben lakik a
mamájával, vizvezeték és központífűtés csövek alatt. Kétségbeesetten vágyódik
már egy rendes lakásra és annak érdekében még férjhez is ment volna a szép
lakással rendelkező mérnökhöz, aki kivetette rá a hálóját, és akinek a kedvé
ért átmenetileg elhagyta félig-meddig vőlegényét, a gyár fiatallakatosát. A
mérnöknek azonban nem voltak tisztességesek a szándékai, így hát otthagyta.
De a lakásszerzés továbbra is rögeszméje marad. és annak érdekében újabb,
még nagyobb butaságot követ el. Hogy a gyár dolgozói között kiosztásra ke
rülő néau lakás egyikét megko,.,pja. nemcsak "deresedő halántékú" főnökének

ud1'arlását fogadja el, (hogy milyen mértékben, azt a nézők fantáziájára bízza
az író) de a lakásosztó bizottság másik három tagját is - pestiesen szólva 
.,megfőzi". Persze kiderül a turpisság, és Kati nemcsak a lakást nem kapja meg,
de az állásából is kipenderitik,.és a tetejébe még a vőlegénye is otthagyja. Ez
zel a mélabús alckorddal végződik a vidámnak induló és helyenkint valóban
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kacagtató játék, és nyomban föl is borul az egyensúlya. Az író nemcsak a mú
faj törvénye ellen vétett, de egy kicsit a költői igazságszolgáltatás ellen is. A
hősnő hibáját eredetileg nem rajzolta olyan súlyosnak, hogy az ilyen mérvú
büntetést indokoltnak éreznénk.

Sós György nyilván a hapy end sablonjától akart menekülni, de az ilyen
fajta .vigjátékoknál ez lehetetlen. Különösen akkor, ha a téma maga is ősi

sablon. (Hányszor megírták mát az aut6val és dunaparti weekend házzal ren
delkező vezérigazgat6, a szegény titkárnő és a szegény udvarló háromszögét!)
De az írókat még nem is lehet hibáztatni emiatt, hiszen az élet hozza eléjük
újra meg újra az ilyenféle sablonokat. Sós György is nyugodtan vállalhatta
volna, hiszen - mint mondottuk - kitűnő szeme van az élet és az emberek
kisebb-nagyobb fonákságainak meglátására. Csak nyert volna vele a darab, ha
végig megőrzi a vidám, iróniku~ hangot és a végén valahogy (ha lakás nélkül
is) boldoggá teszi a fiatalokat ahelyett, hogy Ciz itt és így nem helyén való
moralizálásba csapna át. Persze, hogy lehetne (és kellene is) ezekről a kérdé
sekről komolyan is szólni. De akkor komoly darabot kell írni .és nem sza
tirikus vígjátékot, humorban oldva fel az emberi gyarl6ságokat. Mert igy.
a különben sem világos és egyértelmű moralizálást, nem érezzük sem őszinté

nek, sem meggyőzőnek. A főszerepet játszó és hiteles figurát alakító Szemes
Mari mellett Sinkovits Imre és Velenczei István erősségei az előadásnak.

"Az eltűnt miniatűr" című Kastner regény adaptáltisra már kár lenne túl
sok szót vesztegetni. Mulatságos vígjáték kerekedett ki belőle, de csak keve
set tudott megmenteni az eredeti regény bájos hamvából, ami éppen lehelet
szerű irrealitásában rejlik. Egészen más prózában jellemezni humoros ala
kokat, akiknek mulatságossága jórészt éppen a valószínűtlenségükben rejlik és
egészen más, ha ezek az alakok hús-vér emberként jelennek meg a szín
padon. Sós Györgynek mindenesetre érdeme, hogya kicsit vontatott indítás
után, végig fokozni tudja az iramot és a jókedvet is. Tompa Sánoor és Gobbi
Hilda számára bőséges alkalomma.l szolgál a darab, hogy kiélhessék komédiázó
kedvüket. (Doromby Károly)

KÉPZOMŰ~ÉSZET. Bernard Buffet-ről. Az 1928-ban" Párizsban született
fiatal francia festőművész, Bernard Buffet neve Magyarországon is eléggé is
mert. Ai expresszionizmus képviselője, aki színben nem túl gazdag, erősen

rajzos jellegű képeinek megnyújtott emberalakjaival az elmúlt egy-két luszt
rumban a legnépszerűbb nyugateurópai festők közé emelkedett. Cocteau fe
dezte fel, művészete értékelése körül igen ellentétes álláspontok csapnak ösz
sze, Képtémái [ellegzetesek: komor önarcképek, fanyar hangú tájképek. cir
kuszi jelenetek, szálkásanfestett párizsi veduták, feleségéről festett portrése
rozat, a háború borzalmait felidéző látomások. Sokszor fest csendéletet. hallal,
kompótostállal ; sakktáblával. revolverrel, Ieölt kacsával. Francoise Sagan asz
szony Az elmaradt randevú című balettjének díszletei is Buffet-től valók, il
lusztrálta Cocteau egyik kötetét s a közelmúltban a neves író, Jean Giono írt
róla egy kis könyvet. Hírneve megközelíti Piccssőét, festményei óriási ÖS8ze
gelsért cserélnek gazdát; művészete abban a tekintetben is jelentős, hogy pík
túrája erőteljesen szembeszegül az absztrakt irányzatnak. Egy képeslep szerint
"a közönség most Buffet szemével nézi az arcokat, a nőket, a tárgyakat, 
úgy, ahogyan régebben Renoir vagy Picasso szeméri keresztül ..." Ugyanakkor
több tekintélyes kritikus úgy vélekedik, hogy Buffet csupán a divat kegyeltje.
Közéjük tartozik Pierre Courthiqn is, aki "szegényes táplálékoknak" nevezi
Buffet alkotásait, amelyeket a reklám dobott felszínre. (P. Courthion: Art indé
pendant, Éd. Albin Michel, Paris, 1958.) Courthion a második világháború utáni
törekvések közül elsősorban a "non-figuratif"-dkkal rokonszenvez, s talán i,tt
keresendő a kor és a társadalom kérdéseivel szorosabb kapcsolatot tartó Buf
fet-vel szembeni ellenérzése.

Németh Lajos azt írja "a nagy tiszteletnek örvendő" fiatal festőről. hogy
"a középkori művészet szellemét kutatja". A művész valóban erősen a gótika
hatása alatt áll, mind formanyelvét, mind műveinek eszmei hátteret tekintve.
A biblikus témák már régtől fogv'! foglalkoztatják, 1946-001 való Pieta-ja, 1948
ból a Levétel a keresztről, 1952-001 a Passió. A német Uhde vagy a magyar
Ferenczy Károly módjára az Üjszövetség alakjai modern öltözékben jelennek
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meg e képeken. Buffet közreműködött annak a különleges Apokalípszís-kötet
nek kivitelezésében is, amelyről ~ magyar sajtó is beszámolt, - legrészlete
sebben a Valóság círnű folyóírat ez évi 1. száma, CA kommentárokat Daniel
Rops, Giono, Cocteau és mások írták, az Illusztrátorok, többek között, Buffet,
Dali, a szebrász Zadkine, a tasiszta festő Mathieu voltak.) Az elmúlt években
Buffet több kompozíciót festett Jeanne d'Arc életéről. A hét nagyméretű fest
ményt (a ciklus utolsó darabja a Szent Johanna a máglyán) a művész külön
kiállítás keretében mutatta be. A látogatók sorbaálltak a galéria előtt.

A Lettres Fran~aises 913. számában a közelmúltban érdekes cikket olvas
hattunk Buffet újabb vallásos tárgyú munkáiról. A kritikus - Pierre J)escargues
_.-a legnagyobb elismerés hangján számol be azokról afestményekről, ame
lyeket Buffet nemrégiben lakóhelye, Cháteau l'Arc kápolnája számára festett.
"Úgy vélem, ez a tíz nagy festmény Buffet munkásságának [avarészéhez tar
tozik, egyben pedig a kortársi festészet Iegnagyszabásúbb vállalkozásainak
egyike." A cikk rámutat arra, hogy Buffet "a renaissance előtti egyházművé

szet hagyományait íelúrítva'' alkotta meg műveit, amelyek Krisztus életét:
születését, megkeresztelését, az utolsó vacsorát, a kendőjét nyújtó Veronika
alakját, a Golgothát jelenítik meg. Buffet "a legdrámaíbb és legfájdalmasabb
stációkat" választotta ki, - rnunkáí az avignoni Pieta-t, Grnnewaldot, a colmari
oltárképet vagy a román-kor spanyol szobraít juttatják eszünkbe. Alakjait
Buffet e képein már nem mai viseletben, hanem a kőzépkori művészek által.
is alkalmazott bőredőzetű köntösökben, aureólával a fejük körül ábrázolja.

Descargues 'nem tartja szerenesésnek az utolsó vacsora néhány apostol
arcának megoldását; egyik-másik üres, jellegtelen arekífejezésű, Némely alak
ja indokolatlanul sovány, csontvázszerű, De a Krísztus- és Szűz Máría-ábrázo
Iások "elvitathatatlanul megható sikerei" a művésznek,

Bernard Buffet a tucatos avantgardizmus árja ellen ,úszva, visszaállítja
jogaiba a témát, a történetet elmondó kompozíciót. Megtagadva kora divatos
irányzatait, egyre erősebben és tudatosabban támaszkodik a távoli, de nagy és
élő ihagyományokra. Hajlandó vállalni azegyedülmaradást is és a modernista
művészetből való száműzetést. Új kápolna-festményei nagy őszinteségről ta
núskodnak, alkotásain a vér valódi vér, - alkotásaival azt akarja a művész

eszünkbe juttatni, hogy a kereszténységet egy "megtépett" testen alapították.
Buffet magányos vállalkozása minden figyelmet és megbecsülést megérdemel, s
arra ösztönöz bennünket, hogy összehasonlítsuk őt a múlt nagy mestereivel,
jegyzi még meg Aragon hetilapjának művészeti szakírója.

***
Művészettörténeti tanulmányok a címe a Művészettörténetí Dokumentációs

Központ - Dávid Katalin és Németh Lajos szerkesztette - évkönyvének (Kép
zömüvészetiAlap kiadás, 1961). A tanulmányok anyaga változatos, a témák a
XIV.-XV. századi budai királyi palota körüli polémíától Kernstok Károlyig,
az esztergomi érsekek középkori palotáitól a századforduló szecesszíójának
öseííg, az angol praeraffae1itákig terjednek. Mi itt Németh Lajos Egry Jjzseúről

írott tanulmányára szeretnénk néhány 'szóval kitérni. Mindjárt elüljáróban meg
is mondjuk, hogy mintaszerűen körültekintőnek és tartalmasnak tekintjük ezt
az írást. Németh Lajos a teljes életművet világítja meg, s nem követi azt' a
napjainkban fel-felbukkanó rossz szokást, amely egy író vagy művész életmű

véból kiragad ~ művet vagy egy motívumot bizonyos Időszerűségí szempon
tok alapján. (Gondolunk Stendhal egyes helyeinek, Gárdonyi: A lámpás-ának,
Zichy Mihály az orosz cárizmus által megrendelt katolíkus-ellenes aktuálpoli
tikai alkotásainak stb. aránytalan kiemelésére.) :Németh szépen elemzi Egry
magyarságának s európaiságának korrelációját. "Egry rnűvészetét nem lehet
ennek vagy annak: a nyugateurópai festészeti irány, stílus egyszeru magyar
variációjának tekinteni", ő "valami olyat mond el, s úgy rnond el, amit csak
itt, Magyarországon. anno 1920-1944, s csak így lehet elmondani." Egry rnű

vészetének vallásos jellegét semkeruli meg, s idézi magát a művészt: "Grune
waldat tartom korának egyik legnagyobbjának, - amennyiben kevés mester
tette annyira magáévé Krisztust piktúrában, mint ő." A tanulmánya művész

mellett bemutatja a sokat nélkülöző embert is. aki 1935-ben - túl az ötvenedik
évén - kénytelen arra kérni szerkesztő-barátját, Kárpáti Aurélt, hadd kapja
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olcsóbban a Pesti Naplót, mert a havi 3 pengő előfizetési díjra nem futja:. Így
élt a kor legnagyobb festője, s közben sorra festette művészetünk büszkeségeit.
Kant a zseni legelső tulajdonságának tekintette az eredetiséget, megkülönböz
tetve azonban az "eredeti badarságtól" (originaler Unsinn). Ez a tajta nemes (s
nem a puszta ötletek önkénvén alapuló) eredetiség vonul végig 1920-tól kezdve
Egry képein. Művészete azt bizonyítja, s Németh Lajos tanulmányából is azt
szűrhetjük ie. hogy azok a művészek a legnagyobbak. akik maradéktalanul
meg tudják valósítani a goethei követelményt - "Stkb und werde l"...Halj
meg és szüless újra l" -, azaz akik rnínden új tartalommal kapcsolatban meg
újulnak, újjászületnek, mint formáló rnűvészek.

A Művészet című folyóirat ez évi áprilisa száma Kampis Antal. a sok ki
váló írásáról ismert műtörténész Csikász Imre szebrászról szóló tanulmányát
közlLCsikász 1884.;ben született, s hanninc éves korában, 1914-ben halt meg.
Néhány szép szobor maradt utána. Édesapja - aki kísíparos volt - korá!"l>
meghalt, a család nehéz körűlmények közé került. Mecénásai ettől fogva fő

leg egyházi emberek voltak: "Legnagyobb reménységét a főpap (azaz Hornig
kardinális, veszprémi püspök) bőkezűségébe vetette.' Horníg, miután tanács
adói meggyőzték őt a fiatal szebrász művészí képességeinek várható fejlődésé

ről, megkockáztatott 600 koronát, hogy jó eredményesetén őt az egyház olda
lára kötelezze el ... A pártfogó püspöknek (Csíkász) vallásos szobrokkal is ud
varolt ... Még a szabadgondolkodó Batsányi János emléktáblájának megbízá
sát is papi kézből kapta" - olvassuk Kampis dolgozatában. A szerző megfo
galrnazásai elárulják, hogy Csikász egyházi kapcsolatai nem rokonszenvesek
számára. De a tények tények maradnak: ami kézzelfogható támogatást a nagy
tehetségű fiatal rnűvész rövid élete folyamán kapott, azt nagyrészt művelt és
műbarát papi emberektől kapta. S ők bízták meg Csíkaszt az aufklárista és
jakobinus Batsánjsi János, 'a Martinovics-pörben elitélt forradalmár költő em
léktáblájának elkészítésével is ...

A . MűvészettÖrténeti Értesitő (a Magyar Régészeti, Művészettörténetí és
Éremtani Társulat tudományos folyóirata) kis példányszámú. igen színvonalas
negyedévi szemle, Főszerkesztője a legutóbbi időkig Eiilep Lajos akadémikus
volt, legújabban Pogány Ö. Gábor szerkeszti. Nincs módunk a legutóbbi (1961
es) évfolyam valarnennyi értékes publikációját ismertetni, pedig azok között
több egyházművészeti vonatkozású is akad. (Kovács Éva: Vésett díszű román
kori bronztálak Magyarországon ; Lajta Edith: Az Ecclesia és Synagoga ábrá
zolása a középkorí művészetben; Jakubik Anna: A mátraverebélyi templom.
stb.) Egy írást ragadunk ki csak a gazdag anyagból, Szij Béla "Berény Róbert
festői fejlődése Bartók Béla portréjáig" círnű munkáját. Azért esett választá
sunk erre az írásra, mert Berény 1887-OOn született; ha élne, idén lenne 75
esztendős. A művész halhatatlanul sokoldalú volt, irodalomban és filozófiában
is járatos: ezenkívül kiváló zeneértő, sőt kompónista és zenei kritikus. (Bartó
kon kívül Weiner Leót is lefestette.) Bölöni joggal írhatta a Nyugat9an róla,
hogy ..színes, varázslatos, mágikus tehetség". A tanulmányban tárgyalt fiatal
kori képei - arc- és önarcképek, -tájak, aktok, a térmélységet mesterien érzé
keltető asztali csendéletek - Cézanne, a kubisták és Kokoschka tanulmányozá
sát árulják el. A művész egyik legjelentősebb tagja volt a "Nyolcak" csoport
jának. Szij nagy ismeretanyag birtokában dolgozta. fel Berény munkásságának
korai periódusát. Szerényen, tartalmasan ír, minden mondata mögött konkré
tum van. Tanulmánya méltó a Berény-évfordulóhoz. Hiányosságat csak egyet
találtunk benne: megfeledkezett a művésznek Ignotus Húgóról festett arcmása
ról. (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (L o r i Jt M a a z e l h a n g ver S e n y e i.) A Zene
akadémia csiZZárjai már régen elhalványodtak, a zenészek is elhagyták már a
pódiumot, a közönség azonban 1l:em tágított, hanem újra és újra kitaprolta
LoTin MaazeZt, az utóbbi esztendők legnépszerűbb, legnagyobb karmeste.,egyé
níségét. És ez az ünneplés nem a nagyszerű vírtuóznak, és nem is a 1la{1fIon
rokonszenves embernek szólt, hanem a művésznek, aki két hangversenyé'lt. az
egész zeneirodalomnak keresztmetszetét adta s bebizonyította, hogy éppen olyan
hivatott tolmácsolója a zenei klasszicízmusnak (Mozart Notturno, Haimer-
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szimfónia), mint a romantika világának (Brahms II. szimfónia), hogy egy4rtíttt
otthonos az utóromantika pátoszában (Muszorgszkij-Ravel: Egy kiállftás Ir.é
pei) és 4Z impresszionizmus szinréngetegében (Debussy: A tenger). Talán CMJk
azt sajnáltuk, hogy a meghirdetett műsorszámok közül elmaradt Stravimz1cij
Petruska-szvitje, amely még ma is visszazeng olyan népszerű alkotók zenekani
ban, mint ortf vagy Menotti.

Mi a titka ennek avarázsnak ? Mi teszi Maazelt korunk egyik kiemelkedő

művészévé ? - Nehéz e kérdésekre felelni, hiszen rengeteg apró múhelytitlcot
kellene ho~á felderitenünk. Aligha tévedünk azonban, ha a sok összetev6 kö
zül első helyen az alkotók szándékainak tiszteletben tartását és intencióiknak
teljesen hiteles megszólaltatását említjük. Ahogyan például Maazel első hano
versenyén Mozart salzburgi Notturnóját megszólaltatta, az már talán nem is
zenélés volt, hanem valóságos varázslat. A XVIII. század kedélyes polgáf'csa
ládjainak otthonában éré'ztük magunkat, abban a korszakban, melyben a hd..zi
muzsikálás a mindennapi élet szerves tartozéka volt, amikor napi munkája
után a családfő kezébe vette az első hegedűt, a gyerekek pedig a többi hang
szer mellé telepetitek. Egy korszak üzent e Notturnával, egy nemzedék, mely
Scnubert művészetében igazolja majd önmagát és ott jut el a csúcsra is.

A Haffner-szimfónia is ezt a derűt, életigenlést sugározta, természetesen
minőségileg magasabb fokon. Mozart életének legderűsebb, legoptimistább 1oor
szakából való ez a szimfónia. Egyik bécsi levelének rövid részletében szól )s
róla, miután beszámolt Leopold Mozartnak a Szöktetés egyre növekvő népszeT'IÍ
ségéről és ellenségeinek intrikálásairól. "És most még egy új szimfóniát is ir
jak - kezdi tréfás sZÖTnyűlködéssel-, hogyan fogok mindezzel megbirkózni!
Hát Isten neki, rá kell szánnom az éjszakákat is, másként nem megy; és az
Ön kedvéért, jó atyám, meg is teszem. Minden postajárattal küldök majd va
lamit és amennyire lehet, gyorsan dolgozom majd, és amennyire a segítség
engedi, jól fogok irni." Persze tudjuk, hogy Mozart mindig sietett. De meny
nyire más ez a kedélyesen enyelgő magabizó sietség, mint a Requiem halálig
tartó versenyfutása ! A halál gondolata ekkoriban még nem árnyékolta be II

zeneköltő derűs világát, és ő műveiben éppen ezt a derűs világot szólaltatta
meg. (Nem véletlen, hogy egyes magyarázók szerint a Haffner-szimfónia lassú
tétele a bécsi parkban tett séta zenei ábrázolása.) A mozarti megbékélés talán
sehol sem nyilvánul meg frappánsabban, ellenállhatatlanabbul, mint a szim
fónia zár6tételében, aholOzmin buffo-karaktere ismegzendül egy pillanatra.
Ez a lüktető forgatag, szines villódzás felülmúlhatatlanul sz6lalt meg Maazel
tolmácsolásában és keze alatta Hangversenyzenekar is remekelt.

Maazel még e csodálatos élmény után is tudott fokozni: Brahms II. szim
fóniájával szerzett emlékezetes perceket. "Brahms számos vonatkozásban pró
bakö - irja Thomas Russel - és éppen ezért nagyon sokat el kell tűrnie II

mai karmestere ktől." Való igaz, hogya brahmsi szimfónia sokszor kicsit .,vas
tag" szövetű, néhol meghökkentő módon viszi tovább a beethoveni hagyo
mányt. Ezért előfordul, hogy "kijavitják" szimfóniáit, áldozatul esve Shaw té
vedésének, aki maga is dilettánsnak látta a német meetert. De vajon hallotta-e
ő valaha ilyen nagyszerű előadásbanBrahms műveit? Hallotta-e ennyire újsze
rűnek és mégis hagyományosnak, a IX. szimfóniából nyilvánvalóan következő

nek ezt a művet? Mert ha hallotta volna, akkor alighanem még az ő annyira
kritikus szelleme is meghajolt volna egy csodálatos élmény kényszeritő súlya
alatt. Az utolsó tétel hősi pátosza alighanem hosszú időre felülmúlhatatlan él
ményt jelentett.

Lorin Maazel második hangversenyén a Filharmóniai Társaság Zenekará
nak élére állt, de láthatóan nem mindig volt megelégedve a muzsikusokkal. A
közönség megérezte hallatlan erőfeszítését és méltányolta a zenekar igyekvé
sét is, s így történt, hogy tL Zenéakadémián tartott hangverseny sikere a má
sikéval vetekedett. Pedig kétségtelen és fájdalmas tény, hogyaFilharmóniai
Társaság Zenekara és különösen a vonások, néha nagyon "izgalmas" pillana
tokat okoztak. Sibelius VII. szimfóniája volt a program első számll, és némi
csalódást jelentett kicsit unalmas, kicsit hosszadalmas, terjengős frázisaival.
Annál megrendítőbb élményt jelentett Debussy műve, A tenger. Maazel nem
elégedett meg a mű impresszíoni.sta elemeinek hangsúlyozásával, hanem az
impresszionizmus előzményeit is kiemelte, amikor a darab romantikus termé-.
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szeti ,kincseit vetítette a hallgatók elé. Tolmácsolása és felfogása egyben vá
lasz volt azok számára is, akik Debussy keleties lebegését és mitológikus ter
mészetélményét öncélúnak vélik. Olyannak éreztük a tengert, amilyen a va
Lótágban: sokBzínűnek, kiszámíthntatlannak, szeszélyesnek és mégis hatalmas
nak. És ez már realizmus . . .

A zenekar a műsort záró Egy kiállítás képeivel talált magára (elsősorban

Vargha Béla remekelt a szaxofón megszólaltatásával) és követni tudta Maazel
elképzeléseit. Ezek az elképzelések, akár az eddigiekben, most is tökéletesek
voltak. Vendégünk szinte látomásszerűen idézte fel a kiállítás festményeit és
Muszorgszkij közbeszőtt álmait, s végül az egészet egy monumentális freskóba,
a Kievi nagykapu széles ívébe foglalta. Ez a csodálatos befejezés még Piterre
Dervaux elképzeléseit: is felülmúlta és méltán szolgált mintegy a hangverseny
mottójául. Mí pedig mindnyájan abban reménykedtünk, hogy Lorin Maazelt
a legközelebbi jövőben viszontláthatjuk. Mert emléknek túl híhetetlen lenne ...

(A h u s v é t í ü n n e p e k e g y h á z i z e n é j é b ő L.) Régi szép hagyo
mány nálunk, hogya nagyheti szenvedéstörténet liturgiájával párhuzamosan
legkiválóbb énekkaraink a passió zenei megfogalmazásai közül is bemutatják
a legszebbeket és legismertebbeket. Idén az Alkantarai Szent Péter templom
kórusa (Bucsy László vezényletével) és a Kapisztrán K6rus (Tamás Alajos
vezetésével) szerepelt: az előző Bach János passiójának előadására vállalkozott,
az utóbbi Dvorzsák Stabat Mater című szerzeményét szólaltatta meg. Ugyancsak
a Kapisztrán Kórus adta elő Tamás Alajos Lacrimae Petri című művét, ame
lyet ta'valy részletesen elemeztünk már, s most csupán néhány új benyomá
sunkat összegezzük. De legyen az első iL János passi6.

Pablo Casals az 1950-ben 'TJJegtartott pradesi Bach-fesztivál alkalmáb61
mondotta a következőket: "Bachhoz hasonló csoda egyetlen más művészetben

sem fordult elő. Levetkőzni az emberi természetet, úgy, hogy helyébe isteni
vonások lépjenek, a legemberibb cselekvésekben is a lélek rajongását mutatni.
a legmúlandóbb dolgoknak is az örökkéval6ság szárnyait ajándékozni, az is
tenit emberivé, az emberit istenivé változtatni: ez Bach, minden idők legma
gasabb és legtisztább zenei pillanata." E nagyszerű gondolatok közül a mi
szempontunkból az a legjelentősebb és legtanulságosabb, amely szerint a bachi
muzsika kiemeli az embert a földi szférából és egy pillanatra a magasabb
rendű világ élményével ajándékqzza meg. Albert Schweitzer leírása szerint
Bach valamennyi kéziratán ott volt az S. D. G. jelzés, és a hallgatóknak is úgy
kell érezniök egy-egy műve után: Soli Deo Gloria. Véleményünk szerint Casals
ezzel a Bach:'előadások mércéjét is kijelölte, s különösképpen a passiók elő

adásakor kötelező ez a színvonal. Nos, a Bucsy László vezette előadás ilyen
értelemben val6ban élményszerű volt, s kiváltképp az énekkar emelkedett a
bachi színvonalra. Nagyon sajnáltuk, hogya kényszerű húzások megrövidí
tették a művet, legközelebb azonban az evangelista szerepét is könnyíteni kel
lene, hiszen a kitűnő Bartha Alfonz is elkészült erejével szerepe végére. Él
ményszerű volt a bevezető kórus dinamikus, karakterisztikus megszólaltatása
és a Pilátus udvarában lejátszódQ jelenet tolmácsolása. Reméljük, hogy a kö
vetkező előadásra a fafúvók és a gprdonka is eléri a többi hangszer színvonalát.
Utoljára szólunk az előadás emlékezetes perceit jelentő ,nagyszerű orgonakí
séretről, mellyel Gergely Ferenc remekelt igazi bachi szellemben. 1

Tamás Alajos művében, a Lacrimae Petri-ben új szólista mutatkozott be
Várhelyi Endre személyében, s ezáltal valahogy az egész mű új, elmélyültebb
színezetet kapott. Kétségkívül sok problémát vet fel a Lacrímae Petri műfaja

s nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a szerző milyen irányban fejleszti majd
a várt folytatása kat. Az eddigiekből egy nagyon jelentős magyar egyházzenei
mú körvonalai bontakoznak ki, mely kellő részletezéssel - Ott6 Ferenc úttörő

műve után újabb magyar passiót teremthet. A m'ÍÍ előadása, melyet a szerző

vezényelt, minden szempontból pé~damutat6 volt.
Dvorzsák Stabat Matere kiemelkedően szép előadásban hangzott fel. Egy

formán jeleskedett a kórus, zenekar és a kitúnősz6l6kvartet (Czanik Zsófia,
Eszenyi Irma, Tarnay Gyula és Jámbor László), a fő érdem mégis a 'vezénylő

Tamás Alajosé, aki kitűnő diszpozici6ban. világos értelmezéssel, drámai izzás
sal szólaltatta meg Dvorzsák műt,ét. Bízvást elmondhatjuk, hogy ez a produk-
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dó az utóbbi idők egyik kiemelkedő ~gyházzenei eseménye volt. A "Quis est
hamo" elmélyedt meditációja és a "Fac me vere ..." tétel a többi közül is ki
emelkedett.

Husvétvasárnap a Mátyás templom kórusa Mozart Koronázási miséjével
ünnepelt. Nemcsak a mú szelleme, hanem az előadás is örömünnepet, fén'llt és
derűt sugárzott. Az Alleluja Héindel Messiásából csak az elmélyült, szépéhn.é~lI

betetőzése volt.

(J:1 a r m a t A r t u r h a l á l á r a.) Ö is elment hát! Soha többé nem lát
hatom viszont a Zeneakadémia tanári páholyában, ahol mindig a legfelső sor
ban ült és mindig mosolygott. És nem lesz ott többé a kedves egyházzenei
koncerteken sem, és nem bandukol fel többé a hanyargós lépcsőkön, hogy
megdícsérje a karmesteri, a kórust és zenekart. Sokkal magasabbra indult
most, és sokkal magasabbról hallgatja már a kedves hangversenyeket, de biz
tos, hogy most is mosolyog. Mert akinek ilyen szép, ilyen nemes élete volt,
az a halál után is csak mosolyog. Amikor utoljára láttam, a Rózsavölgyi felől

jött, fekete kabátban, s a hóna alatt kottákat vitt. Mintha szárnya leit 'l'plfl4.
S most. amikor végképp elröpült, azok: a kották őrzik továbbra is emléker:etét
és egy nemzedék. mely tőle tanult igaz emberséget. (Rónay László)

"AZ UJTESTAMENTUM, MA" A szentírástudomány egyik nagy eseménye
volt a múlt évben kora ősszel megtartott oxfordi nemzetközi bibliakongresszus.
Hétszáz biblikus szakember, teológus tanácskozott itt öt napon át. A résztve
vők között meg Iehetett találni a szentírástudomány minden irányzatának kép
viselőit. Legtöbben az angolszász állalpokból vettek részt, de ott lehetett l.átni
a két Amerika, Ázsia, Afrika és'Ausztrália számos neves biblikusát is. A né
met protestantizmust olyan nevek képvíselték, mint K. Aland, W. Sneemelcher,
G. Bornkamm. Katolikus részről is több ismert szaktekintély jelent meg, töb
bek között: Dom J. Dupont O. S. B., J. Daniélou S. J., A Feuillet a párisi Insti
tut Catholique-ból, Dom Michaux O. S. M., J. Sch mid Münchenből. '

A kongresszust az anglíkánF. L. Cross, az oxfordi Christ Church kollégium
professzora, számos liturgikus és patrisztikai könyv szerzője szervezte meg. A
főbb gyűléseket a kollégium kápolnájában tartották, amely Oxford anglikán
székesegyháza, egyike a legszebb angol gótikus épületeknek. Az oxfordi egye
tem keretében ezidőszerint harmincöt kollégium működik. Abibliakutatásnak
s általában a bibliával foglalkozó tudományos munkának itt régi és nagy
hagyományai vannak. Nem hiába kapta Oxford a ,.,thecity of the Bible", a
biblia városa jelzőjét.

A kongresszua munkaprogramját a rendezők a következő-jelszóban foglal
ták össze: "az Ujtestamentum ma". A tanácskozások és ülések célja volt: át
tekintem a tudományos szakkörök és szakemberek jelenlegi állásfoglalásait az
Ujszövetséggel kapcsolatban, megadni a lehetőséget az egyes irányzatoknak,
hogy kutatásaík eredményeit kicseréljék, véleményeiket tisztázzák, állást fog
laljanak a szent könyvek irodalmi, történeti és teológiai kritikáival kapcsolat
ban, általában megvizsgálják. milyen jelentőséggel bír az Ujszövetség a mai
ember életében. A kongresszus három mederben végezte munkáját. Az elsőt

a szakkutatók tanácskozásaí jelentették, amelyek keretében ezek kicserélték
kutatásaik eredményeit. A másik munkaterületet hét szakosztály tanácskozásat
nak sorozata képezte. A szakosztályok rnunkáját harmadik szektorként az esti
plenáris ülések egészítették ki. A kongresszus öt napján száznegyven előadás

hangzott el a szakosztályt és hét a plenáris üléseken.
A megnyitó előadást az új anglikán prímás, A M. Ramsey, a cambridgei

egyetern szentírástudományi tanszékének egykori tanára tartotta: "Az Úr szen
vedéseinek leírásai az evangéliumokban" címmel. Amint Eugeníusz Dabrowskí
professzor a Tygodnik Powszechny hasábjain beszámol róla, a bevezető elő

adás mondanivalójával és hangvételével megadta a kongresszus munkájának
írányvonalát, szellemét és hangulatát is. Az anglikán prímás megnyitója, va-

. Iamint a többi protestáns biblikus előadása és felszólalása alapján Dabrowski
professzor azt a megállapítást teszi, hogy az evangéliumok és általában az Uj
seövetség értékelése terén a protestáns szakemberek felfogása az utóbbi idő

ben alapvetően megváltozott.
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A XX. század eleje óta a protestáns bibliakutatók között általános volt
a felfogás, hogy Krisztus alakjának és cselekedeteinek megítélésében Márk
evangéliuma az irányadó. A többi evangélium jelentőségét kisebbnek vélték,
mert azt tartották, hogy ezek később keletkeztek. A mostaní kongresszus Máté
evangéliumát tette első helyre; a protestáns szakemberek is ugyanolyan fontos
ságot tulajdonítottak neki, mint amilyen komolysággal és tisztelettel a kato
likus biblisztika foglalkozik vele. A cambrídgei egyetem szentírástudományí
professzora, C. F. D. Moule határozottan kifejezést is adott a protestáns bibli
kusok körében végbemenő szemléletváltozásnak. Amikor pedig A. Houssiau
louvaini katolikus egzegéta előadásában a katolikus tanításnak megfelelően fej
tette ki az evangéliumok keletkezésének teóríáját, a kongresszus többségében
protestáns résztvevői általános helyeslessel fogadták érveléseit. H. J. Cadoory,
a Harward egyetem ősz professzora "Visszapillantás az evangélíumokra" cím
mel összefoglalást adott élete munkásságáról, O is szembefordult a maga régeb
bi, erosen pozitivista és szkeptikus magatartásával, amellyel a Szeritírást szem
lélte. Egyedül a német G. Bornkammnak a "történelmi Jézusról és a kerygma
tikus Krísztusról'' szóló előadása képviselte a régebbi protestáns felfogást.
Bornkamm azt a bultmanni elméletet propagálta, amely szerint különbséget
kell tenni a történelem Jézusa és a hit Krisztusa között. Dabrowskí megálla
pítja, hogy az előadás élesen elütött a kongresszuson uralkodó általános felfo
gástól.

A felfogásbelt változás nem csupán az evangéliumokkal kapcsolatban nyi
latkozott meg, hanem Szent Pál leveleire vonatkozóan is. Dobrowski legjellem
zőbb példájául hozza fel J. H. Rengstorf münsterí professzor előadását és an
nak fogadtatását. Előadását "Szent Pál levelei és a korai római egyház" cím
mel tartotta meg. A neves protestáns tudós megállapításai közül nem egy
szinte teljesen fedi a katolikus szentírástudomány álláspontját. A 'rómaiakhoz
írott levél régebben kétségbevont részének védelme, Szent Pál és a római egy
ház viszonyának taglalása, magának a korai római egyházközségnek a rajza
szinte teljesen megegyezett a katolíkus felfogással. És Rengstorf előadását több
ször szakította meg a kongresszus helyeslő tapsa.

Az utolsó plenáris ülésen, melyen H. J. Carpenter anglikán püspök elnö
költ, két előadás hangzott el, mindkettókatolikus teológus ajkáról. Az első

előadást J. Daniélou tartotta meg "Tipológia és allegória" címmel francia
nyelven. A cím után itélve nem sok sikert lehetett volna jósolni előadásának.

Mégis, teljesen meghódította hallgatóságát. Pedig nyiltan megbírálta nemcsak
az őskeresztény Origenes tévedéseit, hanem - hallgatóit is. Szellemesen és hu
morosan rámutatott, hogyatipológiát összekeverték a kereszténység helyes,
történeti távlatokba helyezett képének megalkotását.

A plenáris záróülés másik előadója az angol Dom B. C. Butler, a "Szent
Máté eredetisége" című nemreg megjelent munka szerzöíe volt. Előadását a
következő címmel tartotta meg: "Lélek és szervezet az Ujszövetségben". A té
ma felvetése már önmagában rnerészség volt egy zömében olyan hallgatóság
előtt, amely munkájában évtizedeken át szígorúan elhatárolta a "lélek vallá
sát" a vallás minden szervezeti formájától és amely rnegszokta, hogy a kato
licizmust az olyan vallás prototípusának tekintse, rnelyben a szervezet győzött

a lélek felett.· Butler mégis sikerrel és hatásosan tudta kifejteni álláspontját.
hQgy a kereszténységben a szervezet magából az Ujtestamentumból nőtt ki és
nemcsak, hogy nem nyomta elbenne a szellemet, ellenkezőleg - az ő felisme
rései szerint - fokozta hatóerejét. Butler oly messze ment, hogy felvetette a
Máté evangéliumban szereplő és a pápaság alapját képező jézusi kijelentést,
a "Tu es Petrus" kérdését is. A hallgatóságot első pillanatban érezhetően meg
lepte a probléma felvetése. Butler azonban oly tárgyilagosan és higgadtan be
szélt, szavait annyira áthatotta a.z igazságkeresés szelleme, hogy hallgatósága
feloldódott és míndvégíg feszült érdeklődéssel figyelte fejtegetéseit. Jellemző

erre, hogy az előadás végeztével Butler előadását nyomtatásban felhalmozva
odakészítették az előadóterem ajtajához. A résztvevők utolsó példánvig elvitték.

Amint Dabrowskí professzor kiemeli beszámolójában, hiba volna vérmes
következtetéseket levonni az oxfordi szentírástudományi kongresszus fentebb

" ismetrtetett jelenségeiből a katolicizmus és a protestantizmus egymás közö1;lj
viszonyának változására. A túlzottan derűlátó következtetéseknél és elképzelé-
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seknél többet jelent maga a valóságos. tény: lehet békésen. tárgyilagosan, a
kölcsönös megbecsülés szellemében foglalkozní olyan kérdésekkel is, amelyek
kel kapcsolatban valaha szinte kötelező volt a szenvedélyes és elfogult vita. és
a merev állásfoglalás. (Sinkó Ferenc)

EGY MAQUISARD FILM MARGÓ.JÁRA. Azokban az időkben, amikor a
náci megszállók csizmái taposták a katonailag megvert és fizikailag demorali
zált Franciaország földjét, még túlságosan fiatal, tapasztalatlan voltam ahhoz,
hogy megértsem és kellőképpen értékelni tudjam az ellenáliók, a maquisardok
hősíességét. Nem is érthettem. hiszen nem volt semmi ilyesféle élményem.

Az élmények később keletkeztek: 1944-ben, akkor, azukor már Franciaor
szág javarésze lerázta az igát, amikor ezek a "romantikus vágányok" önere
jükből felszabadították Párizst. Mi csak akkor kezdtük el szenvedni igazi sú
lyában a német fasiszta elnyomást. A teljes. megértés. az igazi értékelés kora
azonban csak jóva\ később érkezett el. azok után az olvasmányok után, ame
lyek lejegyezték ezeknek a hősi időknek minden főbb mozzanatát. Ennek. az
értékelő megértésnek első lépcsője Aragon: L'homme communiste-je volt. ,Ez a
furcsa, mély humánummal áthatott könyv szélesre tárta a pokol kapuit, meg
mutatta a tengernyi szenvedés megannyicsarpokát: a Mont Valeríen-t, a
Chateaubriant-i tábort, a Gurs-i, a Montluc-i, a Draricy-í s a Fresries-i börtö
nöket; valamint azt is, hogy kik pusztultak' el a perzselő lángokban, míesoda
emberi értékek hamvadtak el. Megismertem a húszesztendős Brest-i katolíkus
diák, Robert BusilZét, valamint a kommunista Gabriel Péri mártír sorsát. Meg~

ismertem és átéltem a róluk szóló éneket, Aragon gyönyörű költeményét, "A
Rózsa és a Rezedá"-t. Azt a költeményt. amelyik a hervadhatatlan virágokat
zengi, a hazaszeretet vérpiros szirrnait. amelyek világnézeti különbség nélkül
hulltak oda a szabadság oltárára: .

Az akinek szent volt a szent F:g
S az aki nem mondott imát
Mindketten a rab nőt ezerették
Kit őriztek a katonák ...

Mindketten és mind ki tudja hányan a mb nő, "Ma:rianne" szereUnesei
'voltak; az ellenállók, a hősök, a szabadság névtelen katonái, az egyszerű em
berek, a sokezer Jacques, Jean, Georges, Paul és Pierre; Yvonne, Marguerite,
CIémentine, Claire és Marie ...

Önkéntelenül felvetődik a kérdés: mi volt az az erő, amely ezekből a bé
kés, gyakran gyermekien szelíd emberekből franktírőröket, elszánt terrorístá
kat, rettenthetetlen hősöket faragott? A németek brutalítása ? Nem. Hisren
mmdig minden háborúnak megvannak a maga vastörvényeí, a megszállők se
holés soha nem voltak szalonfiúk; hiszen a Rómát megsarcelő Brennus óta
rnindíg ez volt a jelszó: "Vae víctís !" Nem és nem! Ez a komponens magá
ban nem lett volna elegendő ahhoz, hogy egy népből egyetemes gyűlöletet vált
son ki. Igenám ! Csakhogy ez több volt közönséges megszállásnál l A nácik
nemcsak a javakat rabolták el, nemcsak a fegyvert s vele együtt a szabadsá
got csavarták ki a legyőzöttek kezéből, hanem az eddigi életformát is el akar
ták tiporni, más "erkölcsöket", idegen szemléletet, "új rendv-et akartak a
francíákra kényszeríteni; ki akarták irtani, fizikailag meg akarták semmisíteni
a francia értelmiséget, a gall szellemet. Erről írja Jacques Deceur a Les Lettres
Erancaises első számában:

" ... A Franciaország szolgaságáratörőhitleri terv egyúttal a francia értel
miség meggyilkolása is. Hitler és cinkosai arról álmodoznak, hogy ami iro
dalmunkat, tudományunkat és művészetünket a germán barbárságnak kiszol
gáltatott Európában háttérbe szoríthatják. A francia nagyság szálka a sze
mükben- Véka alá kell rejteni. A ránk erőszakolt rendszer, amelyben betil
tották a gondolat és a kifejezés minden szabadságát és amelyben csak azoknak
van joguk írni és beszélni, akik az ellenség dicséretét zengik, előre megmu-
tatja, hogy mi lenne az ,új rendben' kulturánk sorsa." ,

Itt kell keresnünk amaquisard mozgalorn éltető lángját. Ebben az izzó
katlanban edződtek acéllá a lelkek - csoda-e hát, hogy kíméletlenekké váltak,
hogy nem j rgalrnaztak egyetlen árulónak sem ?
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Ezek a gondolatok zümmögtek bennem, távozóban a Marie Octobre Iilrn
múzeumi előadása után. Mert ezeket az időket idézi a Jaques Robert regénye
nyomán készült film, amelyet Julien Duvivier, a hírneves francia rendező vitt
vászonra. Szándékosan mondottam így: "idézi", mert hiszen a cselekmény a
felszabadulás után tizenöt esztendővel [átszódík. Ennyi időre volt szükség,
hogy pont kerülhessen a maquisard-időkben kezdődő dráma végére. Furcsa
história, de mégsem a rendkívüliség, a "határeset" kívételessége teszi élmény
nyé. Sok;kal inkább a retrospektív szemléletmód, a múltba irányuló lelki ref
lektor, amely fényt' derít az ólomsúlyú évekre, az elnyomásra s amely árnyé
kot vet minden megtévelyedésre, gazságra,

Marie Octobre ~ fedőnév. Az ellenállás sokezer Mariejának egyike rej
tőzik rnögötte, a "Courage"-csoport üdvöskéje. Röviddel a felszabadulás előtt

ezen a csoporton rajtaütött a Gestapo s vezérük, Castille, elesett. A háború
után Marie kalapszalónt nyitott ezzel a fedőnévvel. Tizenöt év múltán beté
ved az üzletbe egy német túrísta ; feltűnik neki a cégtábla, érdeklődik a tu
lajdonosnál, s miután gyanúja beígazolódík, vallomást tesz: "Akkoriban kém
elhárftó tiszt voltam s igen sok fejtörést okozott nekem egy ellenállási cso
port, amelynek ön is tagja volt, Marie Octobre. Talán sohasem tudtam volna
zöldágra vergődni, ha nem akad önök között egy áruló. A nevére már nem
emlékszem. Sajnálom, hogy így történt, hiszen őszintén csodáltam bátorsá-
gukat ..." .

Marieban megérlelődik az elhatározás, hogy felderíti az igazságot, Bajtársi.
találkozót rendez üzlettársának. hajdani harcostársának víllájában, amely an
nak idején a csoport főhadiszállása volt, ott, ahol a Gestapo rajtuk ütött, ahol
Castifle-t megölték. Az egykori maquisardok kivétel nélkül mindnyájan megje
jennek s a baráti vacsora kedélyesnek igérkezik. Az idő elmosta a múlt ese
ményeinek véres komolyságát, a vészterhes napok emlékké szelídültek - csu
pán a halott Castille gyászszalagos fényképe tekint mementóként az egybe
gyűltekre.

Am egyszercsak Marie előáll mondanívalójával, A bajtársak eleinte nem
veszik komolyan. egyszerűen hihetetlennek tartják, hogy áruló lehessen közöt
tük. Meg azután kényelmetlen is az ügy, olyan jó az emlékek langyos fürdő

jében lubickolni, igazán kár lenne egy "idegen" bejelentése alapján újrarágni
a múltat. S ha ki is derülne az igazság - mit kezdenének vele? Az áruló cse
lekedetének következménye, a bűn már régesrégen elévült. Mi legyen a tettes
sorsa? Igen, annak idején halálra ítélték volna s az itéletet a csoport hajtotta
volna végre. De ma ? Manapság Jl1indez már idejét múlta, törvénytelen lenne;
közönséges gyilkosság. Jobb tehát nem bolygatni azt, ami elmúlt.

Marie azonban hajthatatlan. Szavai egyszeruen, tompán esengenek, érveit
lehetetlenség megdönteni : meg kell találnunk az árulót, hogy gyanakvás nélkül
né2Jh~ünk egymás szemébe! A tettes majd írásban vallomást tesz és végez
magával ...

Megindul hát a különös nyomozás a tettes személye után. Mindenkinek
alibit kell bizonyítania, mindenki gyanús, aki él. S a gyanú szelleme mindenkit
megérint egyaránt, még Marie Oetobre sem kivétel. Szükül a kör, gazdagodik
a dráma motívácíója. A fény mellett kirajzolódik az árnyék. Kiderül, hogy az
áruló sikkasztott is. Épp azon az emlékezetes estén akarta Castilde leleplezni 
oka volt tehát, hogy akár árulás útján is szabaduljon acsávából, hiszen az el
lenállók törvénye nem ismert trétát azzal szemben, aki bármiféleképpen meg
tévedt. Új körútra indul a gyanú - most már ebből a szempontból. Hálóját
hol erre, hol arra veti ki - hasztalan. Végül felparázslik a múltból a legiz
zóbb szenvedély, a szerelern is. Castille és Marie Octobre szerelme amelynek
ellenséges golyó vetett véget. Am rníndez hiába, mert nincs bizonYí.ték, nincs
kézrelfogható tény, amelynek alapján itélni lehet. .

Akkor megroppan az emeletre vivő falépcső, lépések kopogása hallik. Szól
jon és itéljen hát az egykori ellenség, ha már az árulónak nem volt bátorsága,
hogy felfedje magát. Idegtépő másodpercek múlnak s a lelkiismeret súlya meg
pattantja a tettes idegrendszerét: menekülní próbál, elárulja magát. Döntött a
bűntudat, hiszen a német tisztet az üzlettárs alakította; hiszen a német eee
detlleg sem említett nevet, nem emlékezett ...
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Megvan hát a tettes, a nyomorúságos áruló, aki most kegyelemért esedez.
Szerelrnes volt Marie Octobre-be, ő csak Castille-t aJkarta félreállítani, a töb
bieket megmentette, futni hagyta. Mint nyomdász nagy 'hasznára volt a cso
portnak, ígazolványokat, élelmiszerjegyeket hamisított. Méltányosságot kér, vi
tatkozik, érvel, mentí a bőrét. Úgy kell odaverni az asztalhoz, hogy megírja
vallomását, Kezébe nyomják a revolvert. Szökrn próbál, bajtársai ellen ford ft
ja fegyverét - akiket már egyszer elárult, ám Marie fegyvertelenül is szem
beszegül vele. Leteperik, elfogják s ő földöncsúszva könyörög az életéért.

S a szánalmas féregnek aikkor szószólója akad: az egyik bajtárs, akíböí
időközben katolikus pap lett. Nagylelkűséget. rnegbocsájtást kér számára, til
takozik az ellen, hogy öngyílkosságra kényszerítsék, a szívekhez fellebbez. S
egyre többen hajlanak a szavára, különösen az orvos. Am akkor előáll a vilia
tulajdonosa, Marie üzlettársa. Előveszi jegyzőkönyvét s felolvassa azoknak a
neveit, akik árulás miatt jutottak az ellenség kezére, akiket kegyetlenül meg
kínoztak és megöltek a nácik. A névsorban utolsóként egy tizenhétéves lány
neve hangzik el: felakasztották. Tompán zuhog a szó, iszonyú a vád s a döb
bent csendet darabokra töri egy revolverdörrenés. Marie Oetobre Ieteszí ke
zéből q fegyvert, összetépi az áruló kikényszerített vallomását s felhívja a
rendőrséget: - "Megöltem egy embert."

Ez a dobbent csend, amelyik megelőzi s követi a film befejezését jelentő

revolverlövést, ez ivódik bele a néző lelkébe. Olyan csend ez, amivel eleinte
nem tudunk mit kezdeni s amit szerétnénk mielőbb elfelejteni. Később ez a
némaság megtelik sóhajokkal, a lélek vall önmagának, elrebegí halk, kis vá
gyait: ne, ne kelljen mégegyszer ilyesminek történnie! Ez az első s a legdön
tőbb reakció!

A többi? Az már az intellektus okoskodása, moralizálás, mérlegelés. Asz
szonyí bosszú? Igen, de több is annál. Nem csak megölt szerelméért kér elég
tételt, hanem a felakasztott, gyenge, fiatal lányért is, és valljuk meg - rnél
tán. A hazafi ítél az árulón, aki kiszolgálta népe hóhérait? Igen, habár ez az
ítélkezés nem tekinthető tárgyilagosnak, hiszen magánérzelmei miatt a bíró 
érdekelt fél. Mindez csupán a dráma sokrétűségét dicsért, csak az író munká
jának nyújt elismerést. A prírnér reakció azonban más utakra terel bennünket.

Minden itélet, amely bűnöst büntet, amely vétket torol meg: emberileg
érthető. Érthető, mert az emberi gonoszság gyakran csak a büntetéstől való :fé
lelem által tartható kordában, csak elrettentő példák által korlátozható. De mit
kezdjünk el, keresztények az ilyen élménnyel ?

Nem tehetünk egyebet, mírrt a filmbeli pap, aki letérdel az áruló teteme
mellé s imádkozik annak lelkiüdvéért. Nekünk is imádkoznunk kell. A szere
tet, a humánum árulóíért, a gyilkolásra bujtogatókért, a fegyvereket ková
csolókért, hiszen - nem tudják, hogy mit cselekszenek! A sírokat benőtte a
fű, hervadhatatlanul virít a Rózsa és a Rezeda. Gyönyörű virágok l Mégis ...
kertekben nyíljanak ezután s ne a háborús áldozatok sírhantjain. (Bittei La,;os)

JEGYZETLAPOK. (Damón, Venus, sznobizmus.) Vas István végre föllá
zadt a filológusok rémuralma ellen. Mindjárt jelentkeztem, hogy beállok a
szabad-csapatába. Mert "fel-felsikongva" olvastam cikkét az Új írásban: hogy
belegázolnak a fordításaínkba - főként latinokról van szó - és nem pusztán
csak metrikai okokból. Ami a mejríkát illeti: ebben, megvallorn, egy árnyalat
tal szigorúbban gondolkodom Vas Istvánnál. akii. szintén egy árnyalattal szi
gorúbban gondolkodik a kérdésben Szabó Lőrincnél; magam sem gondolom
azonban, hogy egy Virág, egy Berzsenyi, egy Vörösmarty, egy Babits után ke
rékbe kellene törni nyelvünket bizonyos metrikai ("pseudo"-) tökéletesség
kedvéért. No de nemcsak metrikáról van szó. ,

Mondom a múltkor valakinek: rnícsoda lehetetlenség, hogy egyes "szervek"
az én magyar versembe (magyarra fordított, mégcsak nem is görögből vagy
latinból fordított versembe) tudtom nélkül, akaratom ellenére idegen hangsú
lyozással átjavítják a meghonosodott neveket. Tessék, Vas Pista is megmondta
az Új írásban ...

Mire az iBető: .,Hohó! - rnondta - az a vita még nincs lezárva. Arra
még feleletek jönnek! - csattogtarta fogát. - Azt még majd megvitatjuk, azt



a VM! Istvánt! Devecseri - mondta, úgy, mintha kardokat, handzsárokat. szab
lyáltat koszörülne - Devecseri már írja a választ !"

S nézte a nyakamat. Semmi kétség: költő-akasztés lesz. Tricoteuse-.eink
már keresik a kötést, készítik a zsámolyt. Mielőtt irodalmunk kies Gréve piacán
lógnának az akasztófán, mint egy ViIJ.Ol1 balladában. főhelyen Vas István, s
valahol az alantabb rangú bitókon jómagam s még néhány szimpatizáns, hadd
lerIhelem meg egy kicsit a búnlajstromot. Úgyis mindegy már, eggyel több vagy
kevesebb a rováson.

írom egy versben, hogy Dámon, Nem Damón, hanem magyarosan, Dárrnon.
Németből fordítom, nem görögből. Kapom a korrektúrát. Dámonból Damón
lett. Hátul hangsúlyozva, Damóóóón. Mert már a régi görögök ... Sha tilta
kozom miatta, rnondják, hogy Devecseri ...

Igen, "bezzeg a Devecseri". Nos, hogy Devecseri a saját versében és fordí
tásában mit csinál, Dámont ír-e vagy Darnónt, Venust-e vagy Vénuszt, az a
Devecseri dolga; van akkora költő is, fordító is, hogy azt csináljon, amit akar
és jónak lát; írjon Damónt, ha akar; jól teszi? nem jól teszi? nem ide tar
tozik rc.tőle senki e jogát el nem veszi".

De mért veszik el tőlem, Devecserire hivatkozva, a jogot, hogy én meg
Dámont írjak és Vénuszt? Balassi óta Vénuszt á,mk magyarul, és amióta ek
logát írnak nálunk, Dámonnak hívják a pásztort, nem Damónnak, mint "a
régi görögöknél". A Vénusz, a Dámon, meg a többi éppen úgy magyarra ho
nosodott szó, mind mondjuk a kilincs, legföljebb az egyik tulajdonnév. a má
sik meg köznév. Am ha az én Vénuszomat Venusosítják, rövid e-vel az elején,
és Dámonornat Damónosítják, hosszú óval a végén, akkor nem nagyon látom
be, miért nem klansosítják a kilincset, mert ahonnét hozzánk került, a régi
franciáknál így mondták, la clenche. Milyen szép volna, egy regényben pél
dául: Szegény Damón, bánatában, mert Venusa elhagyta, fölakasztotta magát
aIdansra.

Azt sem egészen értem, miért szabad a ritmus, metrika kedvéért - ter
mészetesen, helyesen - indokolt esetekben hosszú ragot rövidnek venni, -ból
helyett -bolt írní, -tól helyett -tolt, szövégí bosszú -ú, -ú helyett rövidet; ugyan
akkor nem szabad Venus helyett Vénuszt, holott az ráadásul nem is holmi
licentia poetica, mert az úgy is van magyarul.

Hogy ez a filológusok rémuralma költők s költő-fordítók fölött? Vas Ist
ván ezt állítja. Nem tudom, igen-e, nem-e. Nem akairom én magamra haragí
tani a filológusokat. Nem én a lektorokat sem. Csak 'éppen eszembe jut valami.
s ha már eszembe jutott, le is írom.

Képzeljük el, hogy társaságban vagyunk, beszélgetünk. Azt mondja az
egyik "tag": Tegnap az Er'kelben voltam, a Maazel dirigált. Isteni szép kon
cert volt! - Mire X. (nevezzük X-nek) közbeszól, kijavítja: komzer. így, s
kissé fölemelt hangsúllyal: konszer. Sőt, kissé elnyujtva, dallamosan: kon
S~ • •• - Az semmi! ront közbe egy bumfordi. Én a stadionban voltam a
múltkor, láttam a Valenciát! - Valenszí;a, javítja ki X. - És magaddal vit
ted a meccsre azt a kís milói Vénuszt is? - ugratják. Mire X., megrovón:
Venus.

Azt hiszem, ennyi elég is a .Jdboruláshoz''. Micsoda sznob! - állapítjuk
meg. így, minden díszítő jelző nélkül, udvariasan. Vérmesebbek dímtő jelzőt

~ a1kai1maznak.
csak ezt akartam még elmondani. Félreértés ne essék: példázatul, S rnost

jöhet az akasztás. (r. gy.)
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