
az élet nem az övé. Csak részben. A
nagy egészé is és ennek a nagy egész
nek szüksége van életére, szüksége
van szenvedésére. Élete igenis érték,
szenvedése és tehetetlensége Krisztus
Urunk keresztj éhez való kapcso\ódá
son át az üdvözítő örök érték részévé
válik.

Van a kérdésnek más része is, amire
válaszolni szerétnék. Azt írja levél
írónk, hogy "úgy tudom, még a szen
tek között is voltak öngyilkosok, mert
komoly ok kényszerítette őket", Leve
lének áttanulmányozása után az a be
nyomásom, hogy mivel az öngyílkos
ság gondolatával sokszor foglalkozik
- a maga mentségére igyekszik kü
lönleges eseteket felsorakoztatni. Fel
sorolt esetel azonban nem öngyilkos
ságok a szó igazi értelmében. A süly
lyedő hajó kapitánya például nem ön
gyilkos, amikor nem száll mentőesó

nakba, amíg mindenkit meg nem men
tettek, mert nem a saját halálát akar
ja, hanem kötelességét teljesíti, akár
halála árán is. Nem volt öngyilkos
Dugovics Titusz, nem volt öngyilkos
Sámson, amikor tudta, hogy bíztos ha
lálát jelenti a szétdöntött oszlopok rá
is zúduló kőhalmaza. Nem öngyilkos
az apáca, aki Istennek ajánlott szűzes-
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sége védelmében kíugrík az emeletről.

bár tudhatja, hogy ez halálát jelenti.
Mindezek és hasonló felsorolhatatlan
esetek - felsorolhatatlanok az élet
sokszínűsége miatt - nem öngyilkos
ságok a szó tulajdonképpeni értelmé
ben, mert ezekben nem arról van szó,
hogy valaki az élet elpusztítása árán
menekül az élet keménysége és meg
aláztatásai, a felelősségrevonás elől,

hanem arról, hogy az életnél is többet
érő erkölcsi elveket szolgál, aminek
elviselendő, de nem akart mellékkő

rülménye az, hogy meg kell halnia.
Amennyiben valaki szentek "öngyil
kosságáról" hallott, ezek mind ebbe a
kategóriába tartoznak.

Nyugodjon meg tehát a levélíró és
mindenki más, akinek a fejében meg
fordult hasonló gondolat. Minden élet
érték, nemcsak az örökkévalóságban,
de itt a földön is, valamennyiünk szá
mára, a kegyelmi közösség összefüggé
se alapján. Nincs áldozat, aminek va
Iahol gyümölcse ne lenne. Nem lénye
ges, hogy nem látjuk, fontos, hogy
tudjuk és higgyük, hogy szenvedése
ink "kiegészítik Krisztus szenvedését",
ha tudatosan felajánljuk és vállaljuk
őket.

Eglis István

UTÖHANG ÖT ELOt\DASHOZ. 'I'öbb éve folyik már az a gyakorlat, hogy
a Hazafias Népfront Békebizottságának Katolikus Bizottsága minden második
hónapban tájékoztató előadást rendez megvénként a katolikus papság számára.
Kezdetben ezek az előadások látszat szerint csak azt szolgálták, hogy népünk.
hazánk és a szocíalísta rendszer aktuális kérdéseiről, problémáiról vagy cél
kitűzéseiről világosítsák fel a hallgatóságot. így is nagyon hasznosnak bizonyul
tak, de újabban és különösen a mcstaní rnunkaévben már logikai összefüggés
is alakult köztük: az előadások szinte egymásból folytak és kiegészítették
egymást. -

A témák ezúttal is olyanok voltak, amelyeket nagy általánosságban nunden
rendszeres újságolvasó ismer és róla maga is véleményt forrnál. Ezekben az
előadásokban azonban a legjobb szakértők által nyertek kifejtést, úgyhogy a
hallgatók messze túlhaladtak azon a színten, amelyet az ismeretszerzés meg
szokott rnódjaí biztosíthattak volna nekik. Megnyilvánult ezzel az az értékelés
és megbecsülés is, amellyel az előadók papi hallgatóikra tekintettek. Ennek
köszönhető, hogy sok minden, amit elmondtak, valóban lekötötte a hallgatók
figyelmét, gondolatokat és érzelmeket váltottak ki bennük, s utána kérdéseik
kel most már maguk is hozzájárultak ahhoz, hogy úgyszólván szellemi munka
közösség bontakozzék ki.

A tíz hónap öt előadása a nemzetközi helyzetről és a berlini kérdésről, a
második ötéves tervről, a szocialista országok gazdasági együttrnűködéséről, a
békés koegzísztencía, a leszerelés és az atomfegyverek eltiltásának problémáiról
szólt. Csupa olyan kérdés tehát, amelyekkel nem foglalkozni, róluk tudomást
nem venni, bennük állást nem foglalni és irányukban magatartást ki nem ala-



kíltani lehetetlen míndazok számára, akik nem akarnak teljesen elszakadni a
való élettől. Az egyháziaknak pedig egyenesen hivatásuk, hogy e kérdések
megoldásának szükségét az evangélium fényébe is beállítva közreműködjenek

a felismert nemzeti és nemzetközi közjó előmozdításában.

Ismételten tapasztalhattuk. hogy a Magyar Népköztársaság, mint erek az
előadások is rnutatják, bizalommal fordul a papság felé abban a vonatkozás
ban, hogy az emberiség és az emberi boldogulás nagy kérdéseiben nem visel
tetnek közömbösen, hanem segítő készségről tesznek tanuságot - éppen az
egyház híveinek érdekében is. Ezek az előadások őszintén tárták fel nemzetünk
teljesítményeit és nehézségeit, az állam vezetőinek terveit és elgondolásait,
ugyanakkor azonban az előadók figyelmesen fogadták a papság észrevételeit
is. Összhangban van ez az állam és a katolikus egyház megállapodásával is,
amelyben sarkalatos tétel, hogy a szocíalizmusban élő katolikus egyház vál
la'lja az egész nép javát szolgáló törekvések és célkitűzések támogatását. Az
előadások ennek a vállalt kötelezettségnek teljesítéséhez is segítséget nyújta
nak, rnert az egyes kérdések helyes ismeretében maguk az egyháziak szigetel
hetik el vagy küszöbölhetik ki az itt-ott még zavart keltő reakciós jelenségeket.
Nem vitás ugyanis, hogy annak a hatalmas alkotó munkának s azoknak a tö
rekvéseknek, amelyeket az előadók körvonalaztak. Illetve kifejtettek, olyan
erkölcsi alapjaik vannak, amelyek egybeesnek a természet törvényeivel, követ
kezésképpen ezek az egyháztól sem idegenek.

Az előadásokból persze magától értetődően kitűnt, hogy ami változatlarnul
döntő követelmény, a békéért való aktív küzdelem. Nekünk, papoknak is tel
jes erőnkből oda kell hatnunk. hogya népünk életszínvonalát emelő, anyagi
és kulturális igényeit mind nagyobb fokban kielégitő alkotásaink ne essenek
áldozatul egy ostoba, értelmetlen és semmit meg nem oldó rombolásnak és
vérontásnak. Valljuk és hirdetjük, hogy az emberiségnek el kell fogadnia
és valóságga kell váltania a modern kornak azt a parancsát, hogy bármilyen
legyen a társadalmi berendezkedésünk, békében kell élnünk egymás oldalán.

(Mórász Pál)

SOMOGYI ANTAL HETVEN ÉVES. Néhány hónappal ezelőtt töltötte be
életének 70-ik esztendejét Somogyi Antal professzor, a magyar művészettörté

neti irodalom kiváló egyénisége, a régi és modern egyházművészetkérdéseinek
nagy erudíciójú kutatója és értő, fáradhatatlan kommentátora, - ha kellett:
harcosa.

1892. ápirilis 25~én született a Győr megvei Abdán. Szülei parasztemberek
voltak. A képzőművészetet a győri bencés gimnázium tanulójaként kezdte
megszeretní, amikor az iskola folyosóin figyelmesen nézegette a híres klasszikus
műalkotások reprodukcióit. Később egy kiállításon szembetalálkozott néhány
plein-air-ben festett, friss, üde, de akkor még sokak által "ulrtramodernnek"
nevezett nagybányai képpel - ezek mélyen megragadták őt, Középiskolás, de
már Fromentin, Jungmann, Dessoir esztétikai és műtörténetí murikáít olvassa
éskiivonatolja. Hetedikes gimnazista korában elkészítette a győri bencés rend
ház templomának leírását; pályadíjat nyert vele, sőt írását a tanári könyv
tárban is elhelyezték.

Egyetemi tanulmányait Bécsben végezte, ott is -avacták hittudományi dok
torrá. Ebben az öt évben szorgalmasan látogatta Bécs múzeumait és tárlatait.
A következő évek folyamán bejárta Európának majdmíndegyík országát, Né
metalföldet, Franciaországot, Németországot, Itáliát - mindenütt elmélyülten
tanulmányozva a művészet, kiváltképpen az egyházművészet nagyszerű emlé
keit. Házatérve első állomáshelye Tatabánya volt, tanított sokféle iskolában,
volt káplán, plébános, teológiai tanár (a dogmatika professzora), szemináriumi
rektor, kanonok, a győrí egyházmegye általános helynöke. Ma kanonok, provi
káríus, a Huttudományí Akadémia magántanára.

Első jelentősebb munkája a Vallás és modern művészet (Szerit István
Társulat, 1927); e nagyjelentőségű rnűvel a következőkben még foglalkozunk.
1928/29-ben Rómában él, az itteni Magyar Akadémia tagjaként, ekkor írta meg
Míchelangelo "Utolsó Itéletv-éről szóló tanulmányát, amely azután a Majovszky
Pál szerkesztette Magyar Művészet-ben jelent meg. A Dom sorozatban 1933-ban
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újabb műve lát napvílágot, A modern katolikus művészet, számos illusztrá
cióval.

30-as és 40-es években tanulmányok hosszú sorát közli tolléböí a Győri

Szemle, az Élet, a Katolikus Szetnle, a Magyar Kultúra, a Magyar Iparmű

vészet, a Szépművészet. Témakörei változatosak, érdeklődése sokoldalú és szer
teágazó - foglalkozik a somogyvári ősi bencés apátsági templom dombor
műveivel, a pécsi székesegyház jubileumi ornátusával. a győri Szent Ignác
templom oltárával csakúgy, mínt a nyugati templomépítészet új arányaival, az
új magyar Iakáskultúrával, a városmajori és az Arkay-Kotsis-féle balatonbog
lári templommal, Szőnyi István győri falfestményeivel. 1939-ben Székesfehér
várról jelent meg önálló munkája. Művészetí könyvekről (Farkas Zoltán:
Munkácsy, Far/eas Z.: Magyar festők, Pigler Andor: Bogdány Jakab, Wick
Béla: Kassa) írott kis terjedelmű kritikáit is gondosság, alapos tárgyismeret
jellemzi. Irásaival az utóbbi 15 esztendőben az Új Ember és a Vigilia hasáb
jain találkozhattunk.

Somogyi Antal mint művészeti tanácsadó szamos modern templom építé
sénél bábáskodott: Győrújfalu, Bácsa, a győri Szent Imre templom, Komárom,
Csorna. Nem egy kiváló művészünkkel tartott kapcsolatot, s egyengette útjukat,
irányította szellemüket az egyházművészeti feladatok felé: Aba-Novák Vilmos,
Kovács Margit, H. Mattioni Eszter, Arkayné Sztehlo Lily (akiről a művésznő

tragikus halála után szép tanulmányt is írt: Vigilia, 1960. májusi szám.) Kiváló
szobrászunk, Borsos Miklós egyik felfedezője is Somogyi Antal volt, Amikor
Borsos 1928-ba,n Itáliából hazatért, két olajfestrnénye Somogyi Antal tulajdo
nába került. Az egyiken a velencei Sígnoría börtönudvara. a másikon az idő

közben lebontott győri "Szántó-bástya" látható. (Borsos, mint ismeretes, festő

nek készült, és csak később kezdett plasztikával foglalkozni.) Az újabb magyar
egyházrnűvészet (és az egész magyar rnűvészet) Somogyi Antal nélkül nem
tartana ott, ahol ma tart.

Vallás és modern művészet című kis kötete 35 év előtt jelent meg. Művé

szetszemléletünk azóta sok tekintetben nagyot változott, e könyv leglényegesebb
megállapításai azonban ma is helytállóak, A 20-as években - amikor a meg
csontosodott akadémizmus hadállásai még igen erősek voltak :.- egyértelműen
állást foglalt a művészet modern kifejezési formái mellett: "A művészet nem
lehet kivétel a tönténelem törvénye alól, amely a régi és új állandó mérkőzésé

ről tesz tanuságot ... A változás nem történik kűzdelern nélkül. s az új csak a
régi kiszorításával kap helyet." Az egyházművészetbenis korszerű formanyelv
re. megújulásra van szükség, mondja Somogyi Antal, ,.a mai kor vallásosságá
nak is meg kell alkotnia a maga művészetét, mint ahogy az utánunk következő

korok egyházi művészete is más lesz, mínt a rniérik". Mennyire érvényes és
megf'akulatlan ez a mondata is: "A keresztény művészetnek... azt keH meg
mutatnia, mily szép a mai világ és a mai lélek a kereszténység fényében." A
román, a gótika. a reneszánsz, a barokk nagy művészetí fénykorok voltak, de
nem vesztegelhetünk ezeknél, hiszen "közvetlenül csak: a saját karunk művé

szete szól hozzánk", s csak ha ezt megértettük és megszerettük (s persze: még
előtte megteremtebtük), alskor tudjuk teljes mélységében és szépségében be
fogadni a régi korok örökértékű művészetét. "Megvan a lehetősége annak, hogy
oly modern egY:házművészetünk legyen, amely nem marad el a régi mögött,
sőt kedvesebb és értékesebb lesz annál, mert - a miénk." Ez a művészet bár
új, de nem gyökértelenül az, mert "a múltnak továbbfejlesztésén alapu1."

Ezt a gondolatot bővebben 'kifejtve megtaláljuk azután a néhány évvel
későbbi A modern katolikus művészet círnű kötetben: " ... Nincs semmi szük
ség arra, hogy mert a mai művészetetakarjuk, megtagadjuk a múltat és a vele
való közösséget. Indokolatlan az a forradalmi felfogás, amely a múlttal való
rníndenféle kapcsolatot bűnnek bélyegez a modcrnség ellen." E könyv legrész
letesebben a művészetek kírálynéjával, az építészettel foglalkozik Hilaire
BeHoe-kal - aki XIV. Lajos-monográtrájában szép oldalakat szentel az építő

művészet dicséretének - vall azonos felfogást Somogyi, amikor megállapítja,
hogy "a korok lelke mindenekelőtt az építészet arculatán rajzolódik ki". Az
első világháborút követő évtized templomépítészetének legkülönb alkotásaiként
Herlwmmer, Holzmeister, Perset. Weber, D. Böhm egyházait sorolja fel ez a
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30 évvel ezelőtti könyv, ami igen jó ítélőképességre vall, hiszen Joseph Pichard
1960-ban megjelent Les églises nouvelles d travers le monde című rnunkája is
e templomokat emeli ki ebből az időszakból. A modern vallásos festészet,
szobrászat és vitríprktúra eredményeit tárgyalva, a spanyol Zuloaga, a kubiz
musból kiinduló olasz Gino Severini, a francia szobrász Bourdelle alkotásait
(Elzászi Madonna), a magyar Aba-Novák és Pátzay Pál munkáit tartja - töb
bek között - a legkiérettebbeknek.

Sokáig lehetne még időzni Somogyi Antal írásainál. Elméleti megállapítá
saí a lényegre tapintanak, gyakorlati útmutatásai a legfontosabb teendőket

körvonalazzák. Egy példa az előbbire: "Az egyháznak egyetlen esztétikai
hagyománya van, még pedig az, hogya művészetben is mindig együtt élt ko
rával." S egy másik példa, - az utóbbira: "Tegye elvvé minden plebános, hogy
templomába csak művészi dolgot állít be, legyen az szobor, festmény vagy
iparművészeti tárgy."

Az a rövid pályakép. amelyet Somogyi Antalról nyújtottunk. jól tudjuk,
csak igen hiányosan mutatja be az ő behatóbb tárgyalást érdemlő munkás
ságát, amely Fieber Henrikével egyenlő jelentőségű. Eletútjának mérföldkövei:
időtálló könyvek, tanulmányok, szép templomok, maradandó műalkotások,

amelyeknek szinte "társszerzője" volt ... Hetvenedik szűletésnapján olvasói,
tanítványai, hívei sok szeretettel, nagy megbecsüléssel köszöntik Somogyi Antal
professzort, s további sok rnunkás, termékeny esztendőt kívánnak neki.

(Dévényi Iván)

AZ OLVASO NAPLOJA. Illyés Gyula új könyve, Ebéd a kastélyban, alci
me szerínt: "egy életregény fejezetei". Prózájanak jóresze az, elsősorban a
Puszták népe, a Kora tavasz és a -Hunok Párizsban hármas remeke. Az új
könyv egyik-másik régibb keletű írása mintha amazok egy-egy széljegyzete.
kimaradt töredéke volna, A kamaszizmok tündérszárnyáncsodálatos jégvilága
például, meIy színte a Kora tavaszba kínálkoznék függelékül. S időrendben

közvétlenül ez után, 1942-ben "a fiatal írónövendék küzdelrneiről szóló" Mint a
darvak is ez volt, az életregény egy közbeiktatott fejezete, valóban egy fiatal
írónövendék küzdelmeiről, de természetesen sok minden egyébről is, és ez a
sok mínden legalább annyira fontos, ha nem fontosabb (s ha a kettőt egyalta
Mn el lehet választani), mint az életregényben az, ami történet, ami "regé
nyes". A fiatal író, ahogyan a Mint a darvak kurta kis előbeszédében olvas
hatjuk, "mesterségével kűzd; a felszabadulásért, a saját helyéért. Világszemlé
letéért, amely az ő esetében persze írói szemlélet is . .. E szemlelethez tartozik
már az is, hogy erkölcsi mondandóját széptaní fejtegetésbe rejti; annak vázára
pedig regényes elbeszélés húsát rakja." Küzd anyagával; műhelynyelven azt
mondhatnánk: új műfajt teremt magának; nem tiszteli a határokat. Mentsége:
"így vélt markolhatni legjobban egy kis valóságot, valami egységet, gyorsan,
amíg lehet". Azt hiszem, mind a két szó fontos; a valóság is, az egység is. A
valóság nem szorul magyarázatra. Az egység talán. Úgy vélem, nem pusztán
csak művészí, vagy éppen "szociográfiai" egységről van szó. Az egység itt az
ember egységét is jelenti: a maga megvalósitását. Elsősorban ehhez kell az új
műfaj. Az anyaggal való küzdelem erkölcsi küzdelern is; nemcsak anyagával
küzd az író, hanem önmagával is, önmagáért. Más kérdés, hogy önmagában s
önmagáért küzdve nemcsak önmagában küzd, és nemcsak önmagáért. Illyés
szemérmes író, habozva írom Ie ezt a szót: népéért. Ö is csak ritkán használ
j,a; annál nagyobb a súlya, ha róla mondjuk.

Öríási anyaggal kellett küzdenie a megformálásért; a Puszták népe, a
Kora tavasz után is bőven maradt belőle; Illyésnek csak Ie kell merülníe ebbe
a világba, s két marokkal hozza föl tengermélyéből a gyöngyöt; az Ebéd a kas
télyban is mutatía,

De nemcsak az anyaggal, hanem sok konvencióval is meg kellett küzdenie.
Legkivált aparasztábrázolás konvencióival, és nálunk Móricz szentesítette friss
hagyományaival. A Mint a darvak jórésze erről szól. Az a "fiatal író" ugyanis,
aki Illyés volt, úgy vélte, "meghamisítja az igazságot az is, aki a valóság
helyett álmait írja le. Természetesen egyformán álmodik, azaz egyformán ha
misít, ha akár feketével, akár rózsaszínűvel fes.ti át valaki a valóságot." Való-
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-ság helyett nem akart álmodni s álmot írni, feketébbet, mint amilyennek a
valóságot személyes tapasztalatából ismerte. Elég fekete volt az így is. Fekete
körülményeiben; de nem az emberanyagában, nem az a lelkében. Senki nem
mutatta meg ezt Illyésnél szebben, melegebben, meggyőzőbben. Nem a sze
génységet dicsérte, hanem a szegényeket, "az eszük meg a szívük járását",
az emberségüket és a nemességüket. "A szegények igen kevés törekvéssel és
szerencsével rengeteg önfeláldozást és egyenességet ízlelhetnek, becsületet és
hűséget érzékelhetnek. a szeretet melegéből kaphatnak étvágygerjesztőt. Az
ember ezen a koszton nő emberré, ettől edződik arra a legnagyobb próbára,
hogy nyugodtan fogadja a halált. A gazdagok csak óriási, legtöbbször már eleve
reménytelen erőfeszítés árán közelíthetik meg mindezt." Az embernek óha
tatlanul eszébe jut a példázat a tevéről és a tű fokáról.

Mindez természetesen távolról sem azt jelenti, mintha Illyés a szegénység
társadalmi állapotát magasztalná. Egyáltalán nem. Csak, ha jól értem, olyas
rnit gondolt, hogya szegénység állapotát megszüntető új társadalomba át kell
menteni a szegénység lelkét, melegét, emberséget, emberiességét, azt a bizonyos
"lelki szegénységet", a nyíltságot a másik ember iránt és a szabadságot, füg
getlenséget önmagunkban. "Nem szándékozom senkit könnyre fakasztani a
gazdagok iránt, de amilyen szabadon utazgathatnak. amilyen könnyedén röp
köd testük a píramísok és fjordok fölött, eszméletük oly sánta, érzelmi terü
letük oly szűk, tudatuk oly vaksin kuksol ott fent, abban a sötét toronycel
lában." A történelem bőven példázza: nem sokat értek az olyan változások,
.amikor legföljebb csak őrségváltás történt, s mások költöztek a toronycellákba.
Le kell rombolni atoronycellákat.

Egy ilyen toronycella-lerombolásról szól a címadó Ebéd a kastélyban.
Persze megint másról is, sok minden egyébről, egy történelmi fordulatról, a
magyar arisztokrácia elsüllyedéséről. meg bírálatáról is. Úgy gondolom, nem
csak a közlés véletlenéből került nem messze eléje a Mint a darvak; félig
meddig bevezetés is hozzá; utána jobban meg lehet érteni azt, ami történt,
azt, ahogyan történt, s Illyést is, aki minderről beszámol. S folytatódik a kas
télybeli ebéd alatt, a szegénység és a gazdagság vitája. Ez a vita a középkori
altercatiók óta, s talán egyáltalán mióta gondolkodó emberek vannak, míndíg
a szegénység javára dől el. Minden ellenkező látszattal ellentétben, szegénynek
lenni jobb, mint gazdagnak lenni. Nem nyomorogni jobb, napjában egyszer
enni, lukas cipőben járni és négy családnak hálni egy szobában; a szegénység
lelke a jobb; a szegények belső, emberi gazdagsága a sokkal több a gazdagok
belső szegénységénél. A történelem nemcsak azokat szabadította föl, akik a gaz
dagok rabságában éltek; egy-egy szerenesés gazdagot is fölszabadított a gaz
dagság rabságából. Illyés grófja, vitázva, habozva, ellenkezve, kételkedve, alap
jában véve boldogabb a konyhában, meg a parasztházban, mint mérhetetlen
kastélyában volt. A boldogsághoz nem elég a pénz, a személyzet; a boldogság
hoz emberek kellenek. "Az igazi baj, hogy magányos vagyok - mondja a
gróf. - Mindíg az voltam. Ismét azt mondom: valósággal megkönnyebbülök.
ha a falusiak kőzt lehetek. A koromról beszélnék, a fiaimról. Úgy megkönnyül
a szívem,mint a kő a vízben. Tengernyi vízben! Mily érzés egy nemzet tagjá
nak lenni T"

A gróf most kezdi sejteni: amikor nem a nép fölött áll, hanem a népbe
merül. Amikor a történelem belemeríti a népbe, az emberek közé.

Méltán lehet dicsérni azt a lelet-fölvételt, ami az Ebéd a kastélyban; mél
tán lehet dicsérni .Jeszárnolö" erejét is. De úgy gondolom, Illyés nem leszá
molni akart, a történelem után, amely már úgyis leszámolt. Úgy érzem, vala
hogyan a Mint a darvak folytatását írta meg, nem ugyan tárgy és történet,
de lélek szerint: azt a pillanatot, amikor a szegények veszik kezükbe a dolgok
irányítását, s a szegények lelkét, emberséget ebben a pillanatban. Nagy pil
lanat volt, vizsga-pillanat. A gróf sorsa, és a gróf "vallomása" bizonyítja, hogy
a szegények jól vizsgáztak emberségből, ott, ahol Illyés jelen volt a vizsgán.

Gondolatébresztő: ezt a nem éppen csábító [elzőt is szerétném leírni erről

.3 könyvről. Sok, sok gondolatot ébreszt. A sok közül csak egyet, arról, hogy
van valami, ami még a gazdagságnál. sőt az újgazdagságnál is veszedelmesebb:
~ szolgalelkűség. A gazdagok a szegényekből élnek, és ez megbocsáthatatlan;
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de a született szolgák a gazdagokból élnek, és ez még megbocsáthatatlana.ib.
Egy-egy féleszű, zsarnokoskodó arisztokratának ha egyéb mentsége nincs is,
legalább annyi rnentsége lehet, hogy nem épelméjű. De mi mentsége lehet an
nak az alacsonyabb vagy magasabb rangú szolgának, aki józanul és lihegő

buzalommal hajtja végre gazdája parancsait, sőt előre lesi óhajait, sőt már a
maga szakállára is zsarnokoskodik és basáskodik? Jó szimattal érezték meg,
hogy nekik van a történelem előtt a legnagyobb tartozásuk ; ők voltak az ik.
akik rohanvást kereket oldtak.

S míndehhez Illyés prózája! Próza, mely úgy szép, hogy nem akar .,sz6;J"
lenni. Nincsenek rajta diszek (talán, a negyvenes években, amikor egész pro
zánkban volt valami "kacérság", ő is megengedett magának olykor-olykor egy
egy kecsesebb fordulatot, egy-egy szekatlan-merósz balett-lépést); mincsenek
benne úgynevezett mutatványok, Míndenképpen kevés, ha azt mondom: hite
lességében, tárgyszerűségébenvan a varázsa. Izornzata van; többet mondhatok:
mimíkája, A mondatai lejtésével. szövésével, hangsúlyával. "vágásaival" is áb
rázol ; ez a zeneiségre nem törekvő próza elemezhetetlenül gazdag zenekísére
tet ad a mondandónak. A mezítlábas fiú az öreg nemeskéri Kiss Ivánnal Pe
tőfirőI beszél; annak "bácsikájára" írta Petőfi A magyar nemest. "Arcom a
kívánt hatást tükrözhette, mert nemeskéri Kiss Iván uraság leülvén mellém a
küszöbre, így folytatta: - Itt Borjádon írta." Mi ebben a páratlan? Emlék,
igy történt; el lehetett volna mondani másként is. De, hogy az emlékezet így
őrizte meg, s az író így közli: amint ez a kegyelemkenyéren élő Petőfi kortárs,
ebben a negyvennyolcas világban az egyetlen hatvanhetes (mínt a pompás
Utolsó törzsfőből tudjuk) leül a gyerek mellé a méhes küszöbére - a jelenet
megragadó, naiv szemléletességében (s ugyanakkor a nagyon tapintatosan bele
játszó humorban) van valamí utánozhatatlanul illyési; van benne, ha nagyké
pűen akarnám rnondaní, valami színte "homerikus". S ha már ebből az Örökös
örökségből ídéztem, hadd idézzem a végét is; egyszerűségében, "naívságában"
és pontosságában. a szavak: hítelében. ábrázoló erejében remek, s ugyanakkor
megható. A "bácsika" mérges a vers miatt.; dehát Petőfi már rég halott, nem
lehet ellene semmit tenni; nem lehet megbosszulni, hogy akkor csak fölkelt az
asztaltól, kiment a méhesbe és haragjában megírta az ókonzervatív házíurra
A magyar nemest.

"Jó sokára jutottam csak szóhoz.
- Ha ki tetszett volna menni utána ... tán be lehetett volna látni a rné

hesbe, Ha másképp nem, a kulcslyukon... Meg tetszett volna látni, hogyan
kell versei írni.

- Elmulasztottam ! - mondta nemeskéri Kiss Iván uraság enyhén-büszke
mosollyal, mint aki nagyobb dolgokat is veszni hagyott."

Lehet kurta idézetekkel izeIítőt adni Illyés prózájanak varázsáról ? Olvasni
kell, azután újra olvasni; és a magyar próza klasszikusainak sorában elsők kö
zött tartani számon. (Rónay György)

SZlNHAZI KRONIKA. Elsősorban irodalomtörténeti jelentőségű vállalko
zás a Vígszinház utolsó idei bemutatója, amelynek során Lermontov: "Alarcos
bál" cimű drámáját hozta színre. A közönség, amely hozzászokott, hogy a szín
házban elsősorban színházat, csattanós, valódi konfliktusokat, életszagú törté
neteket keressen, az izgalmas, reális indítás után, egyre fokozódó csalódással
fígyelte, hogy ez az orosz Othelló história hogyan válik egyre fantasztikusabb.
egyre hátborzongatóbb romantikus mesévé, amellyel nagyon is józan korunk
nem tud már mit kezdeni. Senki nem gondolt arra. hogy túl az irodalomtörté
neti érdekességen ezt a bemutatót már a szép, verses költői szöveg is jogosulttá
és indokolttá tette.

Persze, hogy sok gyöngéje van a darabnak. Naivitás is akad benne jócskán.
De ne felejtsük el: az "Alarcosbál"-t egy húszéves gyerek írta. Verset, főleg

Zími költeményt, hibátlant lehet irni ebben a korban, sőt már előbb is (Petőfi

szinte oreqes rezignációva l ír már a vállál'a nehezedő huszonöt esztendőről).

De regényt vagy drámát nagyon nehéz. Szegény Lermontovnak azonban siet
nie kellett. Nemcsak kortársa volt a mi Petőfinknek, de sorstársa is abban.
hogy ő is gyorsan ellobbanó gyertya volt. Huszonhét éve t élt mindössze, akár
csak Petőfi. FJs a rövid idő alatt annyi mindent el akart mondani.
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Elsősorban persze azt, ami már az ő nemzedékét is alapvetően foglalkoz
tatta, hogy azután szinte az egész tizenkilencedik századi orosz irodalom alap
vető problémájává váljék. Napoleon ugyan nem tudta meghódítaní Oroszor
szágot, de a felvilágosodás és a francia forradalom eszméi annál inkább tért
hódítottak abban az erősen franciás műveltségű rétegben, amelyhez Lermontov
is tartozott. Csakhogy amíg Nyugat-Európa nagy szellemi harcokban (rene
szánsz, reformáció, ellenreformáció) megedződve jutott el ezekhez a szellemi
áramlatokhoz, addig Oroszországban az említett előzmények úgyszólván telje
sen hiányoztak. Hiányzott (nem voltak meg a társadalmi előfeltételei sem) a
polgári haladásba vetett hit is, ami Európa nyugatibb tájain az elveszitett val
lást sokak számára pótolta. A múlt század elejének orosz értelmiségi köreiben
a szkepszis, a nihil tátongó üressége lépett az ősök kioltott hitének helyébe és
ugyanakkor valami csillapithatatlan Isten-szomjúság. Ez a sóvárgás az elveszí
tett Isten után, a hit nélkülözött biztonságának keresése, nyomta azután rá bé
lyegét az egész tizenkilencedik századi orosz irodalomra. Az ortodox egyház, a
maga archaikus felépítésével, a kétkedésben nevelkedettek által üres formaság
nak érzett, bonyolult liturgiájával nem tudott válaszolni a jelentkező újszerű

igényekre.
Az orosz szellemi élet legjobbjai igy magukra maradtak kétkedésükkel,

Isten-éhségükkel és a lelkükben tanyázó démonokkal, akikről úgy érezték:
mindenképpen meg kell küzdeniük velük. Ez a démonokkal vívott élet-halál
küzdelem Dosztojevszkij-nél éri majd el tetőpontját, de első hiteles ábrázolója
a fiatal Lermontov volt. Nem véletelen, hogy élete fő művének (ő legalább is
annak tartotta), amelyen tizenhatéves korától tíz éven át dolgozott "A démon"
címet adta. "Szeretnék megbékülni a mennyországgal, szeretnék szeretni, sze
retnék imádkozni, szeretnék a jóba vetett hitben élni" - mondja ennek a mű

nek főhőse.

Ugyanez a sóvárgás tölti el Arbenyint, az "Alaroosbál" főhősét is. Maga a
darab, helyesebben annak cselekménye, egy szinte pontos Othello történet. (A
bosszúvágyó intrikus, egy csalárdul megszerzett karperec segítségével hozza
gyanúba Arbenyin előtt fiatal feleségét és régi barátját, az ügyben teljesen ár
tatlan herceget és Arbenyin megmérgezi az asszonyt.) De mennyire más alkat
ez az Arbenyín, mint az egyszerű, egy fából faragott Othello. Csömör, életunt
ság, kiábrándultság, nihilizmus és marcangoló bűntudat gyötri. Jellegzetes
orosz démonok. Bár ő is féltékenységből követi el végzetes tettét, mégis meny
nyíre más motivációval, mint shakespeare-i példaképe. Othello egy vad, za
bolátlan, de végső fokon tiszta szenvedély tragikus áldozata, akinek szinte
gyermekes naivitását és [ékielenséqét használja ki a cselszövés. Arbenyin tá
volról sem ilyen tiszta képlet. Önmagával meghasonlott, keserű, kíméletlen
ember, aki azért állt bosszút Nyinán, mert az szerinte nem bizonyult különb
nek annál a társaságnál, amelyet Arbenyin, önmagával együtt, mélységesen
megvetett, nem tudta visszaadni elvesztett hitét, nem tudta megváltani őt.

Persze az "Alarcosbál" művészi szempontból nem olyan jelentős mű, mint
az Othello s - különösen a vége felé - kicsit üresen kongó, romantikus pá
toszba fullad. De az összehasonlitás, mint láttuk, mégis nagyon tanulságos,
mert sokat elmond abból a szellemiségből, amelyben a tragikus sorsú orosz
költő művei fogantak s amely utána, majdnem egy évszázad orosz irodalmát
termékenyítette meg. Gyakoriak ebben az irodalomban az ilyen jellemű fér
fiak, akiknek életében az eszményi, tiszta nő jelentené a megváltást, ha nem
taszitanák el maguktól, mint Puekin. Anyeginje vagy Turgenyev Rudinja. Ke
serű önvád és emésztő lelkiismeretfurdalás a büntetésük. Maga Lermontov is
mégegyszer megírta (az Alarcosbál-nál sokkal kiforrottabban) ezt a hős t "A ko
runk hősében".

Bár nem kifogástalan és érett alkotás az "Alarcosbál", a Vigszínház mégis
hasznos feladatra vállalkozott a színrehozatalával. A verses drámát Aprily
Lajos ültette át magyarra, hibátlanul csengő, szép rimekkel. Kár, hogy a 
sajnos általános - pesti színpadi gyakorlat következtében a szöveg oerses
volta ezúttal is jórészt elsikkadt. Pedig a tiszta versmondás, (párosulva egy
mértéktartóbb és kevésbé dagályos játszásmóddal) sokat enyhitett volna a túl
patetikus vagy hátborzongató jeleneteken. Kazán István ügyes rendezői ötlete
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volt, hogy táncbetétekkel hidalja át a gyorsan változó jeleneteket. A táncok jó.
hangulatfestő zenéjét Hacsaturján műveiből állította össze Eötvös Péter. A
darab főszerepeiben Szakáts Miklós, Ruttkay Éva, Benkő Gyula, Sütő Irén és
Mádi Szabó Gábor a tőlük megszokott jó alakítást nyújtották. De azért jó lenne
tudni, hogy a rendezőn, a színész!:!ken, vagy valami általános utasításon mú
lik-e, hogy a verses drámákat nálunk nem szabad versként szavalni.

(Doromby Károly)

l'CÉPZ6MűVÉSZET. IX. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. Napjainkban
,,,az egész magyar művészet forrásban van; a festők és a szobrászok tárlatokon
és műtermekben valami újra készülnek, hogy megleljék a művészetí magatar
tás és a kifejezés mai kornak megfelelő hangját." (Frank János műtörténész

szavai Sugár Gyula festőművész kiállításának katalógus-előszavában.)Valóban,
hevesen foglalkoztatják művészeinket a "korszerűség", a "modernség" és a
"hogyan, merre tovább?" nem könnyű problémái, amelyeket különben folyó
iratainkban (főleg az Új Irásban és a Valóságban) megjelent vitacikkek (min
denekelőtt Németh Lajos, Kmetty János, Major Máté professzor gondolatokban
és új szempontokban bővelkedő írásaira gondolunk) sokoldalúan megtárgyaltak.
A magyar művészetí életnek ebben a megélénkült, pezsgő légkörében azután
érthető, hogy a közönség (s itt nemcsak a szakmabeliek szűkebb csoportját
értjük) nagy várakozással tekintett a Műcsarnokban megrendezett nemzeti
kiállítás elé.

A kiállítás rendezőinek célkitűzése az volt, hogy az elmúlt két év magyar
képzőművészetének legérettebb és legjelentősebb eredményeit szernléltessék,
legsikerültebb alkotásait összegyűjtsék, - "a tárlat célja számadás arról, hol
tart ma képzőrnűvészetünk"(Aradi Nóra). A teljesség érdekében - a korábbi
kíálf ításoktól eltérően - tervek, ma'kettek és nagyméretű fényképek alapján
azokat a monumentálís épületdekoráci6kat, fresk6kat és köztéri szobrokat is
bemutatták, amelyek az elmúlt néhány évben az ország különböző részei új
lak6tömbjeinek, kultúrotthonainak, egyéb épületeineik és köztereinek díszíté
sére készültek. A Műcsarnok mögött helyeztek el két tucat hatalmas szobrot,
amelyek itt valóban hatásosabbak voltak, mintha falak közé zárták volna őket.

A kiállítás - úgy véljük - mégsem tükrözi teljes mértékben mai képző

művészetünket. Egyrészt azért nem, mert Ferenczy Béni, Pór Bertalan s más
művészek régi alkotásaikkal vettek részt (20-25 év előtti munkáikkal jórészt),
de méginkább azért nem, mert sok számottevő művész hiányzik a kiállításról.
Hogy az "izmusok" hívei nem szerepelnek, ezt mégcsak megmagyarázza a
katalógus előszava, belegyömöszölve míndnyájukat a "dekadencia" zsákjába.
De olyan szobrászok is hiányoznak, mínt Bokros-Bírmann, Kerényi, Somogyi
József, Reményi J6zsef, Vígh Tamás, - olyan festők, mint Koffán, Duray,
Frank Frigyes, Schönberger, Mattioni, Szalay Ferenc, Papp OSZJkár, Csernus
'Tibor. A volt r6mai iskolások (Molnár C. Pál, Kontuly) és az öreg naturalisták
(Burghardt, Boldizsár, Vidovszky) is hiányoznak, - pedig hát, akármiként is
vélekedjen ki-ki rnunkásságukról, mégiscsak hozzátartoznak Inai művésze

tünkhöz.
Sok esetben a kiállított művek arányszáma nem mutatja (vagy nem he

lyesen mutatja) a művészeknek valódi súlyát, rangiát. Tamás Ervintől négy kép,
- Szántó Píroskától viszont egy, - Fenyő A. Endrétől és Udvardy Erzsébet
'001 fejenként négy-öt, - Cz6bel Bélától ismét csak egy: visszásnak tűnik.

Akiállításra beküldtek 3600 művet, ebből azután kiállították az egyhato
dát, 600 festményt, grafikát, szobrot, plakettet,gobeHnt. A zsűri elnökének tá
jékoztatása szerint a visszautasított műveket azért érte refus, mert mesterség
belileg kifogásolhatók voltak. (Néhány esetben pedig a dekadens szellemiség
miatt nem kerülhettek a művek a közönség elé.) A zsűri nagy ritkítást végzett.
mégis azt gondoljuk, hogy további radikalizmusra lett volna szűkség. Örákig
tart a kiállítás végignézése. lábunk és szemünk elfárad a sok járkálástól és
nézéstől, s a látott művek között még mindig bőven van íztelen-sótalan, kőzép

szerű, jellegtelen alkotás.
Szerencsére azonban, van jópár másmilyen is, amelyek előtt felvillanyozva

kell megállnunk. Ilyen Kmetty három kis képe, amelyek olyanok, hogy bizo-
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nyára a külföld is méltányolrii fogja a rnester alkotásait (munkáí ugyanis részt
vesznek az idei Velencei Biennálén). Bartha László "Állomás" című képe és
Barcsay Jenő mind a négy munkája kiemelkedő. Barcsayról egy kritikus nem
régiben azt írta, hogy alkotásai felette állnak a híres hollandus mester, Mond
rian képeinek. Mi nem vállalkozunk efféle rangsorolás! játékra (nincs is sok
értelme, hiszen a művészet mérésére nincs esztétikai collstok), de magunk is
úgy látjuk, hogy Barcsay piktúrája maradéktalanul hozzá ízül a kortársi egye
temes festészet legnagyobb alakjainak munkásságához, Az idősebb nemzedék
kimagasló teljesítményeihez tartoznak Ferenczy Béni szobrai is, ezek közül
kettő régi, az "Aranykor" viszont már a művész betegsége alatt készült, de a
régi alkotóerővel és lendülettel. Ez vonatkozik Czóbel igézetes csendéletére
is. Borsos Miklós Szabó Lőrinc-fejéről már sokszor szó esett, - csupán azt
kívánjuk megjegyezni, hogy a művész másik (kevésbé emlegetett) önarcmás
szobra ugyanolyan ragyogó kvalitású. De Schaár Erzsébet, Lessemjei Márta,
Jálics Ernő, Kákonyi István, Ligeti Erika s más szobrászok is igaz örömet okoz
tak. A szobrászat terén van azonban egy sajnálatos jelenség, mégpedig a kis
plasztikai művek számának csökkenése. Újabban kiállításainkon nagyon kevés
a kis bronzszobor. Pedig e műfajnak nálunk nagy múltja van (Fémes-e-Beck,
Medgyessy-stb.). Aligha csalódunk, ha a kísplasztíkák számának gyérülését igen
prózai okkal: nevezetesen a bronzöntés drágaságával magyarázzuk. Egy 30 cm
körüli szobrocska öntési díja több mint 2000 Ft. Sok művész {nem lévén biztos
abban, hogy munkáia vevőre talál) nem tud minden esetben egy-egy szobrába
ilyen összeget "befektetni". Soik szép kis szobor így gipszben vagy terrakot1;á
ban marad, - ami se nem nemes, se nem maradandó anyag. Az illetékes
szerveknek foglalkozníok kellene e kérdéssel, - szomorú lenne, ha elsorvadna
a magyar kisplasztikai művészet...

Ami a fiatalabb rnűvész-generácíót illeti: ott is van, amit kiemelhetünk.
Kondor Béla Dávid Katalin műtörténész portréját és néhány mesteri grafikaját
állította ki, Sylvester Katalin egy igen érdekes felfogású csendéletet. Cs. Nagy
A.ndrás a nagy hangulati erejű "Öreg malomudvar" c. képét. Németh József
,.Töltés mellett" c. képén van talán egyiptomi hatás is {az emberi alaknál),
esetleg Franz Marc-hatás is (az állatok megfestésében), - mégis egyéni, tiszta
mélyről-fakadt műnek érezzük.

A kiállításon szerepel néhány rendkívül nagyméretű csendélet. Az egyik
pl. 120x130 cm-es. A :kép rnérete és a sovány festői mondanivaló között nagy
szakadék tátong. A kép ürességet a festő már nem is pasztózus, hanem egye
nesen dombormű-szerű festék-adagolással igyekszik e1kendőzni. Ha már a kép
koncepciója szegényes, - legalább ezt az "érdekességet" kapja a néző ... így
gondolkodhatott a fiatal festő, de ez nem korrekt álláspont, ez blöff. Sok még
az epigonizmus is egyes Iíataloknál. Bótos Sándor képe Dufy meg nem emész
tett hatásáról beszél, Mácsai István "Fivenzei dóm"-ja pedig a francia neo-naív
Vivint követi.

A grafikakat frízszerűen körbefutó, közös keretben, hatalmas hosszúkás
üveglapok alatt állították ki. Vitatható módszer ez. Hiszen bármennyire is
vigyázott a gondos munkát végző rendező (a kifejező Mauthauseni emlékmű
tervével szereplő szobrászrnűvész: Makrisz Agamemnon) a grafikai művek egy
másmallé-helyezésében a stiláris, szernléletbelí összhangra, - ennek megvaló
sítása sokszor mégsem sikerűlt, s a grafikák egymást "zavarták".

Hogy mílyen lesz a közelebbi és a távolabbi jövő képzőművészeténekarcu
Juta, - nem hinnők, hogy ma bárki is felelni tudna e nagy kérdésre. De, hogy
előre tudjunk menni feléje, ahhoz kísérletezésre van szükség. Illyés Gyula
írta nemrégiben "A líra modern eszközei" c. cikkében: "Szívósan és felelősség

gel kell tovább kísérleteznünk ..." (Élet és Irodalom, 1962. május 12-i szám)
Illyés a költészetről beszélt, de megállapítása nyilván a szellemi élet egyéb
területeire is érvényes. Marxista oldalról ma már a kísérletezesnek nem áll
ják útját. Ernst Fischer osztrák kommunista esztéta (akinek "A nélkülözhe
tetlen művészet" c. könyvét mostanában magyarul is kiadták) írja, hogy "az
irányzatok és áramlatok versenyére" van szükség, s hogy nem helyes "a mű

vészí forma Ikérdéseibe megfellebbezhetetlen tekintélyként beleavatkozní." Eb
ben a szellemben jelentette ki Kállai Gyula miniszterelnökhelyettes az író-
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szövetség májusi közgyűlésén elhangzott beszédében, hogy a szocialista realiz
must valló mai magyar kulturális politika "semmiféle stílust vagy műfajt nem
ismer el kizárólagosnak és egyedül üdvözítőnek." Remélhetjük tehát, hogy a
következő időszakban művészeink, műtörténészeink, esztétáink és a művészetí

élet vezető posztjain álló személyek együttműködésemég jobban elmélyül, s 
hogy Barcsay Jenő szavait idézzük - "olyan szernléleti tisztulás fog bekövet
kezni, amelynek nyomán minden igazán jó és tehetséges rnűvész és minden
értékes irányzat megbecsülésben részesül." (Barcsay nyilatkozata az "Esti
Hirlap" 1962. május 24-i számában.)

Kovács Margit kiállítása. Nagynevű Kossuth-díjas keramikusnőnk, Kovács
Margit 60-ik születésnapja alkalmából gyűjteményes kiállítást rendezett alko
tásaiból az Ernst-múzeum. Kovács Margit művészete - sokszor elmondották
már - a népművészeti örökségből indul ki, annak gazdag motívumkincséből

merít, ehhez azonban hozzáad költői lelkéből egy olyan többletet, amely mun
kásságát egyedülállóvá teszi. Ihleti) témakörei a Biblia (Csodálatos halfogás,
Jónás, Szt. Péter), a népmesék és népdalok (Csipkerózsika, FölszálIott a páva),
az antik mitológia (Európa elrablása, Párkák), a magyar östörténet és közép
kor (Pogány áldozó, Vitézek), a magyar nép élete, munkája és embertípusai
(Etkező népes család, Szüret, öreg csősz). Bensőséges, gracíózus munkáí sok
féle hangulat és érzés tolmácsolására képesek, a humor és az enyhe gúny épp
úgy nem idegen tőle (Vénkí sasszonyok, Jegyespár a falusi fotogratusnál), mint
az elesettek sorsa feletti szánalom, vagy éppen a tragikum megszólaltatása
(Bántalmazott, Halottsirató parasztasszonyok, a rémült, kócos Kisinas). "Olyan
a kiállítás, mintha a népballadák világába tévedne az ember", - olvashattuk
a kiállítás vendégkönyvében egy látogató bejegyzését. Egy másik megköszöni
"Kovács Margit csodálatos költészetét, amellyel megteremtett egy tündérvilá
gat." Egy harmadik vélemény: "Derűjével sokak köszönetet méltán erdemli ki
az ön művészete". Jeles költőnk, Bittei Lajos pedig a közelmúltban verset írt
a művésznő híres "Kuglóf-Madonna" c. művéről. ("Új Ember", 1962. május
27-i szárn.)

Mindezek előrebocsátása után mégse hallgassuk el, hogy egyesek - első

sorban fiatal iparművészek - nem értenek egyet Kovács Margit munkásságá
nak irányával, édeskésnek. keresettnek és anakronisztikusnak itélik művészetét,

vagy egyes alkotásait. Bár Kovács Margit sem tudja mindíg elkerülni az ön
ismétlést, s nem nélkülöz minden alapot az a megállapítás, hogy munkái a
modern építészet és a mai lakáskultúra kfvánalmaínak maradéktalanul nem
felelnek meg, - a művésznő kritikusaival a legtöbb ponton mégsem tudunk
egyetérteni. Ugyanis (eltekintve attól, hogy Kovács Margit spontán díszítőkedvű

művészetének jóízét nem érezték meg), elfeledkeznek arról, hogya művészi

kifejezés országútja széles, s a képző- és iparművészetben a stílusok sokfé
lesége, egymásmellettisége az egészséges. A nagy müvészegyéniségektól ne vi
tassuk el azt a jogot, hogy kialakíthassák a maguk külön útját. Kovács Margit
művészete értékes különlegesség, az agyag és a koreng poetája ő, aki nélkül
sokkal szegényebb és kopárabb lenne művészeti életünk.

Czóbel Béla párizsi kiállítása. A párizsi Zak-galériában májusban és júni
usban a magyar festőművészet .,great old man"-jének, Czóbel Bélának: Iestmé
nyeit láthatta a francia közőriség. A művésznek ez Párizsban a tizedik önálló
kiállítása; az első éppen 55 esztendővel ezelőtt volt, 1907-ben Berthe Weill
galériájában, amely időközben nagy műtörténeti nevezetességre tett szert, hi
szen a század első éveiben itt állított ki az a ragyogó művész-együttes, amelyhez
Matisse, Utrillo, Dufy, Marquet, Vlaminck is tartozott. A mostani kiállítás dí
szes katalógusában csendólctek, női fejek, szentendrei utca részletek repróduk
ciói követik egymást, közöttük szerepel az 1906-ban készült "Két festő" c.
kompozíció, amely a párizsi Musée National d'A~t Moderne tulajdona. A kata
lógus előszavát André Dunoyer de Seqon.zac írta, a magyar művész nc-nzedéx
társa. A francia festészet e nagytekintélyű mcstere a követ.kozőképn méltatja
Czóbel oeuvre-jét: "Emlékszem 1910 körül egy teremre az Őszi Szalonban, ahol
Czóbel művcit az idősebb nagyok, Matisse és Rouault képeinek közvetlen k:ö
zelében állították ki, anélkül, hogya szornszédság legkevésbé ártott volna
nekik. - Életművének egysége, folyamatossága, a divatossal és a pittoreszkkel
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szemben táplált ellenszenve, a clair-obscur iránti kivételes érzéke, komolysá
gában annyira egyéni színskálája, rnértéktartása Czóbel Bélát a XX. század
művészetériek egyik legtisztább alakjává teszi. - Az Idő, a bírálóknak ez a
fejedelme, már elismerte és a jövőben még jobban el fogja ismerni ezt a hi-
telességében és emberségében nagy tehetséget." .

A télen Chicagóban volt Czóbel-kiállftás. Ebből az alkalomból Charles de
Tolnay (vagyis Tolnay Károly), az. amerikai Princeton-i egyetem magyar szár
mazású művészettörténész-professzora- Michelangelóról, Brueghelről, a van
Eyck-testvérckról, Boschról, Watteau-ról szóló kiváló kötetek és tanulmányok
szerzője - egy Magyarországra írott levelében így emlékezett meg Czóbel
mesterről: "Czóbel Bélát mindig nagyra tartottam, és tisztelettel adózom neki
azért a szellemi és erkölcsi (művész-crkölcsí) hűségért. amellyel - nehéz
időkben is - kitartott művészeti hitvallása mellett. Minden, amit ismerek
tőle, igaz és modern művészet". (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (K o d á l y Z o l t á n: I. s z i fi f ó n i a.) Az évad
vég változatos és érdekes műsoraiból is kiemelkedett Kodály Zoltán új műve,

a luzerni megrendelésre komponált, majd Európa több metropolisában is si
kerrel bemutatott C-dúr szimfónia. Hazánkban Ferencsik János vezényelte be
mutatóját a FHharmóniai Társaság Zenekarának élén. A nagyszerű előadás

után a közönség elismeréssel fogadta a szimfóniát és szerető tisztelettel űnne

pelte a szerzőt.

A.z új szimfónia legszebb, szinte szívbemarkoló része - ha egy ilyen
strukturális egészet egyáltalán szabad részletenként elemezni - a második
tétel, amely tökéletesen valósitja meg a kodályi alapelvet: a forma európaisá
gát és a hang magyarságát. Lehetetlen volt a leheletfinom piánok és a távolról
megzenditett fúvósok mögött nem felidézni a Toldi sejtelmes Előhangját, s
ugyan ki ne érezte volna a szándékolt disszonanciák mögött a szerző töpren
gését és újitó kisérletező-kedvét. Kodály Zoltán e művével ismét a magyar
zene Arany Jánosának bizonyult, s akárcsak nagy elődje, ő is egy korszak és
egy stHuseszmény klasszikus betetőzését jelenti. Plaszticitása, hiv realizmusa
és zenekarának kiegyenlített, tiszta hangzása azt igazolja, hogy "hagyományo
san" is lehet újat, nagyot és népszerűt mondani. (Az új szimfónia bemutatója
után zenekar és karmester láthatóan nagy kedvvel szólaltatta meg Beethoven
V. szimfóniáját, melyet régen hallottunk Hyen tökéletes, élményszerű előadás

ban. Ferencsik János ismét visszaállitotta a sokszor elmarasztalt zenekar ön
bizalmrit és tekintélyét.)

(H o n e g g e r: J o h a n n a a m á g l Y á n.) A "Je suis compositeur" egyik
legérdekesebb fejezetében a hagyomány és újszerűség viszonyáról szól Honeg
ger s a kettő dialektikájában véli felfedezni az előrehaladás és a jövő útját.
Itt idézi Cocteaunak mondott szavait: "Fejlődésünkhöz szerintem elengedhe
tetlen, hogy szHárdan fűződjünk ahhoz, ami előttünk volt." A nyilatkozat nem
csak azért jelentős, mert egy nemzedék hitvallása lett, hanem mert egyben
lculcsot ad a Johanna a máglyán, a XX. század e tökéletes remekének elem
zéséhez is.

"Életem egyik legnagyobb öröme volt - emlékezik Honegger -, hogy
librettistám Paul Claudel lehetett." Az oratórium közismert történetének
(Jeanne d' Arc megszabaditja Franciaországot a hódító angoloktól, a király
gyengesége miatt azonban maga fogságba kerül és igazságtalan máglyahalált
szenved) újszerű szövegét ugyanis az akkor már köztiszteletben álló, világhirű

katolikus költő irta, s akarva akaratlan a modern oratórium-kompozició meg
a1apítója lett. Sajnos itt nincs lehetőségünk az alapproblémáról, ti. a szó, il
letve a zene elsődlegességéről szólni, elég annyi, hogy a claudeli prozódia (a
mássalhangzók kiemeit szerepe) az oratórium zenei szöveté ben is érvényesül,
sőt Honegger nagyon örült ennek a megoldásnak, mert ilyenformán szakítha.
tott a debussys impresszionizmus végtelenség-élményével és felválthatta ezt a
klasszikus forma fegyelmével. Honegger az oratóriummal kapcsolatban rész
letesen szól Claudel szerepéről és azt döntőnek itéli, önmagát csupán inasnak
érzi a nagy költő meliett, Tény, hogy Claudel rendkivül részletes, itt-ott szinte
vizuális utasításokat írt a szöveghez, ami azonban a feldolgozás ihletét és zenei



formanyelvét illetei, az kizárólagosan Honeqqeré. Hiszen amikor a halál előtt

álló Jeanne még egyszer végigtekint csodálatosan gazdag és mégis annyira
mindennapi életén, e sokféleség kifejezésére már nem elég a szó, a teljességet
csak a zene harmóniájával lehet kifejezni.

Jeanne d'Arc, Franciaország megszabaditója, történeti személy volt, ter
mészetes hát, hogy azok a helyzetek, amelyekben Claudel szövege ábrázolja,
szintén reálisak: az egykorú francia élet kifejezői. Am éppen itt érzünk valami
egészen újat és merészet: a reális helyzetek ugyanis minduntalan meseszerű,

játékJos elemekkel ötvöződnek. Sőt, maga az alaphelyzet is, ahogyan Johanna
még egyszer végigéli életét, az irrealitást emeli ki. Van persze ebben valami
filmszerű, de magában a filmben is, a film cselekménye közben is fel-feltűn

nek irreális, mesés-játékos elemek. (Az egész törvénykezés, a kártyajáték, a
Lisztes Molnár és a Hordók Asszonya stb.) A mű egésze mégis félelmetesen
reális, igaz. És talán éppen ezek az említett meseszerű, játékos elemek teszik
ennyire igazzá. Claudel és Honegger ugyanis zseniális érzékkel tapintották ki •
az emberi lélek egyik legrejtettebb, de élő sajátságát, az irrealitás iránt való
igényt.

A tragikus végkifejlet aztán egyszeriben megvilágitja, mire kellett az al
kotóknak a játék. Mert az aktuális történeti mondanivalón - a világháború
fenyegető réme - túl, van ennek a műnek még egy tanulsága, melyet az égi
béke felé közeledő Jeanne így fejez ki: Hatalmas a Szeretet, erősebb mi,nden
nél. S ez a méluséüeseti keresztény és emberi momentum adja meg a mű zenei
feloldását is: az addig osztott kórus ismét egyesül és tiszta, klasszikus polifó
niában búcsúzik a naiv kis parasztlánytól, aki szent lett, mert volt ereje sze
retni, és szeretetből életét adta. Ezt a nagy és felemelő tanulságot érezhette
meg a darab bemutatójának közönsége is, és "szeme könnybe lábadt, mert
érezte, hogy nem hangversenyterembe gyűlt össze, hanem, mint valaha a roueni
polgárok, Jeanne máglyája köré sereglett, s úgy látta a Szűzet elégni . . .". Ho
negger csodálatos oratóriuma azóta is minden hallgatóját megrendíti és figyel
mét a transzcendentális valóság, illetve annak földi vetülete, a szeretet felé
irányit ja.

Az előadás hatalmas szereplő gárdáját sajnos nem említhetjük név sze
rint, csak a legkiválóbbakat emelhetjük ki: Forrai Miklós karnagyot, a keze
alatt ragyogó teljesítményt nyújtó Budapesti Kórust és Hangversenyzenekart, az
énekesek közül Sándor Juditot és Réti Józsefet, a prózai szereplők közül Básti
Lajost. Külön szólunk Lukács Margitról, aki Jeanne d'Arc szerepébeti lenyű

gözően nagy teljesitményt nyújtott és csodálatos alakítás emlékével gazda
gított.

(Az IMusici di Roma együttes hangversenyeiről.)Ne
héz lenne tökéletesebb, hitelesebb és szebb zenei élményt elképzelni, mint az
IMusici di Roma együttes Vivaldi-játékát. Mintha folytonos ünnepen lennénk,
(amilyet például Canaletto képe, az ünnep a Szetit Márk tér előtt ábrázol), ahol
az örvénylő, táncos forgatag a legkülönbözőbb szineket és melódiákat villant ja
föl: egy-egy velencei opera-dallamot, nápolyi szimfoniettát, vagy éppen egy
népi sicilianot. S a fényes "dúr" hangnemű koncertek közül néhol elővillan

egy fátyolos "moll" is, amely már előremutat, egy új nemzedék felé, s ez a
nemzedék éppen nem ünnepel, hanem a fájdalom katharzisán keresztül tanulja
meg szeretni az életet. (Emlékezzünk csak Vivaldi g-moll concertojának lassú
tételére, ahol a basszus felett tovasikló hegedűhangok már Mozart világát
idézik !)

Ha Vivaldi zenéje maga az ünnep, akkor Pergolesi maga a gyász és szo
morú lemondás, Rossini pedig az önfeledt, néha már egy kicsit "csakazértis"
játék. - S az IMusici di Roma mindezt valami tel'mészetes, belülről fakadó
bőséggel, mély izzással szelaluitta meg. Erre a játékra nincs dicsérő jelző, az
elismerés szavai konvencionálissá Ts-opnának. Mert az ő játékuk - maga a zene.
Egészen természetes, hogya közönség mindkét hangversenyen a ráadások tö
megét esikaria ki s a nagyszerű együttest mielőbb visszavárja.

(E g Y h á z z e n e i e s e m é n y e k.) Tamás Alajos és együttese, a Kapiszt
rán kórus és zenekar ezúttal a barokk egyházi zenéből nyújtott át egy csokorra
valót. Műsorukon Hiiruiei Döttingeni Te Deuma és Bach csodálatos Magnifi-
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catja szerepelt, Valóban csodálatos ez a muzsika: a bachi derű és fényes tisz
taság egyik gyöngyszeme. Természetesen, ebben az esetben, a tartalom hatá
rozta meg az olaszosan éneklő formát, mert Mária, Lukács evangéliumából is
mert Hálaéneke a költészetnek is egyik drágaköve. A 12 rövid tétel ből álló mú
mindvégig egységes és "izgalmas", sőt némelyik része, igya Bevezető és a
Quia fecit mihi magna kezdetű basszusária, még a többi közül is kiemelkedik.
A Magnificatra is jellemző az a Soli Deo Gloria elv, melyről legutóbb a János
passió előadásával kapcsolatban szólottunk, és Tamás Alajos is ebben a szel
lemben értelmezte. Ezért is volt a mű előadása igen hatásos, no meg azért is,
mert a zenekar és a kórus is a "helyén volt". A szólisták közül Réti József
emelkedett ki, aki alighanem Európa egyik első oratórium-énekese.

A Döttingeni Te Deumot, melyet Hiiruiel egy hónap alatt irt 1743-ban,
Romain Rolland "monumentálisnak" nevezi. Kétségkivül érezni, hogy HiindeZ
legvirágzóbb alkotóperiódusából való munka, meg-megvillan benne a Sámson
csodálatos ereje és a Héráklész fenséges tragikuma, de mai fül számára kicsit
hosszadalmas, terjengős.Ennek /9lőadásamemis érte el a Magnificat szinvonalát.
bár a zenekar helyes felfogásban játszott és Várhelyi Endre is igen szépen
énekelte mindkét szólóját.

A Kispest Munkástelepi templom énekkaráról legutóbb egy esztendeje szó
lottunk, amikoris Mozart Koronázási miséjével szerzett maradandó élményt.
Pünkösdkor ismét ők énekeltek a Mátyás templomban, ismét klasszikus alko
tást, Beethoven C-dúr miséjét. Már a bevezető, gyermekien alázatos Kyrie azt
mutatta, hogya kórus basszus-szólama egy év alatt is sokat csiszolódott. Az
e-moll ba átvezető résznél a szoprán tömör zengését volt alkalmunk meqcso
dálni, a kánonikus imitációnál viszont érezni lehetett, hogya tenor nem tudja
egyensúlyban tartani az altot. Egyébként a kórus alt-szólamának rendkívül ér
dekes hangzása van: "alulról" úgy festett a dolog, hogy csupa fiatal énekes
alkotja ezt a szólamot és ezért néhol túl fényesen énekeltek.

A kezdeti megfigyelések (a szólisták nagyszerűek voltak!) a későbbiekben

sem módosultak sokat, feltűnt viszont, hogy milyen hitelesen, mennyi stílus
hűséggel igyekezték énekelni a .korántsem könnyű részeket. A Gloria ujjongó,
uniszonóban megszólaltatott Quoniam része, a Credo végső fuga-témája és a
Sanctus megindító könyörgése emlékezetes élményt szerzett. Altalában elmond
hatjuk, hogy a kispestiek komoly művészi színvonalat képviselnek és a tenor
szólam mennyiségi és minőségi megerősítésével ezt még tovább is fokozhat ják.
(César Franck betéteként énekelt művében a tenor is szépen helytállt.) Remél
jük, hogya kitűnő kórust hamarosan ismét hallhatjuk. (Rónay László)

A SZÓRAKOzAs JOGAN. Amikor a Vörös Csillag filmszínház délelőtti
nézőkőzőnségc - szabadságukat töltök, délutáni műszakban dolgozók, nyugdí
jasok és főiskolás diákok, szóval olyan emberek, akik délelőtt is járnak vagy
járhatnak szórakozní - elfoglalta helyét és előkészítette hasizmait a várható
megeröltetésre, ugyancsak meglepődött. Meglepődött, hiszen a műsor nagy
derülési lehetőséget igért, Nevessünk! címmel. Mi, idősebbek, akik még em
lékszünk gyermekkorunk tiszta szívből fakadó hahotáira, ugyancsak türelmet
lenül vártuk, hogy újra megelevenedjenek régi kedvenceink, soha el nem fele
dett mulattatóink, Stan és Pan és a többiek. Annál kellemetlenebb meglepetés
ért bennünket, amikor a műsorba iktatott kisfilm kockái kezdtek peregní a
szemünk előtt. Mert ez a kisfilm, a Variációk egy témára - bármilyen kitűnő

volt is a maga nemében - nem a gyermekkor derűs élményeit idézte, nem az
önfeledt kacagások felé nyitogatta emlékezetünk ajtaját, hanem az iszonyatot,
a háború rémségeit hozta el közérik.

Távol áll tőlem a gondolat, hogy tagadjam a békeharc. a háború szörnyű

ségeire való emlékeztetés szükségességét és hallatlan íelentöségét. Kellenek az
ilyen filmek. különösen, ha művésziek, magas színvonalúak, mint például a
nemrég bemutatott Egy asszony meg a lánya, kellenek, hogy akik ismerik,
azok ne feledjék, s akik nem élték át, azok is megriadjanak és minden ere
jükből küzdjenek ellene. Kell a békeharc. de kérdés, vajon a komoly célt
szolgáljuk-e, ha az ilyen jellegű filmeket úgy mellékesen és ötletszerűen egy
tiszta szórakozást igérő műsorba iktatjuk ?
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Mert a szórakozás, a kikapcsolódás legalább annyira szükséges, mint az
emlékeztetés, a tanítás és a nevelés. Az ember nem apercipiáló automata, aki
nek mindig és míndenkor tökéletesednie, épülnie kell. Olykor bizony a neve
tés, a szerényebb igényű, pusztán helyzetkomikumokra épült bohózat, börleszk
is jó orvosság. Kell néha a könnyedség, a P. Howard regény, amely átsegít a
szellemi fáradság kínzó percein, amely nevetéssel öblögeti át lelkünket, lemossa
a rárakódott gondokat, visszaszerzi derűs életszemléletünket, optimizmusunkat.

Akadtak olyanok, akik Howardet is úgy akarták "udvarlképessé" tenni,
hogy rásütötték: tulajdonképpen szatírát írt - a légiós regények paródiaját.
Sajnos, nem ismertem Howard-Rejtő Jenőt s így nem tudnatom tőle magától,
hogy mi volt szándéka írásaival, de meggyőződésem, hogy nem szatírát akart
írni. Mert egyetlen paródia-regényt lehet írni, de persziflázs-sorozatot nem.
Sokkal inkább hihető, humorának mély humánurna is erre utal, hogy egysze
rűen csak mulattatni akart. Mulattatni, kacagtatní , mert szerette az embereket.

így böstörögtem magamban s csak nehezen tudtam hangulatilag átállni,
rossz érzésemet legyűrni, magamat átadni a nevetésnek. Része volt ebben
természetesen annak is, hogya Nevessünk! eleinte bizony múzeum-látogatás
nak indult, sok volt a kommentár, a magyarázat és primitív a humor. Később

azonban belelendült a film a mulattatásba s a nézők is a nevetesbe. Nevet
tünk, hahotáztunk, gyermeki derűvel, tiszta szívvel könnycsordulásig.

Abban azonban igaza volt a kommentátornak Amikor még a mozi fiatal
korát élte, derűs volt, mint maga az ifjúság. Pótolhatatlan mulattatók tüntek
fel, akik nevetéssel törtötték meg a nézőteret. A film azóta felnőtt. Felnőtt, de
olykor úgy érezzük, meg is savanyodott. A magyar vígjáték-fürnek tekintélyes
hányadáról elmondhatjuk ezt. Talán az a hiba, hogy túlságosan komolyan vette
önmagát, nem mert igazán, minden mellékgondolat nélkül mulattatni, félt,
hogy nem tekintjük felnőttnek. Nem mulattatva akart - esetleg - nevelni,
mint a nagy rnulattatók, hanem nevelve mulattatni, ami egészen más. Sokat
markolt így és keveset fogott. Keveset, mert kigúnyolást szándéka Iólábas, erő

szakolt volt, messziről érzett rajta a célzatosság, a humor pedig elstkkadt. így
azután sem nem nevettünk, sem nem épültünk - inkább bosszankodtunk.
Rengeteg vita látott erről napvilágot, ám mindez nem sokat segített. Jóakarat
ban nem volt hiány, a sok nekilendülést azonban rendszerint gyenge, vagy
legfeljebb közepes megvalósítás követte.

Szinte felüdülésként hat ezen után egy új magyar filmvígjáték, amely fel
esülantja a reményt, hogy végre kijutunk a zsákutcából, és helyes kerékvágásba
zökken a magyar vidámfilm-gyártás. A Mindenki ártatlan? círnű új filmről

van szó, mely igen bíztató kísérlet ebben az irányban. Persze ez sem jelenti
még a tökéletes megoldást, vannak gyermekbetegségei, de már nem gyó
gyíthatatlan.

Elindul egy autóbusz és meg sem áll - a rendőrségig. Elvész ugyanis egy
karóra, a tettest nem akarják elszalasztani, így nincs más lehetőség, mint be
vinni minden utast az őrszobára. Közben előkerül egy táska, benne egy Váci
utcai ékszerrablás teljes zsákmánya - ennek viszont a gazdája ismeretlen.
Folyik a nyomozás, most már nem is annyira az óra miatt, mint inkább az ak
tatáska tulajdonosa után. Előkerül az óra - két példányban is, ám elvész az
ékszerrablás tettese. Végül az is szinte szószerint .Jiorogra kerül". Közben
végérvényesen elkallódik a bűnügyi történethez illő izgalom, de megmarad a
kacagtató humor.

Mi emeli ezt a fdlmet a többiek fölé, rni az, ami miatt új kezdeményezést
üdvözölhetünk benne? Természetessége és emberi hangja. Mindenki ártatlan?
Dehogy! Inkább kisebb-nagyobb mértékben csaknem mindenki bűnös. így hát
pellengérre .kerül mindannyiunk gyarlósága s az, hogy az ilyen fonák helyze
tekben mí lyen esetlenül próbálunk ravaszkodni, másokra hárítani a felelős

séget. És ebben nincs semmi erőltetettség, semmi hajánál fogva odarámcigált
probléma, Mert ilyenek vagyunk - emberek vagyunk.

A rendőrség tagjai is hús-vér emberek - sem nem idealizált angyalok.
akik jó útra akarják téríteni a megtévedt báránykákat, sem pedig nem zord
hekusok, akiknek láttára még az ártatlan háta is megborsódzik. Megértő, egy
szerű emberek, akik szemct húnynak az apró-cseprő hibák, szabálytalanságok
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fölött, nem csinálnak "ügyet" píszlícsárí dolgokból, de Ielkiísmeresen lefülelik
az igazi bűnöst. A nézőnek az a jóleső érzése támad, hogya mi rendőrségünk

valószínűleg ilyen. Pesti rendőrség.

Mint ahogy ízig-vérig pestiek a szereplők is. A bundás nő; a nagyképű,

jósvádájú, társadalmi pozíciójával hencegő férfi; a kamasz és az ifjú szerel
mespár; a náthás; a horgász; a büntetett előéletű; a szakállas nyugatimádó;
a házmesterné; a fukar lottónyertesek - mind, mind közismert aszfalt-figurák.
Ezért állanak közel hozzánk. hiszen egyikben-másikban magunkra ismer
hetünk.

Palásthy György, a rendező, tehát jó munkát végzett, hiszen a légkör, a
hangulat, a "couIeur local" neki köszönhető. A hiba inkább a forgatókönyv

.togyatékossúgaiban keresendő - az tudniillik, hogya nyomozás izgalma el
maradt s ennélfogva a cselekmény inkább csak a humoros részletek keretéül
szolgált, nem volt a történéseknek egységes, egy pontba futó iránya s így maga
a történet is szétesővé vált, darabjaira hullott. Pedig mindcn adva volt ahhoz,
hogy vérbeli vígjáték kerekedjék a filmből... Azt azonban el kell ismer
nünk, hogy így is kitűnőerr szórakoztunk, ki tudtunk két órára kapcsolódni.
Ez a film legfőbb érdeme.

Régi igazság, hogya téma ott hever az utcán. A mi jó öreg pesti aszfaltunk
csak úgy ontja magából az ötleteket, ne szégyeljük, hajoljunk le értük. Nem
szeretnérn, ha félreértenének - nem a problémákat elkenő polgári giccseket
sírom vissza. Olyan újat szeretnék látni, ami nincs "agyonproblémázva". Minél
több vígjátékot és igen, hadd mondjam ki - börleszket is ! A világ egyik Leg
tehetségesebb színészgárdája' nálunk található, éppen ők ne tudnának korná
diázni? Dehogyisnem, csak Jegyenek jó témák, majd meglátjuk, mit hoznak
ki magukból.

Mert kell a dráma, kell a társadalmi színmű, de éppen olyan fontos a pi
hentető, szórakoztató műfaj is. Vissza kell szerezni a könnyű múzsa becsüle
tét. Aki dolgozik, annak joga van a pihenésre, kikapcsolódásra is, adjuk meg
hozzá a lehetőségeket. Ne hagyjuk filmgyártásunkat besavanyodni, nevettes
sünk bátran és őszintén. A derűs szemléletű ember jobban, nagyobb kedvvel
végzi munkáját is, és nem veszekszik, át tud siklani az apróbb sérelmek fölött.
Ez pedig olyan szempont, amit nem hanyagolhat el egyetlen olyan szakember
sem, aki a film "nevelő" hatására veti a súlyt. Mert a nevettetés is nevelés.

(Bittei Lajos)

SZERVEK ÁTüLTETÉSE EMBERBOL EMBERBE. A sebészet techníkájá
nak bámulatos fejlődéséről manapság már nemcsak a tudományos szakiroda
lomban és a kongresszusok beszámolóiból tájékozódhatunk. A napilapok is
hírül adják egy-egy nehezebb eset sikeres megoldását. A tények maguk persze
olykor a szakköröket is ámulatba ejtik. 1960-ban a műnohcní sebészkongresszuson
például eseményszámba ment két referátum: Ellis, a rochesteri Mayo-klinika
tagja, arról számolt be, hogy műtéttel sikerűlt a legtöbbször előforduló szív
billentyűhibát, a kéthegyű billentyű elégtelen záródását (mitralinsufficientia)
meggyógyítania. Harmincnyolc eset közül 31 teljes sikerrel járt. Egyenest szen
zációként hatott a berlini Biicheri előadása, Huszonöt kutyába más kutyák
tüdejét ültette át. Közülük 15 két hét múlva kirnúlt, 10 pedig életben maradt.
Hasonló eredményt jelentettek be az előző esztendőben szovjet tudósok. Ez a
két kísérlet azt bizonyítja, hogy egyes szerveket át lehet ültetni más organíz
musba úgy, hogy azok ott folytatják működésüket. A kanadai New England
Medical Journal mcstanában adott hírt arról, hogy két torontói kórházban hat
szívbetegbe közlekedési baleset révén meghalt ernberek aortabillentyűjét ül
tették át és a betegek meggyógyultak. Az egyik budapesti intézetben, mint 01
vashattuk, szfv-masszázzsal "keltettek újra életre" egy fiatalembert. A nagy
szeru esetek sorát még folytathatnók... Könnyen érthető ilyenformán, hogy
ezek a biztos 'tények a közvélemény érdeklődését is felcsigázzák. És ugyanak
kor alapot adnak arra is, hogy ferde nézetek és kalandos feltevések kaphas
sanak lábra.

Az angol sajtóban az utóbbi hónapok során agy és szív átültetésének kí
sérieteiről jelentek meg többé-kevésbé hangzatos hírek. Nosza, erre az óriás
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példányszámban elterjedt londoni Sunday Times érdekes és sok szempontból
tanulságos ankétot rendezett arról a kérdésről: Mi az élet? Mi a halál? Va
sárnaponkint egy szakember - biológus, orvos, katolikus és protestáns teológus
stb. - fejtette ki felfogását a lap hasábjain.

Katolikus szempontból különös figyelemre tarthat számot Liverpool tudós
főpásztorának, John Carrnel Heenari érseknek a hozzászólása. Fejtcgetései vol
taképpen válaszok mindazokra a balvélcményekre, melyek a nagyközönség
felfogásába átszüremlettek.

- Mi az élet? Mi a halál? Ha felelni tudnánk az egyik kérdésre, a másik
maga adná meg a feleletet - mondja az érsek. Amikor hozzáfogunk ki bogo
zásához, segítségünkre lehet az életnek a skolasztikus bölcsészek elfogadta
def'ínícíóia: "Az élet valamely szervezet immanens tevékenységének az elve.':
Azaz a tevékenységnek magából a szervezetből kell erednie s ott kell lefolvnia,
noha a hatásai külsőleg is megnyilvánulnak. Másszóval és kevésbé bölcseleti
nyelvhasználattal azt is mondhatjuk, hogy az élőlény önkezdeményező. .. A
tevékenység természetesen nemcsak helyi mozgást jelent. A vízililiom képes
igazi mozgásra, ámbár a tavat nem hagyhatja el. A spariiel viszont az egyik
helyről a másikra rohan. Nemcsak mozog. hanem érez is és ismereteket szerez.
A növény- és állatvilág tagjainak tehát valódi életük van. Csakhogy a mi kér
désünk a legmagasabbrendő életre vonatkozik, az ember életére.

- Problémánk bizony sokrétű. Mikor alszik ki az élet? Me'ly határig sza
bad erkölcsileg szembeszállni a halállal? Meg kell-e óvni a fizikai életet ak
kor is, ha az életben maradt egyén pusztán csak animális vagy éppenséggel
csak vegetatív műkődéseket tud kifejteni? Jogos dolog létfentartó szervek 
beleszámítván az agyat és a szívet is - átültetésével próbálkozní, hogy vala
mely egyént életben tartsanak? Ugyanaz a személy marad a másik személy
létfenntartó szerveivel életben tartott egyén? Ha nem, akkor vajon az a
személy válik-e belőle, akinek a szíve vagy agya rnost az ő birtokában van?
Vagy pedig egy harmadik személy lett, valamiféle vegyes teremtmény?

- Vegyük szemügyre először a transzplántáció kérdését. Ez sem nem új,
sem nem rejtelmes probléma. Elvégre a vérátömlesztés is egyik formája az
átültetésnek, de Hitler birodalmán túl nem aikadt soha senki, aki a vért val
lotta volna az ember sajátosságainak alapjául. Hasonlóképpen nem jár erköl
csi nehézséggel a bőr transzplántációja sem. jóllehet a bőr színe nagyon is oka
lehet politikai bonyoda'lmaknak bizonyos országokban. Ezeket nem szükséges
megneveznem. A szaruhártya átültetése már rutín-műtét. És erkölcsi szempont
ból nincs ellenvetés az ellen sem, hogy holttest szernét vagy élő embernek
patológiai okból eltávolított szemét használják fel erre a célra.

- Mielőtt a szív vagy agy átültetésének lehetőséget megtárgyalnók, az em
ber lelkéről kell egy-két szót ejtenünk. Aquinói Szent Tamás az ember egész
testét forrnáló-alakító lélek meghatározását e szavakkal foglalja össze: Tata in
toto et tata in qualibet parte. Kevésbé tömören azt mondhatjuk, hogya lélek
rníndenütt jelen van a testben, de sehol sincs kizáróan egyik részében ... Am
bár a lélek a test mmdegyik részében jelen van, mégis nyilvánvaló. hogy nem
míndenütt fejti ki legteljesebb erejét. Nem egyformán hatékonya test mínd
egytk vrészében. Az agy közvetítésével például magasabbrendű működést gya
korol, mint a láb nagyujja révén. Ha megsértjük ezt az új jat, akkor ez kisebb
hatással van tudati életünkre - pontosabban szólván: a tudatunkra. vagy
gondolkodó képességünkre -. rnint hogyha az agy sérül meg.

- Valószínűen tovább élhetnénk, ha elveszítenők karjainkat. lábainkat,
Iüleinket, fogainkat. vakbelünket, epehólyagunkat, orrunkat. egyik tüdőnket

és vesénket. Ámde tudnánk-e élni szív vagy agy nélkül? Tudnánk-e ugyan
azon személyként tovább élni más testéből belénk transzplántált szívvel vagy
aggyal? Az orvosok dolga, hogy megmondják nekünk, mi a valószínűsége an
nak, hogy továbbra is életben maradunk rnesterséges vagy kölcsönvett szívvel
vagy aggyal. A szív esetében kisebb volna a teológus nehézsége. Hiszen végtére
a szív csak szivattyú. Az agy átültetésének kétségtelenül teológiai jelentősége

volna. S ez lenne az eset akkor is. hogyha a Holdon vagy a Marson embereket
fedeznénk fel. Mindent összevéve, ezek az emberek alkalmasint hamarább
okozhatnak problérnát a teológusoknak. rnint a más agyával élő ember. Ilyen-
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formán, enyhén szólva, legalább is korai dolog elveket keresni, hogy ezek alap
ján a kérdést megoldjuk. Csakhogy ha a gyakorlatban valaha meg is valósulna
az agy-átültetés - amit senki komolyan nem állít határozottan -, a teológu
sokat ez sem érné váratlanul. 1956-ban a pápa elítélte a nemi mirigyeknek az
emberbe való átültetését. Az egyház nem riad meg, ha a rnegszokottól eltérő

javaslatokkal kerül szembe. A katolikus hittudomány míndig alkalmazni tudja
az egyetemesen érvényes elveket.

- Ennélfogva előrelátható, mi volna az egyház állásfoglalása, ha az agy
átültetés valaha azzal fenyegetne, hogy valósággá válik. Minthogy az agy el
lenőrzi az ember testének készségeit és a tárháza az emlékezetének (és követ
kezésképpen a tudásának), ezért elképzelhetetlen, hogy azt más ember jogosan
használhassa. Ez az eset mindenképpen pszichoszomatikus képtelenség volna,
valamely elmeorvos lídércnyomása,

- Lehetséges például, hogy a "graftee" - ha szabad ezt a fogalmat arra
alkalmaznom, akibe szervet ültettek át - nem tud úszní s nem iszik. Viszont
az elhúnyt agytulajdonos (felteszem ugyanis, hogy halott, hisz nem használja
már az agyát) tengerész volt azelőtt, otthonos a vízben és megedződött a rum
ivásban. .. Merőben fantasztikusnak tűnik az agyplántáció ötlete, de nem
fantasztikusabb azoknál a technikai nehézségeknél. amelyek nyilvánvalóak a
laikus és még inkább a sebész szemében. Ugyancsak kétséges, vajon az egyház
elé terjesztik-e valaha is ezt a kérdést állásfoglalás végett.

- A szervek átültetése nem foglalja magában a kettős személyiség prob
lémáját. A Lélek, az élet elve, alakítja a szervezet részévé vált anyagokat. Az
ilyen anyagok nem állják ki az összehasonlítást sem a hamis foggal, sem az
üvegszernmel vagy veridéghajjal. Míndezek külső tartozékok. Az eredményes
transzplántáció a már élő egész részévé avatja az új tagot. Ezen valóban nincs
mit csodálkozni, mert hisz mindannyian állandó változásnak vagyunk alávetve.
Azok a sejtek, amelyek tíz évvel azelőtt voltak a testünkben, megújultak és az
új anyag a részünkké vált.

- Az átültetés sebészi -műtét. Ezért a kérdést az érzéstelení-tés szempont
jából is meg kell fontolnunk. Az érzéstelenítés fokozatai a helyi érzéstelenítés
től a mély kábultság (kóma) előidézéséig váltakoznak. Véletlen szeroncsétlen
ségből is származhat hónapokig vagy éppen évekig tartó kóma. Fel kell vet
nünk a kérdést: mi a teológiai jelentősége a mély kábultságnak és az úgyne
vezett tetszhalálnak. A kérdés megvitatása időszerű, mert a beteg a "resuscita
tio" (fel- és újjáélesztés) módszereivel (mesterséges lélegzés, szív-masszázs)
feléleszthető s életben tartható, ami kétségbevonja az életről és a halálról
való fogalmunkat. Ha a tudat egyáltalán nem szerezhető többé vissza - ha
teszem az agy szövetei pótolhatatlanul megkárosodnak -, élő emberi lénynek
tekintsük-e az embert, vagy pedig meghalt mint személy, noha testének ani
mális és vegetatív működéseí még fennforognak ?

- Ilyetén kérdéseket terjesztett katolikus orvosoknak egy csoportja a
boldogult XII. Pius pápa elé 1957-ben. Különösen arra az erkölcsi problémára
gondoltak, vajon kötelességük-e vagy sem, vagy tényleg joguk, hogy folytassák
az ilyen beteg rnesterséges táplálását és lélegeztetését ? Milyen határig csalha
tatlan jele az emberi életnek, ha mesterséges eszközök vévén rnűködik a szív
és a tüdő? A pápa megmagyarázta, hogya halál megállapítása nem a papnak,
hanem az orvosnak a dolga. Nem az egyház illetékességének körébe vág azt
eldönteni, hogy pontosan rnelyik pillanatban következik be a halál az agy vég
zetes traumájának (sérülésének) következményeként. Senki sem köteles, mondta
a Szentatya, rendkívüli eszközöket alkalmazni az élet megtartására. Az orvos
nak kell eldöntenie, meddig érdemes a mesterséges lélegeztetést folytatni. Né
hány óra, vagy nap múltán meg kell tudnia ítélni, vajon van-e remény arra,
hogy visszatér a beteg igazi életképessége, Rámutatott arra, hogy egyetlen
szervnek mesterséges eszköz segítségével történő folyamatos működése még
nem biztosítja azt, hogy a személy marad életben.

- A pápa illem kockáztatott meg véleményt az orvosi kérdésről. Amde
emlékeztette az orvosokat ama, hogy az egyház gondoskodott a maga szem
pontjából ilyen helyzet megoldásáról. A papokat míndíg arra utasítják, hogy
ha valamely személy végzetes esetek alkalmából látszólag, de nem biztosan
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halott, adják meg feltételesen a feloldozást, és ha mód van reá, szolgáltassák
ki az utolsó kenet szentségét, Ha a Iólek még a testben van, akkor érvényes e
szentségek kiszolgáltatása ... Az egyház megelőzte a mai kort. És noha ugyan
csak tekintettel van a hagyornányokra, ez a tény nem akadályozza meg ab
ban, hogy helyesléssel és higgadtan meg ne fontolja az orvosi technika hala
dását.

Eddig szól Heenan érsek fejtegetése. Talán szabad hozzáfűzni a következőt:

A pszichoszomatika egyik újabb tana amodenn orvostudománynak. Azt tanítja,
hogya testi s a lelki jelenségeket sem a betegség megállapításakor, sem a ke
zeléskor nem szabad egymástól teljesen elkülönült tényekként felfogni, mert
együttvéve alkotnak zárt egységet, a beteg embert. Manapság már a laikus is
tudja, hogy a szerví betegség olykor pszichikai állapot kifejezése. - Hogy mi
az élet, mint olyan, azt az exakt tudományágak nem tudják megállapítani.
Viszont annak rendje s rnódja szerint leírják az élet jelenségeit és folyamatait.
sőt számos fizikai s kémiai természetű oksági kapcsolatait is. - A természetes
halálra ma is érvényes H. Driesch tétele: "Nem sokkal többet tudunk róla a
ténynél !" Az okait kihámozni próbáló feltevések közül kettő közkeletű. Loeb
azt tanította, hogy már az egyes fajok csírasejtjeiben kémiai jellegű szub
sztancía van; ha ez elhasználódott, jön a: halál. Pearl statisztikai alapon' azt
vallotta, hogy a szervezet szövetei kölcsönösen megmérgezik egymást ...

(Cavallier József)

SZÍNEK ÉS KÉP8K KESZTHELYÉLETÉBÖL. E várost, melynek lankárt
szelíd gesztenyések borítják s e gesztenyések nyomán "Keszthely"..,nek isme
rünk, nyugodtan nevezhetjük a Balaton-vidék fővárosának, bárha nincsenek
sűrű járatú villamosai és autóbuszforgalma is csak a jelenben korszerűsítésre

törekvő, roppant arányú építkezések alatt álló vasútállomásának forgalmához
igazodik. Mégis a Balaton ismert, divatos és rejtett üdülőhelyei között külső

jellegében és belső mivoltában egyaránt igazi és egyetlen: város, amelynek
számunkra külön érdekessége, hogy a XVII. századi (l627-ben veretett) város
pecsétben az eke, a szőlőfürt és a kereszt rajza alatt az "Oppidum Catholicum",
a "Katolikus Város" kitétel olvasható.

E szavak nyomán, rnint egy zenei partitúra változatai, ezernyi hang zendül.
Köztük a fasiszta német hadak harcaiban elpusztult híres nevezetes torony
óráé is, amely Csuzy szegedi órásmesternek volt a remeke és a westminsteri
óraütés mintájára harangjátékot is közvetített - amíg megvolt. A pusztítá
sokat, amelyeikben az ötven méteres torony és órája, sőt a Roth Miksa bajor
templomablak-tervezőművész híres színes ablakai is megsemmisültek, az el
múlt években pontosan helyreállították a keszthelyi katolikus hívek. Orgoná
jukat Kehrer Béla karnagy tervei szerint építették újjá és Pécsi Sebestyén 01'
gonaművész nagyszabású orgonaversenyével szelaltatták meg az újjáépített, új
haranggal ellátott torony alatt. Roth Miksa ablakcsodái - a plébánia kincstá
rában megőrzött egykori kartonok nyomán - megint ott csillognak a három
ízben restaurált templomban, amelyet Nagy Lajos uralkodása alatt a rokon
szenves emlékezetű Laczfy nádor építtetett.

Nem panaszként. hanem megelégedéssel mondhatjuk el, hogy december
ben egy vasárnapon tizenötfokos hidegben negyedórát is kellett várnunk, amíg
két mise között bejuthattunik ebbe az annyi vihart látott, ősi keszthelyi Fő

templomba, holott ugyanakkor a város két kápolnáján kívül a hatalmas méretű,

fellegvárként magasló Kis Szerit Teréz templomot is megtöltötték a hívek.
Utóbbi templom 1938-ban épült egy áldozatos lelkű zalamegyei papnak, Ber
kenyei István nyugalmazott esperesnek szeretetadományáoól. Buchwieser bécsi
építész bazilika stílusban építette. Ez a templom arról is nevezetes, hogy Kis
Szent Teréz első magyarországi temploma. A benne lévő Skapulárés Boldogasz
szony képe kegyképnek számít, s előtte, meg a rózsákat hullajtó szeritnek ol
tára előtt még kemény télben is friss rózsák Ulatoznak. Míg ez 'a jelen, addig
a múltnak katolikus emléke a Ranolder püspök alapítására épült egykori Szerit
Vincés zárda, mclyben ma is nőnevelés folyik; bejáratánál a szerény márvány
táblán továbbna is megmaradt ,az intelem: "E falak között rnindig jó édes
anyákat neveljenek!" És katoli kus örökség Vaszary Kolos könyvtára is, ame-
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lyet a prímás szülővárosának adományozott s amelyet most a Balatoni Mú
zeum őriz.

A várospecsét szőlőfürtjének nyomait viszont a várost körülvevő szőlős

kertek tanúsítják, az eke uralmát pedig a magyar mezőgazdaságot irányító
és formáló egykori Georgikon, illetve annak mai utóda, a Mezőgazdaságí Aka
démia. A hagyományos köztudat Keszthelyében mint alfa és omega fénylik
ennek a Georgikonnak és a Helikon könyvtárnak épület-csodája, valamint a
Balatoni Múzeum alig negyven esztendős - Györgyi Dénes által még 1928-ban
tervezett - neobarokk palotája. Egyikkel kezdődik, másikkal végződik a mi
"Oppidumunk", a köztük sugárzó nyílegyenes Kossuth Lajos főúton és a kör
nyező keskeny, kanyargós,macska'köves utcákban pedig lépten-nyomon talál
kozunk a barokk, a copf, az empire építészet alkotásaival, meg a szelíd bieder
meieres kispolgári hajlékokkal.

Ezeket az utcákat járva elmondhatjuk. hogy Koszthelyt nemcsak főurai

tették naggyá, hanem e szűk utcákban élő, művészi alázatossággal és nagy
ügyességgel dolgozó kézmívcsei is. Miattuk van, hogy Keszthelyt joggal érez
zük ipari városnak, még 'ha csupán két nagy üzemet találunk is benne: a láda
és a ruhagyárat. Meghatottan nézegetjük azokat a kőbe formált iparos cégé
reket, amelyeket bízvást műemléknek tekinthetünk, mint ahogy meg is hagy
ták őket azoknak a házaknak falain is, amelyekben makisipari szövetkezetek
mű'ködnek. Ezekben a szövetkezeti műhelyekben bensőséges, egységes kőzősség

végzi a termelést. Mint mondottam, gyárak nélkül is érezzük, hogy városban
vagyunk. Mintha Óbuda egyik kerületében sétálnánk, csak nem halljuk a ha
jókürtök búgását, a levegőben azonban itt is vízhullámok párája szálldos a
rejtelmes távolból untalan közelítő szélben. Am nemcsak a fő útvonalon, ha
nem majdnem mindegyik utcában akad építészeti látványosság. Közülük az
árkádos folyosókkal épült bűbájos barokk Pethő-kuriánál nézelődünk legto
vább, amelynek udvarán téglák garmada és a habarcsos ládák tanúskodnak a
fáradhatatlan restaurációról. Ennek az udvarnak a mélyén álldogál a kicsiny.
régi zsinagóga. Koszthely nagy szülötte, Goldmark Károly hallgatta itt azokat
az ősi héber dallamokat, amelyek nagyszerű művének, a Sába királynője ope
rának fejezetei között hallhatók. Fodor Gyula, a konvertita zenekritikus írta
róla: "Erre a zenére megzendül minden hívő és zsidó lélek, hiszen az ószö
vetségi istenhit ereje árad belőle."

Hogy a Pethő-ház "műemlék", azt a rajta lévő rózsaszín tábla nélkül is
könnyen megállapíthatjuk, ha a benne sorakozó üzletek bolthajtásos falaira
pillantunk. De rnűernlék a Tanácsháza és a Szabadság - egykor Amazon 
szálló is, amelynek kovácsoltvas kapuja alatt Krudy..,regények hangulatát érez
zük s szinte várjuk, hogy elénk toppannak a Végsőhelyi Kálmánok, Rezeda
Kázmérok, Pistoli urak gérokkos, körgalléros alakjai, hogy bekísérjék a gy;ö
nyörűbbnél gyönyörűbb Evelyneket és kegyetlenebbnél kegyetlenebb Masz
kerádi kisasszonyokat a magyebál zsongó termébe és eltáncolják velük életük
sorsdöntő keringőjét. .. De műemlék a Deák utcai egykori és első keszthelyi
Sörház is, melynek falai között a ;,kalapos király" szállt meg, bizonyos katonai
szernléje alatt.

Figyelemre és tiszteletre méltó, hogy Keszthely értékeit a lakosok is pon
tosan ismerik s akármelyik diák nyomban eligazítja az idegent a látnivalók
felé. Még örvendetesebb, hogy nemcsak a Festeticheket ernlegetík, hanem
Rantz és Hoctistaetiter híres építőmestereket, vagy Uiüerberqer késest. aki va
gyonát egykor az Iparoskörre hagyta és a hálás utódok azóta évenként meg
rendezik az Unterocrger-vacsorákat. Ugyanúgy büszkék Zotterbart kőfaragó

mesterre, Borz Adám kovácsra, Páhoky András ácsra, Földessy kárpítosra, Pet
lenszky gerencsérre, s így tovább a kitűnő órásokra és asztalosokra, az ötvö
sökre és könyvkötőkre, a csizmadiákra és kőmívesekre.

Nagyon érdekes, hogya mai keszthelyiek - akik Gyurgyikonnak nevezik a
Georgikont - a Festetichek közül rendszerint csak a "Gyuri bácsit" emlegetik,
aki pedig másfél százada halott. Az ő alkotásait magában foglaló Festetich
kastély ma mindnyájuké s méltán jogot is formáinak hozzá, hiszen az egész
Keszthely kézmíves társadalmának építő rnunkáját, rótermettségét és tehet
ségét bizonyítja. Igy természetesen büszkék is erre a Kastétura. melyről nem
régiben a Múzeumok Központjának kiadásában pompás tanulmány jelent meg.
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Szerzője Péczely Piroska festőművész és muzeológus. 6 írja ebben az alapos,
közel száz oldalas, remekül illusztrált tanulmányban, hogy "ahogy nőtt a Fes
tetich család rangban és vagyonban, mint élő szervezet velük nőtt a kastély
is". E kastély-csoportok között György grófé tetszik legjobban, benne a Helikon
könyvtárral. melyet a köznek, a keszthelyieknek is szánt. A keszthelyiele kü
lönben vámsuk szerencséjének tartják azt a pálfordulást, amikor az addig
császárhű Festetich családnak ez a tagja, a Graeven huszárezred alezredese
beadványban fordult az uralkodóhoz, hogy "a magyar katonaságot ne vigyék
országhatáron túlra a kiképzés alatt és magyarul történjék ez a kiképzés".
Beadványáért míndjárt kegyvesztett is lett György gróf. Akkor vonult vissza
a keszthelyi gesztenyés sáncokra. Ha ez a kegyvesztés nem éri, nyilván Bécs
egyik palotácskajában élte volna kisebb-nagyobb unalomba fulladó udva
ronci életét és sem Tessedik Sámuel álma, a mezőgazdaságí főiskola, sem
Nagyvátyi professzor csurgói gírnnázíuma, ahol Csokonai Vitéz Mihály is ta
níthatott, nem valósult volna meg, mert a Batsányi János által Magyar Orptie
usnak nevezett Festetich György, ha Bécsben marad, aligha követhette volna
az alkotások útján nagyszerű rokonait és barátait, a Széchenyíeket: az Akadé
rniát alapító Ferencet és a Hid-építő Istvánt. Érthető, hogy 1969-ben elkövet
kező másfélszázados halálozási évfordulójára szobrot kívánnak állítani neki.
Ez az új szobor természetesen nem a Kastély falai között fogja ábrázolni, mint
kemény- és hidegtekintetű főurat, ahogyan Stróbl Lajos pompás portréján
látható, hanem mint az egész város minden dolgozóját szive szerint szerető és
megbecsülö." haladó szellemet. A szobrot az eddigiek szerínt a Balaton-vidék
kulturálís, tudományos csarnokát jelentő Balatoni Múzeum parkjában fogják
elhelyezni. Ennek a Múzeumnak falai között őrzik - a Georgikon s a Helikon
mellett György gróf 'harmadik kincsének - a Phőnix balatoni hajónak bronz
mását is.

A Helikon könyvtár belső barna faburkolata, nagyszerűen katalogizált
anyaga, a többezer remekül kötött kötettel megrakott könyvespolcok s egyéb
termei a bennük levő óra-, porcellán-, kép- és bútorkincsek napokat, sőt heteket
igényelhetnek a Iátogatóktól. De elragadtatást váltanak ki a Balatoni Múzeum
hatalmas arányú, napfényt és levegőt árasztó termei is a bennük őrzött, oda
állított kulturálís kincsekkel. Ennek a múzeumnak a falai között egy táj köl
tészete sugárzik, egy nagyon szeretett vidéknek büszke bemutatása lobog. Azt
szedték, rakták, helyezték itt együvé, amit az egyetemes kulturából a "Nagy
Tó" környékén egyáltalán találtak. Mintha egy hatalmas, nyitott, untalan vál
tozó kódexet pergetnénk. s amíg szebáról szobára járunk, szebáról szobára
visszakívánkozunk. A karcsú kelta bronzkorcsolya. a római provdnciális Vénusz,
az annyiszor emlegetett húnkori gyermek-sír, az avarkori padmalyes tetőzetú

női sír s a későbbi századok egyéb tanúságai mellett keszthelyi és balaton
vidéki érdekességek. Köztük a hatalmas, trójai falóhoz avagy roppant hídváz
hoz hasonlító, félteremnyí , balatonvidéki fából faragott, ácsolt szőlőprés, a
félméteres átmérőjű, kegyetlenül nehéz és kemény balatonvidéki kanászkalap.
közvetlen közelében a leheletkönnyű és roppant figyelmet igénylő népművé

szeti remek, a megpatkolt hímestojás. a Rákóczi korszak gyönyörű barokk
díszrnagyarjai, a népi faragással ékített padok, székek, ládák, asztalok, melye
ket anádasokkal, erdőrengeteggel borított táj népe a maga örömére kirnun
kalgatott. Máként a rnúzeum munkatársaí mondják: dgen sok nézője van a ba
latoni baltás fényiképének. Ébertekintetű, keményarcú. mégis szelid derűt su
gárzó, öregedő balatonvidéki magyar férfi ez, akit a vállán tartott, szuronyt is,
fokost is, baltát is jelentő védelmi eszközével állítottak a felvevő lencse elé. A
baltások voltak valamikor a Balatonvidék rendőrei, akik eredebileg a szőlő

beérésének idején portyáztak leginkább. Később, Nád Jancsi és társai, a hí
res betyárok szereplése alatt a falvak és vásárok közbiztonságát is védték ezzel
az alabárdból baltává formált furcsa fegyverükkel. Abban az időben - alig
száz esztendeje - se vásározák szekere, se utasok hínrója avagy postakocsija
el nem indult ilyen baltás ember kísérete nélkül, aki a kocsis mellett ülve fi
gyelte anádasokat, erdőségekkel körülkerített utakat, s fegyvere szúrt is, vá
gott is, sujtott is, ha kellett ...

Mostamság persze, amikor traktorok szántják a széljárta pusztákat. s ne
mes gyümölcsfákkal telepítik, amíkor irtják a nádasokat és autóbusz-utak ha-
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sítják keresztül az erdőségeket: a tanulmányi kirándulók és üdülővendégek

kissé furcsának érzik abaltás őrszemek nélkülözhetetlen fontosságának errile
getését, de azént a rengernyi látnivaló közül is magukkal viszik a rnesszíbe
tűnt korszak névtelen hősének sólyoméberségü vtekíntetét, Mert amíg ő őr

ködött, az egykori kutatók is nyugodtan dolgozhattak. gyüjtögebhettek: mun
kájuk védelmét ez a szúró, suhántó, vágó, félelmetes balatoni balta biztosí
totta ... (Dénes Gizella)

A MODERN PAPI REGÉNY ÉS EGY ÚJ MAGYAR PAPI REGÉNY. A
német püspöki kar 1956-ban körlevelet adott ki, amelyben felpanaszolja, hogy
a nyugati vlí ágban túlságosan elszaporodtak a papi életről szóló regények, s
erek gyakran nagyon is egyoldalúani boncolják a papi életet, keveset törődnek

arinak pozitív vonásaival. Ez azonban nem lehet akadálya, állapították meg a
magyarázók, hogy a papok is olvassák ezeket, annál is inkább, mert bennük a
rnindírrkább nagykorúvá váló laikus mondja el igazságos-igazságtalan bírálatát
a papi élettel kapcsolatban. Alois Wínklhofer pontokban sorolja el, mi haszna
lehet a papnak e könyvek olvasásából.

1. A papi regényben tükrőt tartanak a pap elé, amelyben kí-kí felfedez
heti a saját arcán fellelhető szeplőket. A lelkiismeretvizsgálatra való ösztönzés
talán a legnagyobb haszon, ami e regények olvasásából származik.

2. A pap önbizalmat meríthet belőlük, mert mínd a papi hivatás értékét,
a természetfeletti realitását, a kereszténységnek e világra gyakorolt befolyását
bizonyítja. Mert mi mást jelent az a tény, hogya hívő és hitetlen világ oly
szenvedélyesen kutatja a papság míbenlétét, mint azt, hogy a papság míszté
riuma egyáltalán nem számít elintézettnek?

3. Sok gyakorlati ötletet adnak, mert elősegítik, hogya papok az egyes
lelkészi problémákat meglássák és helyesen lássák meg. Csakhamar rájön
ugyanis a pap-olvasó, hogy a regényben szereplő alakok és események nem
légből kapottak, itt nyüzsögnek, csak ő ezeket eddig nem vette észre, vagy
nem vette komolyan.

4. Kiélesítik az olvasó szemét az egyén lelkébe való behatolásra és ráve
zetík arra, hogya bűnök ellen sokszor nem lelhet általános szabályokkal. a
megszekott "adminisztrációval" küzdeni ; hogy sokszor csak a kifinomult egyedi
út járható.

5. A regényekben sok papi egyéniség és típus szerepel; ez rávezetheti az
olvasót részint arra, hogy megértöbb legyen paptársaival szemben, részint ar
ra, hogy az egyén képességeinek és lehetőségeinek határát lássa.

6. A mai regények már nemcsupán hosszabb-rövidebb történetek, hanem
bennük problémák, bölcselet, igazságok, tévedések, világnézetek öltözködnek
alakba és lépnek ki a küzdőtérre, Az a pap, aki kapcsolatban alkar maradni
korának emberével, nem nélkülözheti ezt az információs forrást. És bármény
nyíre egyoldalúak is ezek a regények, a papban bármennyire is csak a küz
dőtéren küszködő embert látják - sokszor nem is jóindulatú szemmel lát
ják - és megfeledkeznek arról, ami benne természetfeletti, azt világosan meg
mutatják, mílyen igények jelentkeznek a ma papjával szemben.

Mi ndezolcnek talán nem haszonnélküli előrebocsátása után rátérhetünk
mondanivalónk második felére, arra, hogy Kamondy László Apostolok utóda
címü, föltűnést keltő regénye után Gyurkó László Bűnösök című regényével
új papi regény került az olvasó kezébe.

Szerzője 1930-ban született, s a könyv végén a befejezés dátumaként 1958
szerepel. A szerzö, mikor története Ieiátszódhatott, 14 éves volt. A legfogéko
nyabb kor: a szörnyű időből kitörölhetetlen emlékeket szerezhetett. És szá
munkra itt az érdekes kérdés, ami talán megokolja a vele való tüzetes foglal
kozást: hogyan bírálja el az akkor történteket, ebben a pap szerepét a második
generáció, amely a maga élményein túl megismerte az azóta eltelt idő elem
zéseit és értékeléscit. Megmarad-e a sémáknál. vagy gyermek fejjel átélt em
lékeinek birtokában megpróbálkozik saját fejével eligazodni ebben a szővevé

nyes kérdésben. Hogy megkönnyítsük a feleletadást. kissé bővebben Ismertet
jük a regénytartalmát.

"Nagy vagy Uram és igen dicséretes: nagy a te erőd, és bölcsességed meg
számlúlhatatlan" - szentágostoni szavakkal kezdődik az öreg pap vallomása
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életének végzetes eseményeiről. Ez az élet egyelőre túlon túl egyszerű: a má
sodik világháború utolsó időszakában egy 66 éves pap csendesen éldegél ki
csiny budai plebániáján. Az ebéd utáni szunyókálás éppúgy hozzátartozik éle
téhez, mirrt az ima és az egésznapos Ielkípásztori tevékenykedés, a tiszteletre
méltó és feltétlen tisztelet adás a püspök és gyermekesen naiv hódolat az ál
lami hatalmasságok felé. Egyébiként a plébánia falai között áll az idő, a be
zárt ajtókon be nem hatolna semmi abból, ami a falakon kivül történik, ha
meg nem jelenne a pap öccse, mégpedig nem is egyedül, egy titokzatos nővel.

És itt kezdődik a Vallomásba való. Még fel sem ocsúdik délutáni szender
géséből, a titokzatos nő márís elfoglalta helyét a legbensőbb szebában. Hiába
minden erőlködése: soha nő, öreg házvezetőnőjén kívül nem tartózkodott nála,
rnit szálnak a hívek, biztosan bűnös a nő, s ő ilyent nem rejtegethet. "Ha őt

lefülelék - érvel öccse -, egy lyukas garast sem adnék az életéért. De az
enyémért sem." A kétségbeesett embernek ez elég, és ettől kezdve fokozatosan
betört a plébániára és az öreg pap lelkébe a világ és a félelem.

Morgott ő eleget, hogy tehetett ilyent: Akárrnilyen gyenge észjárású is, rá
kellett jönnie, hogya nő üldözött. Ha pedig üldözött, biztosan zsidó. Megérti Ő,

hogy "az érzékenyebb lelkű embereket feltehetően bántja e megbélyegzés. De
ha egyszer a törvény így írja elő, 'akkor minden állampolgár köteles ehhez tar
tania magát." Különben is ő lehetetlennek tartja, "hogy Magyarországon. a
Boldogasszony birodalmában" a megkülönböztetesen túlmenő atrocitás előfor

dulhasson. Különösen azóta, hogy valami titoikzatos csomagot vittek a leány
szobájába, elhatározta, megmondja öccsének: nem tűni tovább a dolgot. De
egy kis beszélgetés a leánnyal elég volt, hogy megenyhüljön. S nem telt bele
sok idő. a leánynak arra a kijelentésére, hogy most elmegy, "hirtelen össze
szorudt a szíve. Valahogy nem tudta elképzelni, hogy sohse lássa többé". "Sze
rettern volna - vallja - utána szólní, visszahívni, hogy rárajzoljam homlokára
a szerit kereszt jeIét: védje és óvja őt minden vésztől, bajtól, de akkorra már
a kapunál kopogtak bicegő lépései." És ha eddig azért aggódott, mi lesz vele,
ha valami kitudódik, most a megkönnyebbülés helyett valami visszaváró szo
rongó féltés fogta el. Minden gondolata a bujdosóé volt, akiért így imádkozott:
"Uram, hallgasd meg a te szolgád szavát. És segíts azokon, akik talán önhibá
jukon kívül veszedelembe kerültek ... Segíts, Uram és Teremtőm, a te gyarló
szolgádnak, segíts a te végtelen kegyelmeddel és óvd meg azokat, akik közel
állnak a szívéhez, minden bajtól és veszedelemtől."

A leány végre visszajött. Megnyugodott, békés vasárnapra virradt a plé
bánia. de berobbant a plébános öccse: "Nyissátok ki a rádiót!" A rádióban
Horthy fegyverletételt bejelentő kiáltványa s mindaz, ami ezután következett.
A két bujdosó alatt kigyulladt a talaj, tovább kell állniok. De rnl lesz, ha a
rendőrség megjelenik? A plébános kijelentette, sohasem hazudott, rnost sem
tudna az igazságtól eltérő vallomást tenni. Mit tehettek, hogy ezt elkerüljek,
magukkal kenyszerttették. Nehéz dolog volt: "Mi is lenne a híveimmel nél
külem? Kd mísézne, ki oldozná fel a bűnökőket, ki vinne utolsó vigasztalást
a haldoklóknak T" Különben is előljárói engedély nélkül nem hagyhatja el őr

helyét. E naiv és konok ember semmi érvre nem hallgat, csak öccse keserű ki
törésére. "Ha te nem jössz, nem megyek én se. Itt mamdok és megvárorn.
amíg értem jönnek és felkötnek."

Öccse primitív víkendháza adott menedéket neki'k, Valóságos börtön volt,
és lelkileg is börtönbe zárta őket az aggódás és a félelem. De a papnak maradt
két vigasztalása: brevtáriurna és szentírása. Közben-közben kezükbe került
egy-egy újság, s ebből kihámozták, hogy közelednek a szovjet csapatok. Ez
rettenetes kettősséget ébresztett a plébános lelkében : mi lesz az egyházzal és
az ő híveivel, viszont szabadulásukat csak tőlük várhatják. Közben megtudta.
hogy a leány nem azért bujdosik, mert zsidó, hanem mert kommunista. Ettől

azután igazán kétségbe esett a jámbor lélek, Elindult a kalyibából, maga sem
tudta, hogy hova. De jött a kétely: elhagyja öccsét, aki bajban van, és a
leányt, ki emellett még betegen is fekszik a rejteken ? Visszament. de azzal az
elhatározással, hogy holnap búcsút mond nekik.

De még nem volt vége a mának: rajtuk ütöttek, s mindhármukat elhur
colták. A börtönben elválasztották őket egymástól, eleinte rettenetesen k ínló
dott, de lassan megnyugtatta őt az imádság. És jött a rettenetek reettenete, a
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kihallgatás: "Hát akkor szaval], te fekete madár, mert kitépem atolladat !"
De a maga borzalmán is túltett, mikor a szembesítésen a leányt látta, a vérben
ázott, fél;holtra kínzott áldozatot. Persze ahhoz, hogy hős legyen, avagy inkább
berögződött önmagát megtagadja. most sem jutott el, mindent elmondott, amit
már úgyis tudtak, különben is mit tudott volna ő elmondani.

Még hátra volt a szörriyű találkozás öccsével a siralomházban, majd ki
taszították a börtön kapuján a Iégiriadós, kétségbeesett utcára, s neki nem
tellett többre az imádságnál, bánatnál és a könnyeknél. S a felszabadulás is
csak problémákat hozott meggyötört lelkének. Elmúlt a szőrnyű vész, aki
tegnap bűnös volt, ma hősnek számít, Ez túlságosan bonyolult az ő egyszerű

leLkének. De ki fejti meg a Minderuható akaratát? "Boldogok a Ielkiszegényok,
mert övék a mennyek országa."

A mondantvaló nagyrészét már elmondtam. csak a semmázás van hátra.
Nehéz feladatot vállalt magára az iró: 66 éves pap reverendájába öltözve és
lelkébe mélyedve akarja véleményét elmondani. Ne csodáljuk, hogy a feladat
sokszor túlsoknak bizonyul neki, hogy legtöbbször egy 30 éves füatalernber
beszél az öreg pap "kulisszái mögül".

Az érzékenyebb olvasó szívesen tudomásul veszi azokat a szép papi voná
sokat, amelyeket hősünk arcán az író jóvoltából felfedezhet, de felháborodik
azon a .módon, ahogyan a szerző hősét a világ dolgaival szembeállítja. Ez az
ember, nem is holmi istenhátamögöttt falu, hanem egy budai plebánia gazdája,
nem is naív, hanem elhihetetlenül bárgyú. Volt a nehéz időkben ilyen pap is.
olyan is, de ilyen csak a fantáziában él.

De ha mimdezeken túlemelkedik az olvasó, és mélyebb régiókban próbál
eligazodni, érdekes dolgokra bukkarrik.

Nézzük csak először is azt az iróniát! Don Quijotot is megfürdeti Cervantes
az irónia minden fajtájában, s a hős kalandról kalandra kedvesebbé válík.
Igaz, hogy korszerűtlenné is, hisz egy letűnt ikor hazajáró kísérteteivel őkdel

kezik. A mí hősünkkel is így vagyunk, azzal a különbséggel, hogy ő nagyonis
valódi sárkányokkal csatázik. Figurázhatja alkotója hőse elmaradott naívságát,
mindíg kevésbé hiszünk neki (rnintha sokszor maga sem hinné el, amit mond),
sőt fokról fokra erősebb a véleményünk, hogy van valami nagyon is időtálló

az ő maradiságában. ha valódi sárkányokkal szemben is ilyen emberi tettekre
képes.

A mi papunk valamiképpen rokon Graham Greene regénye, a Hatalom és
dicsőség papjával. A szerző szándékával vagy szándéka ellenére "kegyelmi re
gény" ez is. Ott emberi ballépés miatt, itt tökéletes alkalmatlanság miatt rnire
sem való alanyt ragad magával a kegyelem. Nem valók ők semmi ,.nagy"
cselekedetre, vissza is irtóznak tőle. Az ember sokat elgondolkozott azon, igen,
igen, gyönyörű dolog a hősi gesztussal vállalt és kemény Lélekkel végig veze
tett hősiesség. De nem nagy dolog-e elfogadni és emben szívvel elviselni bút,
bajt, ami reánk méretett, s aminek súlyát nem kevésbiti az önként vállalás
heroizmusa sem ? Ök is végig szenvedtek valami tartósan és rettenetesem fáj
dalmasat és a kegyelem nagyra hurcolta őket, ha ők a kegyelemnek mínden
nehézkedésükkel ellen is álltak. A mi emberünk így végül is eljutott a szen
vedést vállaló, szenvedő társaival azonosuló tökéletes részvétíg,

Mindez kitűnő olvashatósággal. a modern regény kitéréseket kerülő, célra
siető gazdaságosságával van megírva. Jó regény - rossz regény ? Az itéletet
rábízzuk az olvasóra. Minket itt főként az érdekelt, s ezért e terjedelmes elem
zés, hogyan vélekedik írója a papról. Ezt igyekeztünk elmondani. És talán nem
tévedtünk, ha azt a véleményt próbáltuk szuggerálni, hogy az alakon elkövetett
torzítások inkább származnak tapasztalatlanságból. fiatalos naívságból, az em
berismeret hí ányosságaiból, semmint kípellengérező rosszindulatból.

(Pénzes Balduin)

JEGYZETLAPOK. (Zene, kritikával.) Nem az első és egyetlen eset; csak
azért írok róla most, mert most különösen föltűnt nekem.

Itt járt a vilaghírű karmester. Két zenekart vezényelt; az egyikről ne be
széljünk; de strujis quae non sunt ... sajnos, úgy látszik, sunt, mert mintha
nem is muzsikusok játszottak volna, hanem ... szóval .ne beszéljünk róla. kü
Ionben sem az én dolgom. Itt járt a világhírű karmester, mondom; akármit
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műveltek a kürtösök s időnkint a hegedűsok is, azért mind "hasraestünk előtte",

hogy vulgárisari fejezzem ki magam. Azazhogy riem rnínd, Némely kritíkusok
állva maradtak, sziklaszílárdan, .

Jó, jó, mondták, Nem is rossz. Egész tehetséges ember. Tűrhető pók. Csak
hát. Csakhát fölszínes. Éretlen. Majd, ídővel, mondta a krrtikus, majd ha benő
a fejelágya, majd akkor megérti elit meg azt, majd esetleg, talán fölnő hozzá
juk, egy Brahmshoz, például. Mert egyelőre még túl fiatal. Meg Mozartja is,
hát hogy is rnondjuk csak, vitatható, s miegyrnás. Sietve megjegyzem, nem a
megboldogult Péterfi Pista bácsi - így hívta mindenki, minden hangverseny
látogatónak a nagybátyja volt, hadd írjarn én is így - szóval nem ő tartotta
túl fiatalnak, a maga hetvenegynéhány évével: ő az után a vajmi vitatható
Mozart után könnyes szernmel ment ki szünetre az Erkel Színház nézőteréről.

Akiknek a víilághírű karmester olyan tapintatlanul-éretdenül fiatal volt, alig
hanem nála is fiatalabbak. No, legföljebb egykorúak vele.

Eszembe jut erről egy élményem. Diák voltam, iskolámban jeles tőrvívó;el
indítottak egyszer az úgynevezett KISOK versenyen is, az országos középisko
lai versenyen. Mindjárt az első .menetben, az első asszóra szembekerültem egy
döntőbe jutandó matadorral ; persze kiestem, nyomban, "s~máJn", ahogy a mai
nyelvhasználat rnondja. Szégyenletesen sírnán, Píillanatok alatt.

'I'ornatanárunk a fejét csóvárta.
- Ej, ej - dohogta. - Hogy egyetlen találatot sem tudott bevinná neki!
Minden apa soviniszta. Az én apám is az volt.
- Igaz - mondta büszkén. - De legalább feléje szúrt.
Hát valahogyan igy van. A kritikus "támadása" nem ült.
De legalább feléje szúrt.

(Patína, zajjal.) Zeneakadémiánkról azt szokták mondaní, hogy patinás in
tézmény. Akik szorgalrnas hangverseny-látogatói közé tartoznak, azoknak efe
lől semmi kétségüle sincs. Legföljebb azt kifogásolják, hogy egy kicsit lármás
a patinája.

Például a székek. Fából készült székek tulajdonságaí oközé tartozik, hogy
bizonyos idő eltelte múltán recsegpí kezdenek. Egyesek kevésbé, mások jobban.
A Zeneakadémia székei nagyon recsegnek. Azt hiszem, bár nem ellenőriztem
a dolgot, Budapest egyetlen termében sem recsegnek úgy a székek, mirrt itt.

Egyszer azért majd nyilván ki fogják cserélni őket. Addig is, javasolnám,
hogy a kedves közönség némely tagjával fizettesseneik recsegtetési pótdíjat.
Mert nem elég, hogy a székek recsegnek ; vannak, akik még recsegtetik is a
székeket. Fészkelődnek. Nyújtóznak. Mocorognak, mint a sajtkukac, ahogy
mondani szekták; a multkor megfigyeltem egy termetes férfiút, aki rnocorgás
ban, fészkelődésben egy ármádia sajtkukacori túltett. Lehet, hogy a zenét is
élvezte; én sajnos, nem tudtam miatta, fgy módornban volt észlelni, hogy még
a zenénél is jobbwnélvezte a recsegtetést, majd kisvártatva azt, hogy erőtel

jesebb fészkelődessel az egész széksort mozgásba tudja hozni. Attól fogva ki
tartóan gyakorolta ezt a képességét.

A székrecsegés már olyan a Zeneakadémián, mínt egy elkerülhetetlen ter
mészeti katasztrófa. Bele kell kalkulálni a dologba. Minden mcsterségnek van
nak veszélyei, Aki jégre megy, az alatt beszakadhat. A vítorlázót utolérheti a
vihar. A Zeneakadémián a legangyalibb Chopin piánó közepéri elkezdenek
recsegní a székek.

Az emberi leleményesség azonban, tudjuk, képes rá, hogy fölfokozza az
elemi erők ártó hatását. A Zeneakadémián a szünet utáni negyedórában ki
válóari észlelhető. Tányércsörgésnek hívják, kiáltozással fűszerezve; kanál is
van benne. Szerény megfigyelésemet ezúttal ajánlom az illetékes meteoroló
gusok figyelmébe. (r. gy.)

Felelős ktad6: Saád Béla
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