
kell válaszolni. A hitre való nevelés
ben a család akkor éri el a legjobb
eredményt, ha a felnőttek beszélgeté
sei hatására az ifjú lélek gondolkoz
ni kezd és mohón kérdez. Ha viszont
az otthoni környezetben vallásról, Is
tenről, megváltásról. egyházról, az
egyházat érintő kérdésekről, mint pél
dául a zsinat, stb. egyáltalában soha
sem esik szó, mert magukat a szülő

ket is csak a hétköznapi gondok fog
lalják Ie, akkor nem várhatjuk, hogy
a gyermek a hitoktatási órán ne ve
gye a vaIIás kérdéseit is tantárgynak,
amit ugyan jól megtanul. de életél
ményévé nem válik.

A korai ifjúkorban a legnehezebb
a vallásos nevelés felelősségteljes hi
vatásának eleget tenni. Ha szabad így
kifejeznünk: ez a "tékozló ifjak" kor
szaka, az emberi életben talán ilyen
kor a legkevésbé fogékonya lélek
az örökkévalóság irányában, hiszen az
még oly messzinek látszik, az élet pe
dig mámorítóan gazdag és mámorító
a felnőtté válás gondolata is. Hiva
tásra való készülés, sport, első szerel-
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rnek, szórakozások ideje ez. Sokszor
súlyos botlásoké is. Hogyan viselked
jék a katolíkus család a "maga útját"
járó ifjakkal? Bölcsességét csak az
evangéliumból tanulhatunk. Szidással,
korholással, erőszakoskodással csak a
keserű családi jelenetek számát sza
porítjuk, s ha ezekbe a viszálykodá
sokba szerencsétlen módon belekever
jük a vaIIást és abban keresünk szö
vetségest. könnyen többet ártunk,
mint amennyit használunk. A tékozló
fiú atyja úgy kapta vissza fiának el
veszett lelkét,' hogy az ifjúság forgó
szelében elsodort lélekben megmaradt
a biztos tudat: van egy hely a vilá
gon, ahová mehet.: az atyai ház. Ha
az ifjú lelkében sikerül kifejleszteni a
teljes bizalmat szüleí iránt, ha tudja,
hogy megértéssel és nem szüntelen
korholással találkozik, akkor a felénk
forduló bizalom alapján rávezethet
jük őt arra, hogy élete földi céljainak
igaz keresésében most van legnagyobb
szüksége a kegyelem erejére, csakis
ez védi meg őt a meggondolatlan és
talán végzetes kisiklásoktól.

Eglis István

A MISESZOVEG ILLUSZTRÁLÁSA A SZENT ISTVÁN-PALÁSTON. A
pannonhalmi könyvtár előszobájában páratlan egyháztörténeti műkíncset talál
az érdeklődő: első kírályunk, Szent István egyik misepalástját. Ennek a kazu
Iának díszítményei, képei - mínt bizonyítani fogom - voltaképpen nem egye
bek, mint a Missale Romanum míseszövegének illusztrációi.

Maga a palást az idők folyamán már rengeteg vitára adott alkalmat, szám
talanszor foglalkoztatta rnínd a bel-, mind pedig a külföldi szakembereket,
egyház-, illetve művészettörténetikutatókat. Ma már mondhatni - abban a hely
zetben vagyunk, hogy csaknem teljes bizonyossággal feleletet tudunk adni a
vele kapcsolatban felmerült szinte valamennyi kérdésre.

Ma már bizonyosra vehetjük, hogy első királyunkról két rníseruha maradt
ránk: az ún. festett előminta 1031-ből és a hímzett koronázási palást, melyet
a Konstantinápolyból hazatérő III. Béla királyunk .koronázásakor használtak
első ízben (1173). Ezt a két különböző miseruhát a későbbi időkben egymásra
varrták úgy, hogy a festett előminta létezése feledésbe ment. Csak miután a
meglehetősen hosszú kazula alsó széle a használat folytán megkopott, kiroj
tosodott, s javítás céljából a foszlott sávot - elől 18, hátul 5 centiméter szé
lességben - szabálytalanul levágták, tűnt elő ez a második miseruha.

Ez a festett előminta, melyet Pannonhalma 1775 óta őriz, mint már em
lítettük, 1031-ből való, azokból az időkből, midőn Szent István Koppányt le
győzte, Keánt megfékezte. Akkor íratott kiváltság és adománylevelet Pannon
halma számára s akkoriban építtette a Boldogságos Szűz székesfehérvári temp
lomát is, amelynek felszentelésére hímeztette ezt a palástot. Ezt a kazulát
egyébként Szent Gellért is magára öltötte abból az alkalomból, midőn Fehér
várott Nagyboldogasszony ünnepén nagyhatású szeritbeszédét mondotta a "Nap
fénybe öltözött Asszony-ról". (Századok, 1925. 376-80.)

Hogy Pannonhalma őrzi a koronázó palást ún. előmintáját, azt Mihályi
Ernő minden kétséget kizáró érvekkel kimutatta (Magyar Művészet, 1928. 1.
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szám.) Neki médjában állott ugyanis kül- és belföldi szakértők előtt a két
palástot együtt tanulmányozni, egybevetni és észrevételeit szóban, majd pe
dig írásban közölni.

A palást irodalomtörténeti jelentőségére ifj. Horváth János mutatott rá.
(Irodalomtörténeti Közlemények, 1956. 1. sz.) A kazula öt képét keretező

leoninus-hexameteres sor, sorközépí és sorvégi rímmel ugyanis a magyar
országí latin nyeívű irodalom legkorábbi emlékei közé tartozik.

Nem csekélyebb ennél a palást kultúrtörténeti fontossága. Régebben az a
nézet uralkodott, hogyakazula görög eredetű. Ezt látszott alátámasztani el
sősorban anyaga, szövése, hímzése (leheletkönnyű lenvászon,bisszus), vala
mint képeinek Ikonosztázion-szerűelhelyezése s az alapkereszt alakja. (Száza
dok, 1926. 505.) Sokkalta kézenfekvőbb azonban ennél ifj. Horváth megállapí
tása: " ... bár bizánci vonások is találhatók rajta, a nyugati ikultura képvise
lője hazánkban és mégis magyarországi műemléknek bizonyul."

Tehát egyaránt fellelhető rajta mind a keleti, mind pedig a nyugati hatás,
kétségtelenül magyarországi készítmény. Eredeti volta, gazdag motívácíója vi
szont kimutatható hatást gyakorolt a távoli országok rnűvészí alkotásaira is 
például a franciaországi Bayeux-ből való vászon szalagon, az ún. "hímzett
kép"-en felísmerhetjük a palást tornyos fülkéinek, apostoli trónépítményeinek
pontos másolatát. Ez a dfszítésmód valószínűleg innen terjedt el később euró
paszerte. Művészi kompozíciója pedig messze kimagaslik a vele egykorú, kül
földi műremekek közül. (V. ö.: !3raun: Die Iiturgische Gewandung, 1907. 
Braun: Die liturgísche Paramente, 1924. - Künstle: Ikonographíe der christ
-lichen Kunst, 1908.)

A XI. század első felének egyháztörténete szól hozzánk feliratairól és ké
peíről; mind magyar, mind pedig egyetemes vonatkozásban. Szent István ide
jében kelet és nyugat még vallási egységben élt - ezt eléggé kíhangsúlyozza
a palást. Krisztust latinul és görögül nevezi meg; 5 keleti-görög és ugyancsak
5 nyugati-latin vértanút szerepeltet.

Bizanciás ünnepélyessége, pompája valósággal lenyűgöző, hiszen 108 sze
mélyt és 38 állatszímbólumot ábrázol. Maga Krisztus ötször, a Szűzanya pe
dig kétszer látható rajta. Kívülük megtalálhatjuk a négy evangelista képmá
sát, valamint a tizenkét apostolt; tíz vértanú, tizenhét próféta képét; négy fő

angyalt és huszonnyolc angyalt; legalul pedig a donátor családot.
Szövegei és képei nagyjából a pünkösdi ünnepkör nélküli egyházi évet

szimbolizálják. A dedikáció körszalagja a megtestesüléssel kezdődik,belefut

a Gyümölcsoltó Boldogasszonyt ábrázoló csonkaképbe, összeköti ez a szalag
Krisztus szenvedésének kettős keresztjét, melynek ágai között a diadalmasan
feltámadott Krisztus, függőleges szárán pedig amennybement Megváltó tró
nol. Tehát: az egyházi év első és utolsó vasárnapjának Krisztusa egyaránt
megtalálható rajta. Ugyanígy fellelhető Krisztus hármas tiszte: próféta, pap
és 'király.

Ez után az alapvető ismertetés után vizsgáljuk meg részletesebben a ka
zulapalást szirnbólumaínak jelentését - illetve az erre vonatkozó különféle
elméleteket, elképzeléseket. melyeknek legtöbbje csak részletmegoldásra al
kalmas állítás, azonban az egészet, a kompozícíót figyelmen kívül hagyja.
Vegyük ezeket sorra és értékeljük állításaikat:

1. A "Mennyei Jeruzsálem". kbrázolása eléggé ritka. Egyedül a római
Szent Pudenziana-templom apsziszának mozaikján a trónoló Krisztus háttere
tekinthető ilyen szimbolumnak.

2. "Krisztus dicsősége". Ezt csupán a palást egyetlen képcsoportja - rnely
nek párja a palást vállán levő kép, "Szűz Mária megdicsőülése" - [elképezí,
Ennél sokkalta szerteágazóbb jelentésű, gazdagabb szírnbolíkájú akazula kép
anyaga. Ez a tény egyébként elkerülte Braun figyelrnét is. (Die liturgische
Gewandung, 1907, 229.) Adós marad elméletének magyarázatával s a palástról
eléggé hibás és hdányos leírást közöl, Könyveiben több kazulapalástot bemu
tat, ám ezek sem kompozícióban, sem pedig kidolgozásban nem vehetik fel a
versenyt a mi palástunkkal.

3. "Te Deum". Ennek az elméletnek részletes kifejtését sehol sem találjuk
meg. A paláston ábrázolt 108 személy alig tekinthető egy Te Deum résztve
vőinek. Igaz, hogy a hálaadás szövegében felvonulnak - akárcsak a paláston
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- apostolok, próféták, mártir-seregek, valamint a Szűz és Krísztus-király, ám
a kazula szimbolikája ennél többre, egyetemesebb kifejezésre törekszik. Az
elmélet alapja csupán az lehetett., hogy első királyunk Te Deumos mísét mon
datott 1031-ben, II. Konrád császár felett aratott győzelme alkalmából.

4. "Credo". Elméletének legujabb hirdetője - ifj. Horváth János (Iroda
lomtörténeti Kőzlernények, 1956. 1. sz. 1-19.) - maga is kénytelen elísmerní
feltevésének nem csekély hiányosságait, hiszen az apostoli hitvallás csupán
egy része a mísének. A Credot VIII. Benedek pápa illesztette a szentmisébe,
éppen Szent István sógorának, II. Henrlik császárnak kérésére, az 1014-ben
végbement német-római császárrá koronázás után. Igaz ugyan, hogy az apos
toli hitvallás István király korának legfontosabb egyházi problémái közé tar
towtt - Horváth is erre hivatkozik -, ám ez a tény még magában nem te
kinthető bizonyító erejűnek.

Mindezeket egybevetve láthatjuk, hogy az eddigi magyarázatok, elméletek
egyike sem tartalmazott megnyugtató, elfogadható megoldást a palást szim
bclíkárára vonatkozólag. Világosan látszik az is, hogy akazula képanyaga bár
melyik részletmegoldásnál többre törekedett, tökéletesebb, magasztosabb, át
fogöbb cselekményt kivánt szimbolizálni.

Ilyen átfogó, az egész megváltástörténetet magában foglaló cselekmény
pedig csupán egyetlen egy létezik; a szentmise! Bizonyítja ezt már magában
az a tény is, hogy míseruhának készült - jelképei pedig nem egyebek, mint a
Missale Romanummiseszövegének illusztrációi.

Tanít az írás, és ábrázol a kép. Az írás mindig határozottan érthető, a
képek szimbolikája viszont gyakran többféleképpen magyarázható. Miridig is
az az elmélet volt a legmegbízhatóbb, amelyik - ha több részlet-elmélet kap
csolódott a tárgykövhöz - a korábbi elméletek elfogadható tételeit egyesíteni
tudta magában, azon felül természetesnek hatott és nem szorult kimerítő ma
gyarázatra. Jelen esetben ez a míseszöveget és az egyházi év ünnepeit szem
léltető elmélet.

Mivel a palást egyedül áll az egyházművészet történetében, ez a tény
szükségképpen egy merőben új, kizárólagosan erre a kazulára vonatkozó el
mélet kidolgozását igényelte. Ipolyi Arnold (A magyar szent korona, 1886,
191.) rávilágított arra, hogy " ... az egyház első vértanúi és szentjei a szetü
mise mai kánonjában is megneveztetnek", Bészben ez indította el vizsgáló
dásomat abba az irányba, hogya palást verses szövegeí és képei a szentrníse
változó részeit és a Kánon állandó szövegeít, valamint az egyházi év főbb

ünnepeit vetítik ki. Vagyis a palást a szentmiseáldozatnak mint keresztáldo
zatnak megjelenítésében hirdeti Szent István hítvallását, Crédóját, a meg
testesülés, a megváltásés az örök dicsőség dogmáját.

Az egykori kazulán, a rnellső ikereszt függőleges szárán volt a fej számára
a bebúvó kivágás. Két szegélyén, a hímzett palást rajzán a megtestesülés és a
megváltás titka olvasható (rekonstruálva). Akazula felvételekor a pap fo
hásszal dicsérte a Boldogasszonyt és magasztalta a szerit keresztet: "Ecce
lignum crucis - o spes certa salutis".

Miként az ószövetségi zsídó főpapok egyházi ruháján a melldísz pajzsa a
12 zsidó nemzetség nevét hirdette, éppúgy a keresztény főpapok kazulájának
melldíszén lévő szövetpajzsokra igen gyakran a 12 apostol alakját hírnezték.
(Századok, 1925. 376-80.) A paláston az apostolok Krisztus jobbján és balján
ülnek, akár az utolsó vacsorán.

A keresztbetét szárán az apostolok nem az evangéliumból ismert sorrend
ben foglalnak helyet - elhelyezésük inkább a szentmise kánonját idézi: Judás
helyett ugyanis Pál szerepel. Az. egykor kúpfelületű kazuLa előrészén - épp
úgy, mint Ravennában a S. Giovanni in Fiore templom kupclarnozadkján 
Péter mellett Pál és András látható. A szentmise kánonjában az apostolok
sorrendje ősrégi: ezt követte a palást' tervezéje azzal a különbséggel, hogy
Andrást Péter szomszédiává tette, holott a kánonban Pál után következik.

A vértanúk Krisztus követői voltak a keresztviselésben és így részt 'Vesz
nek égi megdicsőülésében is. Az ábrázolt 10 vértanú közül 7-ről a mai szerit
mise kánonja is megemlékezik. A vértanúk sorát a donátor család töri meg.
A kereszt mellett mintegy őrséget áll Szerit István király, védőszentje, Szent
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István vértanú szomszédságában ; a kereszt aljára, középre került Szent Imre
képmása, majd közvétlenül melléje Gizella királyné. Igy elsősorban rájuk
vonatkozik a Kánon felkiáltása: "Nobis quoque peccatoribus".

A továbbiakban a palást személyei szólalnak meg a szentmíse változó
szövegeiben, míg a palást képeit a szentmíse állandó és ismétlődő részei raj
zoltatták. Allításunk a mise szővegének a palást képanyagával való elemző

egybevetése alapján belátható és ellenőrizhető. Rövidség kedvéért csupán a
fontosabb analógiákra utalunk:

Imádjuk a háromszemélyű egy Istent, hálát adunk neki, kérjük a Szűz

anyát, mind a szenteket, angyalokat, Istennek ajánljuk fel az engesztelés ál
dozatát. A kőzbeszúrt, rövid imákban - főképp a szentleckében - megszó
lalnak a próféták, apostolok és az evangelisták. Mindezek a személyek ott
láthatók a palást körsávján is a vértanúkkal egyetemben. Igy valljuk a szen
tek egyességét, közösségét, egyházunk hármas tagozódását. A rövid imákban
a küzdő egyház könyörög, átváltoztatás után a szenvedő egyház tagjaiért imád
kozunk, majd pedig a győzelmes egyház segítségéért esdeklünk.

A "Suscipe" és az "Unde et memores" kezdetű imákban felújít juk Jézus
szenvedésének, feltámadásának és mennybemenetelének emlékét, épp abban
a sorrendben, ahogy ezt a kazula képben és írásban kifejezi. A hálaadó ének
ben (Praefatio) végigelmélkedjük a megtestesülés. a megváltás. valamint a
megszentelés változatos titkait; újra megemlékezünk élőkről és holtakról 
névszerint az apostolokról s a vértanúkról. Itt kell még azt is megjegyeznünk,
hogy a palást keresztjén az INRI felirat helyett húsát tépő pelikán látható 
mely minden kétséget kizáróan a szentmísére utal.

A Kánonban dsrriét Máriáról, az apostolokról s a vértanúkról emlékezünk;
ugyanígy a "Libera nos ..." "Szabadíts meg bennünket ..." kezdetú fohász
ban az ő közbenjárásukat kérjük. így könyörög Szent István is - rnínt donátor
- családjáért és egész nemzetéért.

Úgy hiszem meggyőzően sikerült igazolnom. hogy mi a palást szimboli
kájának célja, értelme. A kazulát a szentmise állandó szövegrészeínek figye
lembe vételével tervezték és készítették. Mind a palást verses szövegeí, mind
pedig a képeinek szímbohkáia a szentrnise állandó és megismételt szövegré
szélben, valamint a Kánonban gyökereznek. (Horváth Detre)

BATORSAG ÉS ÉRZÉK A KOR KÉRDÉSEI ÉS KIVANSAGAI IRANT.
(Dékáni szózat az új hittudományi doktorokhoz.) A Központi Hittudományi
Akadémián június 25-én tartott tanévzáró doktorrá avatási ünnepségerr
Seszták Miklós hajdúdorogi egyházmegyést "summa cum laude", Kelemen
Vendel pécsi egyházmegvést "magna cum laude" és Mézner Ferenc pécsi egy
házmegvést "rite" fokozattal doktorrá avatták. .A hagyományos keretek közt
lefolyt felemelő szertartás végeztével Görgényi Béla professzor, kari dékán a
következő beszédet mondta:

Kedves doktortársaim ! Az önök életében nagy nap a mai. Szép ünnepség,
felemelő hangulat keretében adja önöknek a Hittudományi Akadémia a magas
kitüntetést, a doktori kalapot. A sok fáradozásnak, lemondásnak, önmegtagadás
nak nagyszerű dija. A professzori kar önöket méltónak itélte a nagy kitünte
tésre, miután a megfelelő szigorlatokat letették és doktori értekezésüket elké
szítették. A mai ünnepélyes aktus által önök a teol6gia doktorai. Teológia,
azaz az Istenről szóló tan doktorai, amelybe munkásságuk során egyre job
ban belehatoltak, hogy megismerjék az Istent és Isten törődését az emberrel.
A teológia központi tárgyát, a dogmatikát tették értekezésiik: tárgyává. To
vábbi kutatásaik eredményeit, reméljük, a jövőben gyümölcsöztetni fogják.

A qumrani iratokban találtuk hét töredékes példányát egy iratnak, ame
lyet már azelőtt is ismertek és ez a- Damaszkuszi Irat (QD). A Damaszkuszi
Irat megemlékezik egy férfiúról, "aki a T6rát kutatja". A Tóra az ószövetségi
korban jelentette a megváltozhatatlan törvényt, életelvet, amely szerint az
életnek mindenben igazodnia kell. A T6rának tágabb értelemben az Újszövet
.ségben megfelel a megváltozhatatlan hittani tételek igazsága, amelyet dog
mának nevezünk. Önök ezeknek a dogmáknak, hitigazságoknak, a megváltoz
hatatlan kinyilatkoztatásnak kutatói. Ahogy az ókori t6rakutat6 a sivatagba
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vonult, hogy minél inkább megismerje és irányításul elfogadja az ószövetségi
törvényt, önöknek is további elmélyüléssel és buzgósággal kell az egyház igaz
sáaait kutatniok. Az isteni tanítást kutatással, tudós rátermettséggel és elmé
lyüléssel kell ismertetni. Tartalmilag az igazságok nagyon gazdagok. Sokféle
képpen és sokszor kell azokat tárgyalni és mindig újnak tűnnek fel. Ennek oka
az, hogy a szellemi világ oly különböző, hogy bármennyi könyv jelenjék is
meg a hitigazságokról, azokról sohasem lehet eleget irni. Az örök igazságok
iránt a kutatónak éles értelemmel és lankadatlan szorgalommal kell kitűn

nie, ezért mondja a 118. zsoltár (24. vers): "Adj értelmet Uram, hogy törvé
nyeidet vizsgáljam."

De nemcsak kutatni kell a dogmák igazságát, hanem azokat meg is kell
hirdetni. Önöknelc prófétáknak kell lenniök, akik az egyház tanítását tolmá
csolják írásban és szóban a hívek felé. Ez a prófétai szónak elsődleges értelme.
Talán ma inkább szükség van erre, mint bármikor az emberi történés folya
mán. Benne kell állniok a prófétákhoz hasonlóan az élet forgatagában. A meg
talált vagy megísmert isteni sz6t, gondolatot életreva16an, lelkesülten és férfi
as bátorsággal kell képviselníök. lzaiás örvendve látja azt az időt, amikor a
kardok ekevasakká, a lándzsák pedig sarl6kká kovácsolódnak át. Ezt hirdette
korának ellenkező felfogásával szemben: amikor azok fegyverkeztek és hábo
TÚra készültek. Az önök feladata is az, hogya keresztény dogmákat kifejtve
az egyetemes békét és boldogságot hirdessék. Ha a keresztény tanítást hirde
tik és életükkel igazolják, akkor megva16sul a prófétai látomás, amiről a
Zsoltáros énekel: "Bőség legyen a mezőn és hegytetőn, Libanonnál nagyobb
legyen a termés" (71. zs. 16.). Ehhez bátorság kell és az, hogy felfokozott
érzékkel rendelkezzünk a kor kérdései és kívánságai iránt. A katolikus teoló
gusnak mindig és mindenütt Krisztus gondolatával kell a megoldásokat meg
találnia, ami az engesztelés, a megbékélés és megengesztelődés. Ezáltal kell
esküjükhöz híven mindenben szolgálni a népet és a katolikus keresztény
vallást.

A kutatott igazságot férfias bátorsággal ugyan, de b ö l c s e n kell meg
hirdetni. A bölcs mindenben az idők jelét látja, hisz a "szentnek ismerete az
okosság", mondja a Példabeszédek könyve (9, 10.). A régi és új világ ütköző

pontján állunk. Egyedüli feladatunk az isteni sz6nak a m e g h i r d e t é s e
é s s z o l g á l a t a. Nem lehet küldetésünk a multon va16 ábrándozás, vagy a
múlt idők visszakérődzése. Ami a múltban egyetemes érték volt, az örök igaz
ság és az megmaradt. A többi, ami az igazságot körülveszi, az idők függvénye.
Az ősegyház példát mutatott nekünk, midőn ott hagyta az ószövetségi szer
vezetet és keretet, kiindult a pogány világba és az egész világot átfogó egy
házzá lett. Az isteni sz6nak a szolgálatában állunk, hogy megőrizzük az egy
séget szemléletben, lélekben és érzületben. Ezeket az erényeket képviselik
előttünk egyházi előljáróink, akik kívánságának és parancsának engedelmes
kedni kell. Az Úr Jézus nem hiába imádkozott, hogy "eggyé legyenek".

A közelmúltban ünnepeltük a Megváltás nagy eseményeinek emlékét. A
husvét, a pünkösd, az úrnapja... mindegyik ünnep egy nagy isteni miszté
riumot rajzol elénk. Ezeket az isteni gondolatokat akkor tudjuk a hívőkhöz

eredményesen közelvinni, ha le tudunk mondani saját dicsőségünkről a köz
javára. Az utóbbi időben megfogyatkozott a szent tudományok iránti érdek
lődés és lelkesedés. Ha az okot kutatjuk, azt hiszem, hogy azért van e jelen
ség, mert eredményt vártunk tőle. Pedig ez a szent tudományosság nem ered
ményre dolgozik, hanem elmélyül az örök igazságok szépségében. Ezért mond
ja az Irás: "A bölcsnek tanítása az élet forrása" (Prov. 13, 14.). Önök az élet
forrásával akarnak foglalkozni a jövőben is, hogy bőségesebb és gyümölcsö
zőbb legyen.

Kedves doktortársak ! Amikor önöket az Akadémia doktoroknak nyilvá
nítja, egyszersmind a további, az igazi munkásságra küldi önöket. Utolsó ta
nácsul adja, amikor elbocsátja önöket az Akadémia kötelékéből, hogy a hit
igazságok kutatásával foglalkozzanak, pr6fétai ihlettséggel hirdessék írásban
és szóban, és kellő bölcsességgel találják meg mindig a korszerű kérdéseket
és azokra a választ az egyház dicsőségére, hazánk és népünk javára, Aka
démiánk büszkeségére.
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AZ "IGAZSÁG TANITOJÁNAK" üLDÖZTETÉSE ÉS AZ ÚR JÉZUS KE
RESZTHALÁLA. A Holt-tenger mellett talált iratok, mínt már több közlemé
nyünkben is megemlékeztünk róla, valósággal lázba hozták a tudományos vi
lágot. Első olvasásra észrevették, hogy sok meglepő hasonlóság van a qumrani
szekta iratai és az újszövetségi szeritírás között. A szekta vagyonközössége és
a jeruzsálemi ősegyház híveinek élete, amelyről az Apostolok Cselekedetében
olvasunk,feltűnőegyezést mutat. Keresztelő János ugyanazt kiáltja az emberek
fülébe a Jordán vidékén, ami a qumrani közösségnek is vezető gondolata volt:
készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Szent János evangéliumá
nak szókincse is nagyon hasonlít a szekta iratainak jellegzetes kifejezéseihez:
világosság - sötétség; világosság fiai - sötétség fejedelme stb. Nem csoda,
ha egyes tudósok, látva ezeket a hasonlóságokat, egyenesen a szekta irataiból
pr6bálták megmagyarázni a kereszténységet. Úgy gondolták, hogy ki lehet ik
tatni rninden természetfölöttit, mert hiszen minden tanítást, sőt eseményt is 
legalább gyökerében - megtalálhatunk a qumrani szektánál,

Millor Burrows magyar fordításban is megjelent könyvének - A Holt
tengeri tekercsek - bevezetésében a következőket olvassuk: "A Habakkuk
kommentár meg a többi szektárius irat .ígaz tanítója' és az evangéliumok Jé
zus-alakja között feltűnőek a rokonvonások. Az .igazság tanítója' is szembe
szállt korának hatalmasságaíval, üldöztetést szenvedett a főpap részéről. és
egyes homályos közlésele szerint vértanú-halált halt. A Habakkuk-kommen
tárnak és egy másik kommentár-roredéknek erre vonatkozó, valóban többfé
leképpen ds értelmezhető közlései egyes, igen tekintélyes kutatókat (A. Dupont
Sommer, J. Allegro, E. Stautier) arra indítottak, hogy az igazság tanítómeste
rének kereszthalálát is feltételezzék. sőt Jézust mintegy visszatért .igaz tanító'
képében mutassák be. A kutatók jelentős többsége a vitatott töredékeknek
ilyen értelmezését nem teszi magáévá." Világítsuk meg röviden ezt az állí
tást a qumrani szövegekből, hogy magunk is megítélhessük, miért nem teszi
magáévá a kutatók jelentős többsége a vitatott töredékeknek ilyen értelme
zését.

A qumrani szekta irataiban .igen sokszor szerepel az "igazság tanítója"
és a "gonosz főpap". Mivel rnindkettő csupán jelképes név, nem tudjuk biz
tosan megállapítani, kik is lehettek. Mindkettőnek igen nagy szerepe van a
szekta történetében. A homályos adatokból megtudjuk. Ihogy az "igazság ta
nítója" pap volt, aki kitűnt a próféták magyarázásában. Isten megadta neki
azt a képességet, hogy megértse és magyarázza ezeket az írásokat. Nagy sze
repe volt a "jámborok" - a szekta tagjaanak - összegyűjtésében és vezetésé
ben is. A Himnuszokból megtudiuk, hogy gyermekkora óta telve volt kegye
lemmel, ezért lett mások Ielkí vezetője és a jámborok atyja (IX. 29-32; 34
36; XIV. 17-19; VIII. 19-23, 25). Sokan őt tartják a szekta alapítójának is.
A másik fontos szereplő a "gonosz főpap". A szekta irataiból megtudjuk.
hogy királyi hatalommal rendelkezett, népeket igázott le, háborúkat viselt,
nagy építkezéseket folytatott. Arról is értesülünk, hogy hivatala kezdetén "az
igazságnak megfelelően szólíttatott" és később vált gonosszá: "amint Izrael
fölött uralkodott, gőgössé vált szíve és elhagyta az Istent". A Habakkuk-kom
mentárban arról is olvashatunk, hogy végül ellenségei kezébe jutott és azok
bosszút álltak rajta. Ellentétbe került a szekta tagjaival - különösen az "igaz
ság tanítójával" - és üldözte őket.

Habakkuk próféta 2, IS-höz ("Jaj annak, aki felebarátját azzal itatja. amit
dühéből kevert; azért részegítí őket, hogy majd vigalmukat nézhesse") a kö
vetkező magyarázatot fűzi a kommentátor: "Értelmezése a gonosz főpapra

vonatkozik, alm üldözte az Igazság tanítóját, hogy fékezhetetlen haragjában
elveszejtse őt kényszerű tartózkodása helyén, és a nyugalom napjának idején
- a bűnbocsánat napján - pompájában jelent meg előttük, hogy elveszejtse
őket és a böjt napján, nyugalmuk sabbatján botlásra késztesse őket."

A másik szövegrész a Náhum-kommentárban található. Mivel ez csak tö
redékesen maradt ránk, ezért foriiítása is kiegészítéseken alapszik. Két fran
cia fordítást ismertetek. Az egyik Dupont-Sommer tollából, természetesen már
magyar nyelven visszaadva, ekként hangzik: "Zsákmányolt egykor az oroszlán.
hogy jóllakjanak kölykei és öldösött nőstényei számára" (Náh, 2, 12a). "Értel-
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mezése a dühöngő oroszlánra vonatkozik, aki megverte nagyjait és tanácsának
embereit." "Prédával töltötte meg barlangját és lakóhelyét széttépett állattal"
(Náh. 2, 12b). "Értelmezése a dühöngő oroszlánra vonatkozik, (aki bosszút)
állott azokon, akik hiábavaló dolgokat keresnek, őrá, aki élő embereket füg
gesztett (a fára... ez nem történt) Izraelben régen, de aki felfüggesztetett
a fára ( ... ) ..." •

A másik fordítás P. Boccaccio és G. Berardi műve (Náh. 2. 12b-től:) "Ér
telmezése a dühöngő oroszlánra vonatkozik ( ... ) halál (?) a hazug hízelgése
ket keresők által, aki élő embereket függesztett fel (nem történt ez)" Izraelben
régen, mivel az élő felfüggesztettért a fára (mon) datdk ..."

Milyen eseményre céloz a Habakkuk-kommentár szövege ? Annyit meg
értünk belőle, hogy a "gonosz főpap" üldözte és el akarta nyomni az "igaz
ság tanítóját". Haláláról egyáltalán nem tesz említést. Talán a következő vé
lemény a legvalószínűbb. A zsidó nép életében sorsdöntő idő volt az, amikor
szembekerült a görög műveltséggel. Antiochus Epiphanes erőszakkal akarta
őket eltéríteni ősi hitüktől. A nép egy része már ez előtt is kezdett megalkudni
a pogánysággal és népük boldogulását abban látták, hogy nem zárkóznak el a
környező népek szokásaitól, A törvényhez hű zsidók ellenálltak a király ren
deleteinek. Sokan közülük a pusztába menekültek. Ezek élére állott később

Matatiás pap, majd fiai: Makkabeus Judás, Jonathás és Simon, és hősi harcot
folytattak népük szabadságáért és törvényeiért. Erről a hősi küzdelemről a
Makkabeusok könyveiben olvashatunk. A qumrani közösség első tagjai 
minden valószínűség szerint - azok között lehettek, akik Matatiás és Judás
mellé álltak és lelkesen támogatták ezt a harcot. Jonathás és Simon azonban
nem követte atyjuk és testvérük egyenes irányát, hanem kezdett a környező

népekkel szövetségre lépni, sőt a törvény ellenére főpappá tették magukat,
jóllehet nem származtak ATOn törzséből. Emiatt fordultak el tőlük a "jám
borok" - a qumrani szekta Igazaí - és vonultak vissza. Ez válthatta ki az el
lenségeskedést. Ez a jelenet, amelyről a Habakkuk-kommentárban olvasunk,
talán a végső vtsszaszorítást írja le. A "gonosz főpap" - a Hasmoneusok
egyik uralkodó-főpapja - az engesztelés napján jelent meg előttük ellenséges
szándékkal, hogy visszaszorítsa, száműzze őket.

Más vélemény szerínt a "gonosz főpap" a hivatalos naptár ügyében tett
látogatást a közösségnél. A szekta irataiban igen sokat szerepel egy bizonyos
naptár, amelyet a qumraníak ősinek tartottak, és ez eltért a hivatalos zsidó
naptártól. Emiatt ellentét lehetett áz ünnepek tekintetében ís a hivatalos pap
ság és az "igazság tanítója" között. A qumrani közösség az "igazság tanítójá
val" együtt a saját ősi naptáruk szerint tartotta meg az ünnepeket - az en
gesztelés napját is. Elokor jelent meg előttük a "gonosz főpap" és rá akarta
őket venni arra, hogy hitbeli meggyőződésük ellen cselekedjenek. Talán ezt
jelenti a "botlásraIDésztetés" a "gonosz főpap" részéről. Annyit megállapít
hatunk, hogy az "igazság tanítójának" haláláról nem beszél a szöveg,

A Náhum próféta szövegéhez írt magyarázat, mint láttuk, nagyontöredé
kesen maradt ránk, ezért nehezen érthető. A "di.iihöngő oroszlán" lelhet a "go
nosz főpap", aki kegyetlen bosszút áll ellenségein. A szöveg "hiábavalóságot
keresőknek" nevezi őket. Ebből látjuk, hogy ezek nem lehetnek a szekta
tagjai, hanem csak az ő ellenségeik. Ezek közül feszíttetett keresztre sokat a
"dühöngő oroszlán". Az Iró borzadva és botránkozva jegyzi meg, hogy nem
volt ez szokásban eddig Izraelben. Milyen eseményről lehet itt szó?

Flavius Josephus beszéli el A zsidó háború-ban, hogy Alexander Jan:naeus
Jeruzsálem közepén nyolcszáz zsidót keresztre feszíttetett (1. 4. 4). Sok kegyet
lensége közül ez emelkedik ki leginkább. Talán erre céloz a Náhum-kommen
tár írója. A mondat utolsó szavas nagyon töredékesek és többféleképpen is ki
lehet egészíteni. Az "igazság tanítójáról" azonban szó sem esik. Dupont-Som
mer és J. Allegro erre a két szövegrészre építette fel elméletét az "igazság ta
rrítójának" kereszthaláláról. Altalában ezt a véleményt találjuk meg a qumrani
leleteket népszerűsítő írásokban, újságcikkekben egyaránt. Dupont-Sommer
azonban a következő rnunkájában már vissza is vonta állítását.

Befejezésül megjegyezzük még, hogya szekta iratai között találunk ré
szeket, amelyek arról szólnak, hogy Isten védi az "igazság tanítóját" ellenségei
ellen, továbbá arról, hogy az "igazság tanítója" természetes halállal halt meg.
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A 37. zsoltár!hoz fűzött magyarázatban ezt olvashatjuk: "Az ember lépteit az
Úr megsailárdítja, akinek kedves előtte az útja. Az sem bukás, ha elesik, mert
az Úr támogatja kezeit" (23-24. v.). "Magyarázata a papra, az (igazság) taní
tójára vonatkozik (...) állította őt, hogy építse neki az (igazság) gyülekezetét ... "

A Damaszkusz-Iratban olvasunk az "igazság tanítójának" haláláról: "És a
gyülekezet tanítójának elhunyta napjától az összes harcos megsemmisüléséig
- akik a hazugság emberével jártak együtt - rnintegy negyven évnek (kell
eltelni)." A héber ige (összegyűjtetni = meghalni) a természetes halál kife
jezésére szolgál.

Nincs tehát semmi okunk arra, hogy az "igazság tanítójánál" erőszakos

halált - mégkevésbé kereszthalált - tételezzünk fel. Krisztus kereszthalálát
tehát semmiképpen sem tüntethetjük fel úgy, mint a visszatért "igazság ta
nítójának" legendáját. (Gyürki László)

AZ OLVASÖ NAPLÖJA. Hogyan telt Juhász Gyula hatszáz napja Szakol
cán, 1911. augusztus végétől 1913. júniusáig ? Keservesen, kínosan, nyomasztó
lelki gyötrelemben: így emlékezünk rá Juhász verseiből, így kisrcgényéből, az
Orbán lelkéből. Valóban így telt? A költészet valóban pontosan fedi a való
ságot? Szalatnai Rezső kitűnő könyvéből az derül ki, hogy nem.

Ez a könyv példás tudományos lelkiismeretességgel készült. Lépésről lé
pésre, szinte napról napra követi Juhász Gyula szakolcai életét. Tanúkat szó
laltat meg, szavahihető embereket, akik ismerték, vele együtt tanítottak, vagy
a keze alatt tanultak. Emlékezetük egy-egy vonást módosíthat; az idő, tudjuk,
gyakran végez kisebb-nagyobb retusálásokat a kortársi emlékezésekben. De
már az is jellemző volna, ha ez a retusáló munka mind egy irányba mutatria:
ha az emlékezők, amennyiben szfneznek, mind derűsebbé színeznék aszakolcai
Juhász Gyula képét; holott a tapasztalat szerint az örök emberi romantika
inkább a sötétebb árnyalatokat szokta kedvelni. Semmi nyoma karikírozásnak;
ez az esernyős tanár nem szokványos tanár-torzkép, hanem a valóság. Az
emlékezők nem fűszerezik humorral. Juhász egyetlen szakolcai ismerősének

emlékezetében sem komikus figura, esernyője ellenére sem. Ellenkezőleg, nyil
vánvaló furcsaságában, már-már grotesztkségében is tiszteletreméltó; hajdani
diákjai előtt máig tekintélye van; egykori tanártársai, igazgatója megbecsü
léssel, méltányló komolysággal gondolnak vissza rá. A versek vallomása sze
rint Szakolca a bánat feneketlen kútja Juhász számára. Az életerajzíró szerint
viszont "a rendkívüli pedagógiai munka első szembetűnő vonása Juhász Gyula
szakolcai életének. Miközben szinte szünet nélkül írja leveleit és kérvényeit,
hogy helyezzék át egy nagyvárosba, az elképzelt élet színpadára, s Szakolca
neve helyett ezekre a közlésekre dátumbeli helynévnek rendszeresen azt írja,
hogy Tomi, Ex Ponto, Ultima Thule és Végvár, s önmagát Gyula a honvágyó
néven írja alá, a valóságban roppant gonddal és soha nem tapasztalt tervsze
rűséggel foglalkozik diákjaival. A nagy magány legendának rémlik, ha az
iskolába forduló tanárra gondolunk. Tanítványai másutt is szerették, ahogy
ezt nagyváradi, lévai, makói vallomásokból tudjuk, de a szakolcai diákok
eredeti légkört formáltak Juhász számára, és a költő nagyon jól érezte magát
benne. Ha valóban csak fanyar kedvvel tanárkodik itt, ahogy Kosztolányi
Dezső írja jóhiszeműen, nem marad nagyobb nyoma, mint bármelyik intel
ligens tanárnak, aki egy-két évet töltött aszakolcai fögimnázlumban. Juhász
Gyula szívvel-lélekkel tanít és nevel Szakolcán."

Hogy mennyire szívvel-lélekkel s milyen tervszerű, átgondolt, kitűnő pe
dagógiával, azt etárgyú tanulmányai bizonyítják. Aligha írta volna meg őket,

ha Szakolcán csak keserű pályájának "levét itta volna gúzsbakötve", ahogy
"Tanár úr volnék" kezdetű versében írta, mely 1911. november 5-én jelenik
meg a Délmagyarországban: csakhogy itt már másodközlés: először egy esz
tendővel korábban látott napvilágot ; "a vers Nagyváradon született ... most
csak azért közölte újból, hogy cselekvésre serkentse szegedi híveit áthelyezése
érdekében" - írja Szalatnai Rezső.

Hadd idézzük következő megállapítását is: "A szakolcai tanár magatar
tásán a magyarázó jókedv uralkodik, mint egy ritmus. Nyilvánvaló, megkapja
diákjaitól a vísszhangot, amely az ilyen derűs nevelő kedv megmaradásának
alapfeltétele. Szakolca az egyetlen tanári stációja, ahol az iskola feledteti vele
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a magányt, a betegség nélkül is jelentkező szenvedést, gyöngeségiének tudatát.
A tevékeny tanárból, aki napestig jár-kel diákjai közt, nem lehet következ
tetni a bús költőre, aki alsóbbrendűségi érzések közt gyötrődik, rníkor magára
marad. Juhász Illésné, midőn negyven évvel fia szakolcai működése után
.megkérdeztem, mi volt Juhász Gyulának Szakolca, ezt válaszolta a maga egy
szerű módján: - Nagyon szerette Szakolcán a kedves jó fiúkat. akiket ta
nított."

Ki hitte volna? Ki gyanította volna, hogy ez a száműzött végülis meg
lehetősen jól érezte magát 'I'ornijában ; hogy nyitott szemmel figyelte a "vég
vári" életet; nemcsak nyitott szemmel, hanem éberen gondolkodó elmével is.
"Szegeden nyilván úgy képzelték - írja Szalatnai Rezső -, hogya tikkadt
honvágyó magába zárkózva ül egy félhomályos paraszt-szobában, s keserű

ségében rossz iskolai dolgozatokat javít. Holott a költő egy szocíografus kitar
tásával barangol a városkában, betekint minden zugába, szinte föltérképezi
magában múltját és jelenét, határozott ellentétben tépelődő lírai elégedetlen
ségével." Tapasztalatainak mély nyomuk marad benne: "Szakoica sugárzik elő

Juhász nevezetes közírói munkásságából, 1918-ban és 1919-ben". (Érthetetlen,
hogy ezt a "nevezetes", és az idézetek alapján valóban nevezetes, jelentős köz
Írói munkásságot mindmáig nem ismerhetjük kellőképpen. Egyáltalán, miért
bánunk oly mostohán Juhász Gyula prózájával, mely átlagában egyáltalán
nem marad el vele egykorú pályatársai mögött ? Miért nem adjuk ki cikkeit,
tanulmányait, aforizmáit, rajzait, a Holmi egész anyagát, s miért nem külön is
- nemcsak, Illés Endre jóvoltából, a Magyar Elbeszélők harmadik kötetében
- a legjobb magyar kisregények egyikét, az Orbán lelkét ?)

Verseiben Juhász Gyula, úgy látszik, "idealizálta" magát; amint tollat vett
kezébe, egyszeriben azzá a "bús költővé" változott, akinek vonásait a század
vég kezdte aprólékosan kidolgozni, élén, példaként, Reviczky Gyulával. Mert
hogyan vallott maga Juhász Szakoleáról húsz évvel Szakolca után? "Szakolca
két esztendeje számomra a romantizmus egyik állomása volt - idézi Szalatnai
Rezső egy nyitrai újságnak adott nyilatkozatából. - Vallásos lírám ekkor vi
rágzott ki, és magyarságom ekkor vált erősen tudatossá. Nagyvárad után,
ahol a Sturm und Drang lendületeit és változatait éltem át Ady táborában,
Szakolca elmélyülést és elcsendesedést jelentett számomra. A múlt árnyai és a
jövő árnyai kísértettek, és én megértem a megváltó szenvedésre."

Ez az igazság, s talán egy hajszálnyival még több is; a Juhász Gyula hat
száz napja meggyőz róla. Jól érezte magát Szakolcán, de kifelé, messzi barátai,
s kivált Szeged felé gondosan leplezte [óérzését. Azért talán, nehogy ott fe
lejtsék ? Lehet, hogy ilyesmi is belejátszik panaszaiba, legalábbis a levélbeli
ekbe. A költő azonban, verseiben, aligha azért panaszkodik, hogy félrevezesse
a világot. Amit most szakolcai életéről, hangulatáról megtudtunk. s nyilván
el is hihetünk, egyáltalán nem oldja meg, sőt, csak még bonyolultabbá teszi
a Juhász problémát. Miért panaszkodik, miért olyan esett, rniért olyan bána
tos, ha egész jól viseli közben életét? Miért ez a szembeötlő különbség a
Dichtung meg a Wahrheit közt? Olykor azt kell gondolnunk, gondosan kíter
rnelte és kitartóan ápolta a saját mitoszát, ezt a Végvár, Tomi, Ex Ponto
mitoszt; lélekben, ihletben mintegy kihelyezte magát reális életéből egy vég
zetes. sorvasztó Tomiba, s versbeli önarcképét ehhez az "ideális" Tomihoz
stilizáita hozzá. De miért? A kérdésre részben válasz lehet, amire már céloz
tam: hogy Juhász, aki - Kosztolányi mellett - a legmélyebben gyökerezik
a századvég Iírájában, a költőt eleve "búsnak" képzeli; költőnek lenni annyi,
mínt bánatosnak, hontalannak, egyáltalán, a világba bele nem illőnek lenni:
eredendően, végzetesen és minden körülmények között "honvágyónak", ahogy
szakolcai leveleit aláírni szerette. Olcsó játék azt játszani, mi lett volna, ha
a dolgok nem úgy történnek, rnint ahogyan történtek; de ne szégyelljük: játsz
szuk egy kicsit ezt az olcsó játékot. Mi lett volna, ha Juhász Gyulát 1911
nyarán, miután Váradon már nem volt rá szükség, a kegyes tanügyi hatóságok
Pestre helyezik? Nem hiszem, hogy ez magatartásán, ihletén, hangján lénye
gesen változtatott volna; nem hiszem, hogy boldog lett volna Pesten; nem hi
szem, hogy innét is el ne vágyott volna valahová, Párizsba, vagy valamilyen
Szakolca csöndjébe. Mert akkor nyilván Pest lett volna számára Tomi; akkor
nem a Végvár magányának, hanem a nagyváros magányának költője lett vol-
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na. Várad sem volt világvége; saját szavai szerint ott a Sturm und Drang len
dületeit és változatait élte át; s mégis mi volt egyik legmélyebb váradi élmé
nye? "És lassan rníndent elhagy a szívem, - És lassan minden elhagy enge
met - És búcsúzó lesz rnindenegy napom... - S az én utam magányba tér
örökre ... És lassan mínden, minden e magány lesz - És e magányban min
dent föllelek már. - S világgá tágul az örök magány!"

"A lírai élmény és lélektani kifejezés készsége állandó, szinte túlcsorduló
állapotra mutat" - jegyzi meg Szalatnai Rezső a szakolcai évek bő termésével
kapcsolatban. S ez a termés valóban bő volt; de Juhászra egyáltalán jellemző

"lírai élmény és lélektani kifejezés állandó 'készsége". Mint költő, állandó lírai
állapotban van; a lírai állapot minősége jórészt egy és ugyanaz: a bánat, só
várgás, honvágy - a versről versre alig-alig modulált, behízelgő, s ha egyszer
meghallottuk, többé el nem feledhető Juhász-dallam. Egyvégtében való ihlet;
jórészt egyfajta ihlet; folyton búgó dallam, de ugyanaz a dallam: a lágy lej
tésű, párásan -csildámló, sóvárogva elúszó, halk szívdobogású jambusoké: Mi-
lyen volt szőkesége, nem tudom már ... O végi Anna, emléked mulasztja .
O lelkem, ki egész nap messze vágytál . .. A kis végváros őszi éjszakáján .

Örök Tomiba helyezte magát, mondtuk; állandó költői attitüdül válasz
totta magának a bánatot és sovárgást: miért? - kérdeztük, s erre a miértre
talán éppen ez a jambus adja meg a legmélyebb feleletet. Sokféle jambus
van a magyar költészetben; ilyen nincs még egy. Ebben benne remeg a vágyak
végzetes elérhetetlensége, az eleve lemondás legyintése, egy gyengének szüle
tett alkat áhitata az élet, a valóság felé, s ernyedt magarnegadása: - s ez az,
ami olyan egyedülálló Juhász "leírónak" nevezhető verseiben: a puha vonallal,
de pontosan rajzolt kép alatt a jambusnak ez a fájdalmas zenekísérete. A
fáradtság idegörökségének zenei vallomása ez: az, amiről egyik legszebb 
kivételesen nem jambikus, de tróheusi lüktetésében is milyen fáradt, ernyed
ten botorkáló, elemezhetetlenül nosztalgikus - szakolcai verse, az Atyámhoz
megyek beszél:

... egyre jobban közelebb jő hozzám
S minden utam feléje vezet,
Hozzá szépít rriindegyik csalódás,
S amint foszlik az emlékezet,
Úgy érzem én egyre rokonabbnak.
S érzem egyre, hogy én ő vagyok,
Éltem útján fáradt nyoma ballag,
S utolérem, ahol elhagyott.
S ha fölöttem gyöngyvirágok nőnek

És tavaszba ér a temető,

Partjain a tájak és időknek

Egy bölcsőben alszik velem Ő.

Lehet, ha Ignotusnak jobb füle van Juhász verseihez s nemcsak ímmel
ámmal közli, ha ugyan közli a Nyugatban. talán fölrázza egy kícstt. Ismét a
játék: mi lett volna, ha másként lett volna. Ignotus ebben az esetben meg
lepően süketnek bizonyult, pedig általában finom vershallása. gyorsan rezo
náló érzéke volt; de talán mentségére szolgálhat, hogy ezek a versek - nem
is tudjuk, melyeket utasított vissza -:- Juhász versei külön-külön néha elég
jelenté'ktelenül hatnak; s Ignotust talán idegesítette az is, a:mi oly jellegze
tesen "századvégi" volt Juhászban, s amit akkor, az új utak és hangok lázá
ban bizonyára sokkal kényesebben éreztek. mint mí, ma. De megváltotta volna
Juhászt "bánatából" a rámosolygó siker? Végleg aligha. Egy kései versében
így vall életéről, magáról:

Minden örömömben volt valami fájó,
Minden bánatomban volt valami édes,
Mint az alvajáró,
Mindig közel voltam holmi meredélyihez.

Életemben míndig volt valami álom,
S a halálközelség borzongatta lelkem,
MÍJnt az alvajáró,
Mindig az elmúlás peremére mentern.
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Szakolcán is így volt: "örömét" fájóvá költötte át, fájóvá élte, mert hiszen
költészete az élete volt; s aztán élvezte a 'bánatát, édességet talált benne; s
mindig az önmagában mélyülő meredély szélén bolyongott. Amikor később,

sokkal később, élete legvégén, egyik utolsó sóhajában visszanéz szakolcai évei
re: a leheletnyi vers három kis strófájában ez a messzeségben megszépült
"édes bánat" ragyog, a koraőszöle utánozhatatlanul juhász-gyulai, oldottan
aranyfényes, Anna szemére emlékeztető szeptemberi kékségével.

A szakolcai dombokon
Fiatal voltam egykoron.
Oly édes volt a bánatom,
Hogy dallá csordult ajkamon.

Olyan egyedül éltem én,
Hogy egész világ volt enyém,
Egész világ szép temető

És benne álom, mese, nő.

Ha jött a téli alkonyat
S elmosta mind a dombokat,
Úgy borult árvasága rám,
Mint remetére a magány.

Nagyobb verse Juhász Gyulának is van. De halkabb remekműve a szívszorító
egyszerűségnek talán egész 'költés.zetünj(ben nincs.

Juhász Gyula hatszáz napjának képe és története, úgy, ahogyan Szalamai
Rezső elénk idézte, sokszor színte a reveláció erejével és meglepetésével hat.
El kell még mondanunk róla, hogy kitűnő olvasmány; hogy ebben a nemben
mostanában nálunk alig-alig olvastunk hozzá foghatót; hogy nemcsak a tudós
helytörténész adataival, hanem a remekül elbeszélő író közvétlenségével is
elbűvöl, amikor végigvezet Szakolcán; s hogy - többek között - arra is kö
vetendő példa, mennyire nem baj, sőt milyen helyes, ha a tudós a -szívével,
szeretetével is ír.

A könyv végén, a színes, érdekes képanyag előtt bibltográfíát ad: Juhász
Szakolcán írt verseinek, és prózai írásainak [egyzékét, Bizonyára tarsolyában
van a későbbi Juhász-próza bibliográfiája is. Bár ösztönzésül szolgálna ez az
előmunkálat arra, hogy kiadjuk Juhász Gyula összes versei után Juhász Gyula
prózáját is !

* * *
Hogyan őrzi meg magában a Kettős kör olvasója a novellista Illés Endre

arcképét ? Újra és újra elolvassa a címadó elbeszélés végső sorait. Az apáról
szól ez a novella, akit szélütés ért, de nem vert le a Iábáról: hűdötterr is egye
nesen áll; s csak a halálos ágyon derül ki róla, hogy ráadásul még a karja
is eltört. Sehol egy rés nem volt ezen az emberen, sehol egy repedés a jelle
men; szdkár volt, kemény, szűkszavú, nem szívtelenségből, hanem valamilyen
helytállásból. puritán férfiasságból. Azért, mert nem kell nagy szavakat hasz
nálni; és a nagy dolgokról egyáltalán nem kell beszélni. Aztán, amikor már
beszélnénk róluk, késő. Nem tudunk beszélni; jeleink sincsenek. Az ujj értel
metlen betükön tétovázik, aztán elsiklik. "Ijedten a szemébe néztem: a szeme
kék volt és egészen üres."

Fia másnap megnézi a halott apát. Hanyatt fekszik, frissen borotválva,
egy rendetlen teremben, az asztalon. "Néztem őt. A jobb karját külön is
megnéztem, mely tegnap vagy tegnapelőtt eltört, s amelyről senki nem tudta,
hogy törött. A kabátujj most féltékenyen eltakarta a törést.

Néztem - és megrendülést sem éreztem, csak teljes egyneműséget, A fáj
dalom szőrnyű szorítását, melyben feladja külön létét a szív és az agy, az
egész múlt és a jelen pillanat.

Nem volt több kérdésem hozzá. Nem volt több emlékem."
Itt sincs rés, itt sincs repedés. Ha valami, hát ez jellemző a novellista

Illés Endrére. A rögzítés kegyetlen pontossága; a tartottság; az, hogy nem
enged semmi olesóságnak. A rajz éles tisztasága jellemzi; sosem dolgozik folt
technikával, nem keni a hangulatot; kemény, jól kihegyezett ceruzával rajzol,
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és sosem vastag vonalakkal. Mindig csak a legszükségesebbet közli, majdnem
fukaron; kerüli a mesterséges ízeket. Tudja és vallja. hogy "a sót sohasem
kell mesterséges sóízzel erősíteni. A sónak kell sósnak lennie." Feszes, villanó
mondatokban ír; jelzői, metaforái rnínt a nyilak, fúródnak a célba; nem dí
szítenek, hanem ábrázolnak.

A nyers, éles, keserű-sós ízeket szeretí, a valódi, vegyítetlen ízeket, s ki
vált a fanyart: illúziótlan író. Az Utójátékban egy színésznő találkozik volt
színinövendék társával, hajdani barátjával, aki lecsúszott, kendőfestésből él,
és most megpróbálja fölmelegíteni a régi szerelrnet-barátságot. Mindent meg
szerez hozzá, minden kelléket: virágot, konyakot, lemezeket. Hiába. Ami meg
szűnt, ami elromlott, azt nem lehet fölmelegíteni. Ridegen, ellenségesen bú
csúznak; rosszízű kudarc ez. A dolgokkal szembe kell nézni; az illúziókkal
csak magunkat csapjuk be; s a választékosság olykor valójában fojtogató ol
csóság, s a mesterkélt tisztaság hánytató mocsok. Illés Endre illuzionista hő

sei sorra megbúknak magukban; illúzióik buktatják el őket. Jelképesen is
egy-egy pofon, mely a nemesre maszkírozott arcon csattan, mínt az ünnepelt
közéleti férfién, főszerkesztőéri és képvíselőén, akit arcul ütnek az autóbuszon,
s aki "hirtelen egy bika erejét érezte az izmaiban", de nem hogy vísszaüssön,
hanem hogy elmeneküljön, s ne tudja meg senki, hogy pofonütötték.

Aki illúziókban él, az olcsóságnak enged. Mint az öregedő katona, aki sok
mindent átvészel, aztán mikor úgy véli, révbe ért, fönnakad egy "kis női

csuka" együgyű horgán. Mint az újságírók, akik élő politikai nagyságok nek
rológjait törnködik stréber buzgalommal a hullaszekrénybe. És mint a "türel
'metlen szeretők" is, a színdarabban: "Mi volt a baj köztünk? - kérdezi Kati.
- Hogy fiatalok voltunk? .. Nem! - Hogy igényesek voltunk? .. Nem,
nem! ... Megmondjam, mi volt a baj? .. Nem sértődsz meg? .. Mohók
voltunk. Könnyelműek voltunk. Türelmetlenek voltunk. Az olcsóságnak enged
tünk. Befutottunk egy zsákutcába, ki-ki a magáéba, és vissza kellett for
dulnunk" ...

Vissza lehet fordulni? Talán. Szavitri rneséje, a "Történet a szerelemről

és a halálról" azt példázza, hogy minden buktató illúzió ellen van egy fegy
ver: a belső hűség. Aki belül hű magához, vissza tudja hozni halott szerelmét
a halálból. S akik ezért a hűségért míndent föl tudnak áldozni, azok négyszáz
évig élnek. (Rónay György)

SZlNHAZI KRÖNIKA. A Katona J6zsef Színház évadvégi újdonsága volt
Németh Lászl6: "Az utazás" címii vígjátéka. A sok: komor és nehéz fajsúlyú
írás után, Németh Lászl6 ezúttal a könnyű múzsa ihletéséhez fordult, hogya
sokszor tréfás csipkelődés köntösébe öltöztetve, egy nem kevésbé komoly prob
lémár6l mondja el véleményét. A darab tárgya a mai magyar értelmiség és a
kommunista párt viszonya.

Az író egy képzeletbeli alföldi várost, Küngöst választotta a cselekmény
színhelyéül. Annak nézőpontjáb6l szemlélve igyekszik felvázolni az említett
viszony diagn6zisát. A cselekmény középpontjában egy öregedő tanárember áll,
akit annak idején, az ötvenes évek elején kitette k: állásából és most a helybeli
múzeum egyik kis beosztott tisztviselője. A járási párttitkár meghívása alapján
Karádi tanár úr (így hivják a főhőst) egy pedag6gus küldöttség tagjaként a
Szovjetuni6ban járt. Ez volt "az utazás". A darab a visszaérkezés utáni reggel
kezdődik.

Karádi, hazaérkezése után meglepetten tapasztalja, hogy utazása, amelyre
ő történelem- és földrajz-tanári érdeklődésből, gyanútlanul vállalkozott, köz
üggyé lett Küngösön. Kiderül, hogy Karádi a "reakció pillére" volt, nemcsak
barátai, hanem Forgács, a párttitkár szemében is, aki szerint: "Az öreg csomó
volt a mi küngösi tésztánkban. Szét kellett nyomkodni egy kicsit." Ennek a
"szétnyomkodásnak" és "tekintély lejáratásnak" (ezek is a párttitkár szavai)
volt egyik eszköze már a moszkvai út is, majd az azt követő interju a helyi
lapban, amelyben Karádi tárgyilagos, tanáros beszámol6ját lelkes hangú nyi
latkozattá kozmetikázta a Forgács megbízásából nála megjelent újságíró. A
nyilatkozat el is éri célját, mert Karádi családja, barátai és "tisztelői" valóban
megbotránkoznak rajta. Karádít még az értelmiségi klubba is meghívják, hogy
útjáról beszámoljon. Itt tudja meg, magától Forgácst6l, hogy közben családja
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az Ő új hivatalos népszerűségét kihasználva, az ő tudta nélkül már eljárt a
párttitkárnál, hogy segédmunkás vejének a képzettségéne k megfelelő állást
szerezzen. Mindezek az események oly mértékben felizgatják az öreg Karádit,
hogy előadása közben rosszul lesz, kórházba kell szállítani. Ezen a ponton már
majdnem tragikusra fordul az eddig vígjátéki cselekmény. A helyzetet a tanár
egyik volt tanítványa, Mircse me1!:ti meg, aki most az egyik dunántúli megyé
ben vezető pártfunkcionárius. Az ő megértő és emberséges szavai állít ják helyre
nemcsak Karádi lelki nyugalmát, de félig-meddig egészségét is.

Németh László, a "Kortárs"-ban, a darabhoz fűzött jegyzetében hangsú
lyozza, hogy néhány külső körülménytől eltekintve, nincs egyezés Karádi ta
nár úr és az ő, ti. Németh László moszkvai utazása között. Ennek ellenér!,!, a
nézőben mindenképpen az a meggyőződés alakul ki, hogy az író a saját vívó
dásait írta meg Karádi vívódásaiban. Karádi tanár úr őszinte, igazságra törek
vő ember, aki minden helyzetben igyekszik megőrizni tárgyilagosságát. Amikor
elveszítette állását, azt mondta a feleségének: "Ez a mi előnyünk, történelmileg
iskolázott embereknek, hogy megértjük, mi történik velünk. Szét tudjuk vá
lasztani a mi esetünket, amelyet persze teljesen igazságtalannak tartottam és
tartok ma is, s a nagy történeti folyamatot, amelynek sebesültjei vagyunk."
Karádi ezzel a nyíltsággal és tárgyilagossággal vállalkozott a szovjet útra is,
és ez jellemzi beszámolóit is, amelyeket családjának, barátainak, majd az ér
telmiségi klub tagságának tart. Az iró azt az értelmiségi tipust akarta megraj
zolni Karádi alakjában, amely legközelebb áll szívéhez, amely szinte a lelké
bál lelkedzett, s amely ugyanazzal az elfogulatlansággal nézi a történelmet és
abban a saját szerepét és küldetését, ami mellett ő maga, Németh László tett
most hitet "Az utazásban". Figyelmeztetése tehát, amelyet ,a vígjáték tréfál
kezása mögé bújtat, elsősorban az értelmiség felé szól.

De figyelmeztetést küld Németh László az értelmiségi politika irányítói
felé is, szembeállítva egymással a pártfunkcionáriusok két, szerínte j(!llegzetes
tipusát. A "Kortárs" jegyzetében ő maga jellemzi őket. "Forgács - írja Németh
László - a Rákosi-idők, ,jó pártembere' ; amit tesz, az ügy érdekében teszi,
de kötelezőnek érez, ugyancsak az ügy érdekében, bizonyos macchiavellizmust
is; az embert bridzskártyának nézi, s ezzel a jót is rosszra tudja fordítani.
Mircse, a legfiatalabb, az új, kívánatos típus, ahogy ő maga mondja, a kettős

biztosítású kommunista, akin nemcsak az az úszóöv van rajt, amin a hatalom.
lógatja be a nemzetbe, de aza hegymászó kötél is, amelyen a nemzet küldi
fel, lehetőségei kinyomozására a magasba. Ahogy ő dolgozna Karádival Rába
újfalun (a darabban ugyanis Mircse meghívta Karádit a járás ba, ahol dolgo
zik), úgy kellene együtt dolgozniuk a pártvezetőknek az értelmiség jobbjaival."
Mindehhez pedig az író még azt is hozzáfűzi, hogy "ha az efféle játéknak az
ábrázoláson kívül van célja is: az nyilván csak egy lehet: a torz, hibás reak
ciók kinevettetésével azokat kioltani, s egy bölcsebb, a helyzethez mért, em
berséges közszellem alakulását elősegíteni". Nem kétséges, hogy e szándékban
Németh Lászlóval mindenki egyetért.

A Katona József Szinház társulata MaJor Tamás rendezői írányításával
szinte hibátlan együttesként mutatkozott be. (Igaz, hogy Németh László szö
vege nagyon jól játszható szöveg.) A jellegzetes karakterfigurák egész sora
vonul fel előttünk. Makláry Zoltán Karádi tanár ura rokonszenves, emberi
figura. Valószínűleg csak a próbák során jött az a kitűnő ötlet, hogy Hantai,
az értelmiségi klub fiatal titkára "szögedies" tájszólásban beszéljen. A "Kor
társ" szövegében ennek még nincs nyoma. Remekül jellemzi az alakot, csak az
ő-zéssel nagyon óvatosan kell bánnia annak, aki nem odavalósi. Ilyet, hogy
"ki kell m ö n t e n ö m magamat", semmiféle magyar tájnyelven nem mon
danak. A szereplők egytől egyig tehetségük javát nyújtják. (Doromby Károly)

KÉPZOMŰVÉSZET. A picassói talány. Az elmúlt év októberében emlé
kezett meg a művészetí élet Pablo Picasso 80-ik születésnapjáról, s ez év ta
vaszán az érdeklődés ismét a mester felé fordult: magyar, pakisztáni, ghanaí
és chilei közéleti személyiségek mellett néki ítélték az idei nemzetközi Lenin
békedíjat. s röviddel utána a művész bejelentette, hogy támogatja a moszkvai
leszerelési és béke-világértekezlet célkitűzéseit és munkáját, sőt amennyiben
körülményei engedik, személyesen is megjelenik a konferencián.
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Az érdeklődés ismét Picasso felé fordult - írtuk nem egészen pontosan az
előző sorokban. Hiszen immár ötven év óta szakadatlanul figyeli őt a világ,
s munkásságát számtalanszor rnérlegre tette a "phénomEme picassien"-t (pícas
sóí tüneményt) és a "le mystére de Picasso"-t (picassói rejtélyt) megfejteni
igyekvő kritika. Einsteinnel, Chaplinnel s még néhány társával együtt korunk
szellemi életének legnépszerűbb alakja, s még azok is beszélnek Picassóról,
akik munkásságát csak kevéssé ismerik. A rnűvész sokszor és szívesen fényké
pezteti magát félmeztelenül, vagy spanyol népviseletben a bikaviadalon ülve,
vagy borotvahabbal s grimasszal arcán -, de tévedne az, aki a nagy hírnevet
és a különleges tekintélyt e sokszor komolytalan gesztusokkal magyarázná.
"Kedves Whistler, ön olyan életmódot folytat, mintha nem is lenne tehet
séges ..." - mondotta egyszer Degas a társaságban sokat forgolódó és ott
szívesen szereplő kiváló amerikai festőnek. Picassónak is mondhatná valaki e
szavakat, s ha egyszer-másszor magánemberi megnyilatkozásait kirivónak vagy
a vásárihoz közelállónak is tartjuk - műveí elé lépve mindezt elfeledjük.

Mert Picasso művészete nélkül a XX. század festész..ete és grafíkája egé
szen más, kétségtelenül sokkal szürkébb és szegényebb lenne, sőt: nélküle
talán kevésbé lenne érdemes századunkban élni. Rózsaszín, kék, "ibériai", ku
bísta, "néger", szürrealísta, újklasszíkus és egyéb korszakaival új meg új
irányt adott korunk művészetének - mint ő maga mondta: "Ha megiszom
egy pohár bort, sokan 'berúgnak tőle." Olyan, mint az irodalomban Joyce,
vagy a muzsíkában Sztravinszkij - mindegylkük élete experímentácíók soro
zata. Nem csodálható, hogya pícassói géniusz szertelensége sokakat megriaszt,
és nem kevesen vannak, akik kétkedéssel tekintenek életművére. Bernáth
Aurél a Magyar Művészet című folyóirat 1948. évi 3. számában "mesterkéltnek
és divattervezői mentalitásúnak" nevezi Picasso rnűvészetét, s azt mondja,
"álmosító unalom" fogja el őt, amikor a Picasso-kiadványokban a kubista kor
szak képeit nézegeti. Hatvany Ferenc festőművész és nagy rnűgyűjtő ugyane
folyóirat' következő számában "nagyszerumesterembernek" nevezi Picassót,
aki "csupán pillanatnyi döbbenetek zsonglőrje, tartósabbat annál nem tud
adni". Két kiváló, nagykultúrájú művész véleményét idéztük. Mivel magya
rázható ez az értetlenség? Szerb Antal A varázsló eltöri pálcáját círnű köte
tének egyik írásában olvasom: "A kortársak riadtan fordultak el Goethe gé
niuszának érett teljességétől." Alighanem itt keresendő a "Picasso-ellenes tá
bor" adegenkedésének is a magyarázata. De ha már elkezdtük, nézzünk még
egy-két érdekes véleményt Picassőról. "Nem hiszem, hogy ... műve vetekední
fog Cézanne-éval, Manet-éval" - írja Illués a Franciaországi változatokJban,
de ő már hozzáteszi: "rendkívüli tehetség, rendkívüli jellem, ... törve-zúzva is
klasszikus festő." Apollinaire 1912-ben: "Picasso, efelől ma már senkinek se
lehet kétsége, a jelen kor rnűvészetének legkiemelkedőbb alakja." (E sorok
írásakor Picasso még csak 31 éves volt.) Jean Cocteau élete legnagyobb élmé
nyének vallja, hogy kortársa s barátja lehetett Picassónak: ,,8 ha majd lecsu
kódik a szemern, az én két jó szememet legalább az a szerencse érte, hogy
üdvözölhette Pablo Picassót."

Míután meghallgattuk Picasso két ellenfelét: Bernáthot és Hatvany Fe
rencet, a "semleges", de mégis inkább "szimpatizáns" Iillyést, s két fenntartás
nélküli Picasso-i.pártít": Apollinaire-t és Coeteau-t - nézzük rneg a Knaurs
Lexikon moderner Kunst képtábláit. A legtöbb reprodukciót Picassótól közlik:
17-et. (A képek egyrésze nem a művész nevénél, hanem a .Jcubízmus", az
"orosz balett" stb. címszavaknál található.) Picasso után Van Gogh következik
10 képpel, Matisse 9-cel, Renoir, Toulouse-Lautrec és Braque 8-cal, Cézanne
7-tel, Degas és Manet 6-tal. A Skira-sorozat Picasso-kötete ezt a kifejezést
használja: "le monde picassien", picassói világ - amelyet e nagy művész

demiurgosz hozott létre. A nyugatnémet P. F. Schmidt: Geschichte der moder
nen Malerei című több kiadást megért munkája (Kohlhammer-Verlag, Stutt
gart) míndössze két festőnek szentel az elmúlt száz év alkotói közül önálló
fejezetet: Picassónak és Chagall-nak. A szerző beszél a Picasso életművét át
fogó hatalmas lendületről és feszültségről, amely a fiatalkori "kék" képek fa
nyar Iírájától a kubizmuson át a drámai mélységű késői képekig Picasso rnun
kásságát egységbe forrasztja, s a fejezetet e felkiáltással zárja: "Wahrlich,
das Lebenswerk eínes Genies l"

500



Az egység szót használtuk az írnént. Van-e hát egység az egymást válto
gató stílusok varázsmesterének oeuvre-jében? Látszólag nincs. Valójában na
gyon is van. Egy Sztravinszkijről nemrégiben megjelent cikkben találtuk a
következő sorokat, amelyek a nagyorosz zeneszerzőre és a nagy spanyol fes
tőre egyaránt ráillenek: "Ha van valami, ami a legkülönbözőbb irányzatokon
és stíluspróbákonkeresztül ennek a nagyvonalú művészéletnek belső egységét
biztosítja, úgy ez éppen a továbblépés. az örök próbálkozás, kutatás, nyugta
lan kísérletezés nagyon korszerű izgalma. Mert a ,kísérletezés sosem öncélú
nála. Mindig a továbbjutást szolgálja, És mindig szoros kapcsolatban van a
valósággal." A valósággal, amelynek Picasso kifejezi tragikus, félelmetes, gor
gói arcát - képeiben megtaláljuk azt az életérzést, amelyről Ady így beszélt:
"Minden Egész eltörött, I Minden láng csak részekben lobban, / Minden sze
relern darabokban, / Minden Egész eltörött." De képeinek másik csoportja
megzendíti az öröm és a legyőzhetetlen életszeretet dalát is, - mint az "Öröm
az élet" című kompozíció (l946) az Antibes-i városházán, vagy legutóbbi pa
rafrázisai Manet "Reggeli a szabadban" című híres festményéhez.

Röviddel a második világháború befejezése után egy újságíró kereste fel
Picassót, aki e szavakkal vett búcsút a ríportertől: "üdvözölje nevemben a
világot, mely mérhetetlenül távol van tőlem." E szavak megint Picasso talá
nyos rnegnyílatkozásaí közé tartoznak, hiszen a 30-as évek második felében
megfestette egyik főművét, a "Guernica" círnű látomást a háború borzalmai
ról, a köztársasági spanyol kormánytól elfogadta a kinevezést, amely őt a
madridi Prado igazgatójává tette meg, s Franco-ellenes grafikai sorozatot ké
szített - nemsokkal az idézett kijelentése után pedig megjelent a wroclawi és
sheffieldi békekonferencián. Úgy látszik, mint ahogy egész rnűvészete is erről

tanúskodik: a világ és az emberiség ügyei még sincsenek távol tőle.

Picasso munkásságát katolikus vagy keresztény szelleműnek nevezni ne
héz lenne. De mégis meg kell említenünk Picasso és a kereszténység néhány
találkozási pontját. A Moderne religiöse Kunst című német művészeti naptár
(Kerle-Verlag, Heidelberg) egy gyönyörű Picasso-rajzot közölt: "Krisztus és a
Kísértő". Jézus emlékezetes ábrázolásai közé tartozik ez a lap a modern mű

vészetben. A 30-as évek végén Devemy abbé felkérésére a Montblanc lábánál
fekvő Assy-i templom számára Picasso is készített egy fekete-fehér kerámia
falképet. S másfél esztendővel ezelőtt a montserratí apátnak és az ottani
kolostornak ajándékozta egyik munkáját, amelyen andalúz-katalán motívumok
mellett a közismert békegalamb is látható. A képpel Picasso köszönetet fejezte
ki azért, hogy az apát és a szerzetesek megtekintették barcelonai kiállítását.
A következő ajánlást írta a művész alkotása alá: "Don Aureli Maria Escarra
apátnak és a montsenratí kolostornak, amelynek védőszentje a Szűzanya,

Katalónia patrónája. Picasso."

Monográfia Rudnay Gyuláról. 1957 elején, öt esztendővel ezelőtt halt meg
Rudnay Gyula festőrnűvész, akiről a közelmúltban Bényi László tollából kis
könyvet jelentetett meg a Képzőművészeti Alap kiadója.

Rudnay úgy él a köztudatban, mint kuruc-labanc csataielenetek. verbun
kost járó mentés huszárok, mulatozó kurtanemesek, vándorkomédiások, Tinódi
Sebestyén és Csokonai hányatott életének romantikus ízű festője. Munkássá
gát Lyka Károly jellemzi a legszebben és legtömörebben: "Képein régi udvar
házak gazdái, régi hölgyek és gavallérjaik régi szokású gazdag öltözetben tár
solagnak, enyelegnek. lakomáznak, hol a kúría tornácán, hol a szabadban.
Ezek a képei beleemelnek minket egy elhamvadt magyar világba." (Lyka:
Festészetünk a két világháború között, 1956.) Munkásságának van azután egy
másik, nemkülönben értékes oldala is - itt már a rnűvész nem a múlt han
gulatait idézi, hanem a jelent és a dolgozó embert szólaltatja meg. (Mene
külők, vízhordó öreg zsellér, kondások, csavargók, stb.) "Döntő benyomással
volt rám az orosz irodalom" - idézi Bényi Rudnay egy kijelentését, s való
ban, e festmények is ezt igazolják. Kiss Lajos - az alföldi festők barátja 
is ír Rudnaynak az orosz klasszikus írók iránti vonzódásáról: "Sokat és érde
kesen beszélt nekem Rudnay Dosztojevszkij ről, meg a Bűn és bűnhődés című

könyvéről." S ha Kiss Lajosnak a Vásárhelyi művészélet című könyvét (1957)
jobban átlapozzuk. észre kell vennünk, hogy a valóságtól látszólag elforduló,
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"romantikus" jelzövei jelölt Rudnay-képekben is rnennyí személyes élmény,
valóságelem van. "Rudnay szépen énekelte és hegedülte a Rákóczi-kesergőjét,

a Balogh Adám nótáj át, népdalokat, betyárnótákat ... Édes öröm zsibongott
lelkünkben Rudnay táncát szemlélve ... Miként tudta megeleveníteni a régi
magyar múltból való ősi táncot és a régi mulatókedvet." Egyszóval: nagy hitele
van Rudnay e munkáinak is ... (Ezért rendkívül igazságtalannak tartjuk azt a
lekicsinylő tárgyalási rnódot, ahogyan Pogány Ö. Gábor A magyar festészet
forradalmárai című könyvében [1947] Rudnayval foglalkozik.)

Rudnay a régi rendszer idején nem tartozott az elnyomott vagy mellőzött

művészek közé. A Corvin-koszorú, a Corvin-lánc, az állami nagyaranyérem
tulajdonosa volt. Mégis nemegyszer méltatlan támadásokban részesült, így
amikor "A pusztaszeri országgyűlés" című munkája ellen mondvacsinált eszté
tikai-kortörténeti ellenvetéseket emelt a művészeti maradiság. A bel- és kül
földi elismerések, az anyagi sikerek ellenére - mint Bényi joggal moridja 
sok munkája "mintha a lázadás szellemét is megszólaltatná". A második világ
háború felé sodródó magyar nemzet sorsát aggodalommal figyelte. Nikelszky
Géza pécsi festőrnűvész-barátjához írott, 1940. december l-én kelt levelében
ezt olvassuk: "Mai időben művésznek lenni nem öröm." Ugyanebben a leve
lében "a jobb jövendőről, a szociális feltámadásról" is beszél. (Ezek az érdekes
levelek a pécsi Jelenkor című folyóiratban jelentek meg nemrégiben.)

Egy 1949 tavaszán írott - ugyancsak Nikelszkyhez szóló - levelében ez
áll: "Nekem panaszra nincs okom, az isteni irgalom velem van." Levele végén
így búcsúzik el: "Aldjon meg benneteket, kedves Gézám, boldog, jó sorssal a
Míndenható Úristen."

S hogy e szavak nem szokványos szólarnok, hanem vallásos lelkület van
valóban mögöttük, erről Rudnay több remekműve beszél, igy mindenekelőtt a
római Galleria Nazionaléba került "Angyali üdvözlet" és a [ászberényi rokoni
magántulajdonban lévő "A kánai menyegző", A közelmúltban pedig egy bu
dapesti képzőművészeti aukeión "Ecce homo" cimű képe volt látható.

Kevésbé közismert azonban, hogy a szentesi római katolikus templom
freskói is - részben - az evangélikus vallású Rúdnay munkáí. A dolog tör
ténete a következő, Kiss Lajos már idézett könyve szerint. A szentesi templom
freskóinak megfestésére 1910-ben megbízást kapott Endre Béla hódmezővásár

helyi festőművész. Ö azután barátját, Rudnayt hívta segítségül. Júliusban
kezdtek munkához, s októberre elkészítették a 6 falképet. amelyet A jövendő

című lapban Tornyai János festőművész ismertetett. Tornyai véleménye sze
rint a legmesteribb az "Angyali üdvözlet" és "A napkeleti bölcsek imádják
a kis Jézust" című két kompozíció. (A többi négy: A gyermek Jézus tanítja a
bölcseket, a Hegyi beszéd, a Golgotha, Krisztus feltámadása.) Munkadíjként
11,000 koronát fizetett ki Endre és Rudnay részére az egyházközség. A képek
mai állapotával kapcsolatban Sulyok Béla főesperes, szentesi prépost-plébános
tól a következő felvilágosításokat kaptuk: "Templomunkat három évvel ez
előtt restauráltattuk Leszkovszky György festőművész tervei szerint. A mennye
zeti képekhez lehetőleg nem nyúltunk, csupán tartósító anyaggal igyekeztünk
újra a felülethez kötni Rudnay és Endre Béla munkáít", (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (K á r o l y i - k e r t i h a n g ver s e n y e k.) Tavaly
elmarasztaltuka népszerű nyári hangversenyeket, az idén azonban - a kezdet
legalábbis ezt mutatja - dícséret és köszönet illeti az Országos Filharmóniát
a jól összeállított műsorért és a neves vendégművészek szerepeltetéséért. Per
sze kérdés, hogy anyagilag kífízetődő-e két, nagyjából azonos műsorú bérlet
kibocsátása. Bár eddig mindkét bérleti sorozatnak jelentős közönségsikere volt!

Az eddig megtartott hangversenyek sorából külön is kiemelnénk Verdi
Requiemjének előadását, melyet Dean Dixon helyett Franco Capuana, a Bu
dapesten is szerepelt olasz operatársulat karmestere vezényelt. Éppen kiváló
operakarmesteri erényeire emlékezve vártuk szereplését némi aggo da lommal,
hiszen a Requiem túlzott "operásítása" legszebb belső tartóoszlopát, az áhíta
tot emelné ki. Ezt azonban Capuana, ez a nem látványos, de annál alaposabb,
kitűnő művész is érezte, tudta, és olyan elmélyült, felemelő értelmezésben
állította elénk Verdi művét, hogy kevés hasonlóra emlékezünk. És itt nem arra
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gondolunk, hogy időnként szinte túlzottan lehalkította a zenekart és ének
kart, hiszen a csendesség még nem áhítat. Nem is a Dies irae tétel félelmetes
látomása rázott meg ennyire, hanem az egész kompozíció, a maga egységében,
végleteivel, már-már túlzásaival. Idéztük egyszer más összefüggésben Verdi
egyik leveléből azt a részletet, melyben önön olasz lelkületére hivatkozik. "Mi,
olaszok - mondja -, nem tudunk úgy írni, mint a németek, s nem is kell,
hogy úgy írjunk, ők sem írnak úgy, mint mi." Véleményünk szerint, ennél
pregnánsabb, hitelesebb magyarázatot, igazolást, keresve sem találhatnánk a
Requiemhez. Verdi - önmaga tanúsága szerint - olyan zenei eszközökkel és
nyelven fordult a transzcendentális világ felé, amilyen nyelven a XIX. század
végének olasz zenéje Rossini és éppen Verdi operai működése után ezt tehette.
Ez a Requiem ugyanis nem más, mint az operaműfajban megedzett és kipró
bált komponista vallomása. Olyannak kell elfogadnunk, amilyen, hiszen már
egy évszázaddal előbb Haydn is megmondta: "Olyan nyelven dícsérema Te
remtőt, amilyet ci adott nekem". Franco Capuana pedig azt igazolta, hogy aki
értő lélekkel közeledik Verdi művéhez, az éppen lelkiségben nyer megújhó
dást általa. (Egyoldalúság hibájába esnénk, ha a karmester neve mellett nem
emlitenők első helyen Werner Máriáét, aki egészen kivételes pillanatokat szer
zett szoprán szólóival, aztán a Budapesti Kórus (karigazgató: Forrai Miklós)
basszus szólamát és a Hangversenyzenekar egész együttesét. Csupán egyetlen
kifogásunk volt: a szólókvartet mindegyik tagja más latinságot használt,a
klasszikustól egészen a modern, magyarosig.)

Nyikoláj Anoszov éppen ellentéte Capuananak. A figyelmetlen szemlélő

néha már-már úgy véli, hogy nem is vezényel, csak ütemez a karmesteri emel
vényen, amikor hirtelen a zenekar fölé emelkedik és egészen új, szokatlan
irányba kényszeriti. Anoszovból - némi blaszfémiával szólva - a tétlenség
szuggesztivitása árad, de tudatosan és megnyugtatóan. Sajnos nem hallhatt.m
Beethoven est jét, s azon a IV. szimfónia interpretálását. Pedig Beethovennek
ez a romantika felé is utat törő szimfóniája alighanem remekül illett Anoszov
egyéniségéhez, lévén ő a romantika nagymestere. Második zenekari estjén bi
zonyította ezt Csajkovszkij VI. szimfóniájának nagyszerű előadásával. A jog
gal népszerű s ezért kicsit elcsépelt művet hihetetlen könnyedséggel bontotta
ki a konvenciók üledékéből; az egyes hangszercsoportok témáit festői plasz
ticitással rakta egymásután s a végén már csak azt sajnáUuk, hogy ezt, a
kivételes produkciót nem hangversenyteremben hallhattuk, ahol egyetlen han
got sem vesztettünk volna el belőle. Ugyanezen a hangversenyen ismét elkáp
ráztatott Prokofjev villódzó szellemessége a Klasszikus szimfóniában. Ez a
pazar mú a szimfónikus zeneirodalom Albert Herrinqje, hiszen Britten ope
rájához hasonloon mulatságos és kifejező frázisokkal gúnyolja ki a megszo
kottat és egy kicsit talán a múltat is. Am Prokofjevnek éppen ez a titka: sem
múlt, sem jelen, "de épp e sajátos helyzete adja meg igazi értéket" (Mali
piero). ci maga mondja, hogy a szimfóniának azért adta a "klasszikus" cimet,
hogya "fafejúeket" bosszantsa vele. Valószínűleg ezért keTÜlte a mú Finaléjá
ban a megnyugvást hozó moll akkordokat, s ezért érzünk mindvégig valami
fojtott belső feszültséget. "Úgy gondolom - írja Prokofjev -, ha Haydn ma
élne, megtartotta volna a saját komponálásmódját, és ugyanakkor az újból is
meritett volna valamit. Ilyen szimfóniát akartam komponálni." Ez persze me
gint olyan prokofjevi, kétértelmű játék - nyilván összekacsintott önmagával,
mikor leírta -, az azonban bizonyos, hogya játék nagyszeTÚen sikeriitt, És
.Anoszov tolmácsolása is azért volt tökéletes, mert amű játékos fintorát vette
alapul és erre építette a további mondanivalót. Hogy ez sikeTÜlt, abban ter
mészetesen nagy része volt a kitűnő Rádiózenekarnak is, amely hibátlan össz
munkájával és nagyszerű fúvósaival keltett elismerést. Reméljük, hogy a
kitűnő zenekart gyakrabban hallhatjuk majd pódiumon! (A műsor közép
pontjában Annerose Schmidt megérdemelt, nagy sikerrel szólaltatta meg Franck
Szimfónikus variációit.)

Szóljunk végül a Károlyi-kert fiatal és Roberto Benzivel vetekedő népsze
TÚségű vendégéről, David Wilde angol zongoraművészről, a Liszt-Bartók ver
seny győzteséről. Anoszov kíséretével Beethoven Esz-dur versenyművét ját
szotta, második szereplésekor pedig - Komor Vilmossal - Csajkovszkij b-
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moll zongoraversenyét. Nem tudom - nem hallottam -, hogya Beethoven
koncert előadásakor valóban "száműzte"-e a szerzőt, mint egyik kritikusa írta,
azt azonban felhozhatom "védelmére", hogya Csajkovszkij műben ragyogóan
helytállt. És nem csak közismert virtuozitásával aratott óriási sikert. Igaz, er
ről a versenyműről már a nagy zongorista, Hans von Bűlow is megmondta,
hogy "nagyon nehéz", de azt is hozzátette, "megéri a fáradságot". A mű köz
ismert technikai nehézségei megkövetelik, hogy az előadó valóban mestere
legyen hangszerének, az a többlet azonban, amire Bűlow célzott sommás íté
letében, már többet kíván, mint tökéletes manualitást. Elég csupán a második
tételben feldolgozott francia dal szövegére utalnunk (Il faut s'amuser, danser
et rire) s rögtön világos, hogya versenymű szólistájának hitelesen kell felvil
lantania az élet derűjét és szépségét is. S Wilde - hiszen fiatal művész 
éppen ezeket az elemeket valósította meg nagyszerűen. Hogy pedig nem csak
a derű, hanema poézis és szépség is közeláll szívéhez, azt az egyik remekül
előadott Chopin-ráadássa l igazolta.

Komor Vilmos, az est karmestere egyenrangú társa, sőt irányítója volt az
angol zongoraművésznek.Komorról mindenkinek tudnia illik, hogya szabadtéri
muzsikálásnak legavatottabb mestere, aki már a magyar zenetörténetbe is be
vonult híres állatkerti hangversenyeivel. (No, és természetesen számtalan egyéb
nagyszerű szereplésével is, nem is szólva hatalmas külföldi sikereiről.) Most
nem csak a versenymű brilliáns kíséretével remekelt, hanem Schumann IV.
szimfóniájának igen szépen sikerült megszólaltatásával is. Komor gondosan
érzékeltette hallgatóival a Schumann-mű kettősségét: az idill mögött meghú
zódó tragédiát. Hiszen a két megfogalmazás között tíz esztendő telt el (az első

1841-ből való), s míg az első korszakot az a-mott zongoraverseny első tételének
derűs életigenlése jelzi, addig a második változat mögött már ott sötétlik a
zeneköltő lelki egyensúlyának megbomlása is. Valószínűleg ez a kettősség ma
gyarázza, hogy kevés műben szerepel az élet teljesebben, hitelesebben, mint
Schumann utolsó szimfóniájában. Komor Vilmos érezhetően szívesebben for
dult a derű és szépség felé, de a tragikummal sem maradt adósunk. A Hang
versenyzenekar itt is és Kókai nagy sikert aratott Verbunkós-szvitjében is
becsülettel, igyekezettel állt helyt.

Lapunk legutóbbi számában részletesen elemeztűk Honegger Jeanne d'Arc
a máglyán című szerzeményét (szívesen megtennénk még egyszer t), így most
Károlyi-kerti ragyogó előadása után, csupán a szereplőknek, kiváltképp Lukács
Margitnak, Básti Lajosnak, Forrai Miklósnak és a rendező Németh Antalnak
mondhatunk köszönetet. Örömmel említjűk meg, hogy a lenyűgöző szomszéd
ságban is jelentős és megérdemelt sikert aratott Sugár Rezső Kőműves Kele
men című oratóriuma.

(N é h á n y k é s e i s z ó e g y ú j m a g y a r m Ű r ő l.) A Belügyminisz
térium Szimfónikus Zenekarának élén mutatta be Vavrinecz Béla saját új mű
vét, a kórusra és zenekarra komponált Emlékeztetőt. Vavrinecz alkotását a
háború veszedelme és a békevágy inspirálta és hevítette magas érzelmi hő

fokra, ámbár a zenekari színkezelést néhol túlzottnak éreztük. Megrázó és
komoly érték a mű befejező része, amelyben a kitűnő Fodor-kórus is meg
mutathatta tudását. (Rónay László)

A HALHATATLAN PILLANAT FILMJE. ,,Fekete Orfeusz" - ez a címe
a francia filmhéten bemutatott filmnek - bizarr eszmetársítást sejtet, hiszen
ez a név tudatunkban szorosan összeforrott a hellén világgal. Orfeusz, Kalliope
fia, a trák dalnok, aki bűbájos énekével és lantja zengő húrjaival megmoz
gatta a fákat, szelíddé csitította a vérszomjas vadállatokat, aki kígyómarásban
meghalt párját, Eurydikét is visszaénekelte a megindított alvilági hatalmaktól
- ugyan miként képzelhető el fekete bőrrel, buja, trópusi környezetben?
Igenám, csakhogy a történet, amely előttünk pereg a mozívásznon, nem szolgaí
másolása, nem is valami egzotikus változata a trák regének - inkább csak
valami bensőbb kapcsolat, va1am.i misztikumok világába vesző megegyezés
van a kettő között.

Mint tudjuk, a Tráciában élő orphíkus szekta a maga mísztíkus tanait,
melyek a lelki tísztulásra és a másválágí életre vonatkoztak, Orfeusztól ere-
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dónek tekintette s már a Kr. e. VI. században forgalomban voltak idevágó
s Orfeusznak tulajdonított költemények. Ezek az azóta elveszett dalok az ének
andalító hatalma, a kíbuggyant fájdalom által szereztek békítő megnyugvást;
a dal katharzisa által formálták, csiszolták szebbé, tökéletesebbé az emberi
lelkeket. Nos jelen esetben, ezen a filmbeli történeten is végigvonul a dal
transzformáló hatalma. Orfeusz "felkelti" a Napot,gitárján elzengí, megörökíti,
halhatatlanná teszi az elröppenő pillanatot, a mulandó szépséget, a szerelern
illanó kábulatát.

Rio de Janeiro karneválra készül; a Pao de Acueartól a Picoíg, a gyönyörű

hegyektől a tinta:kék tengeröbölig egyetlen százszínű forgatag az egész, cso
dálatos szépségű város. Fehérek, feketék és kreolok hömpölygő tömegétől han
gosak a pracák és az avenidák, zeng a dal, tüzes táncra ingerel a samba vér
forraló ritmusa. Ebbe a bolondul víg áradatba cseppen bele az ébenbőrű Eury
dike, aki valami titokzatos hatalom, valami - csupán Idegekkel. csak víbrá
ciókban sejthető - borzalom elől rnenekül.

Ennek a csuparíadtság, gazella-szelídségű,elefántcsont-tisztaságú, orchidea
hamvasságú szűznek rnerőben ellentéte a fekete Orfeusz. A maga körében szin
te világfi, kedélyes gamín, nőcsábász a javából. Menyasszonya van - a
párductermetű. csupatemperamentum, csupaönzés és rendkívüü szépségében
is határozottan ellenszenves Myra. Am Orfeuszt [egyessége mit sem zavarja
abban, hogy más lányoknál újabb kalandokat ne keressen - így kerül össze,
a vak véletlen, a Végzet rendelése folytán Eurydikével.

Am ez a lány míndenképpen más, mint a többi. Érződik ez viselkedésén,
riadt mosolyán, még a legapróbb gesztusában ds; ez érinti meg Orfeusz szívét,
ez pecsételi meg mindkettejük sorsát. Ez az egymás számára rendeltetés, ez
a végzetszerű, nagy szerelem, amely úgy pompázik ki kettejük között, akár
egy buja, trópusi virág, mint valami egyetlen napra virító, csodálatos victoria
regía.

Mennyire más, mennyire földhöz tapadt, mennyire merő testiségbe, ki
csattanó, vad vídámságba kábul a másik szerelrnespár: Eurydike unokanővére,

Serafina, és párja, a mackószerű, aranyosan jópofa matróz! Mennyire ki
emeli ellentétével az ő hús-vér realitásuk Orfeuszék szublimált érzelmeit. Mert
Serafináék fenékig ürítik a gyönyörök poharát, csömönig jóllakhatnak a sze
retkezéssel; az ő szegényes asztalukról morzsányít sem irigyelnek el az istenek.
De hiszen mit is kezdenének vele? Ok nem elég érettek a tragíkumra, a meg
semmisítő boldogságra. S különben is ... ha majd a matróz visszautazott Mon
tevideoba, senkinek sem kell különösebben veszkődnie Serafina kegyeiért 
nála olcsó a csók; nála soha, soha nem magasztosulhat a szerelem ünneppé,
csupán a szeretkezés ...

Az ágazi boldogság, az édeni tisztaságú szerelern azonban mindig irigylést
vált ki - mível ritkaság. Megjelenik a rém, aki szemet vetett Eurydikére, aki
csupán rövid pereeket ajándékoz a szerelmeseknek. Ajándékoz, mert ami rö
vid ideig tartó, ami nagyon gyorsan elillan, aminek nincs ideje megfakulnia.
elhervadnía, az rnindennél becsesebb, értékesebb. Ebben áll kettejük tragiku
mának dialektikája, ebben a kegyetlen kegyelemben, ebben, amely halhatat
lanná magasztosítja a pillanatot.

De mi is, de kicsoda is tulajdonképpen ez a rém, ez az absztrakt tánc
jeImezbe, stilizált csontváznak öltöztetett jelenség? A halál? A fizikai meg
semmisülés, az enyészet szimboluma? Nem. Sokkal több annál. Ez a Térn va
lahogy a civilizációt jelképezi, a fehér embert (amikor álarcát megemeli, ki is
villan egy pillanatra nyakán a fehér bőr), aki gépesített életével, társadalmá
val, eélszerűvé csiszolt intellektusával megöli a természet emberét, tönkre te
szi az édeni idillt. Szuverén úr ez a rém, nincs előle menekvés a szegény néger
számára. Öl, pusztít, ám csupán ő gyilkoLhat, ezt a jogot fenntartja magának
- a bosszúnak, Myra szerelemféltésének például már nem enged teret, ezt
erejével megakadályozza. Akár a civilizált társadalom törvénye uralkodík a
vadember szokásain, úgy uralja ez a valószínűtlen halál a paradicsomi sze
relmesek sorsát.

Eurydike tehát hasztalan menekül... pedig a néger Hermesz tanácsolja
a menekülés útirányát. A villamos végállomása a sír végállomását jelenti a
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lány számára... Akár a villamosszék... És az öreg, szolgává törődött Her
mesz mégis vakon bízik - a fehérek törvényeiben, civilizált, okosabb rend
jében. Abban a rendben, amelyikben Orfeusz lantjának nincsen semmiféle
hatalma, amelyben Orfeusz kedvese halálát sem akadályozhatja meg - mint
ahogy annak idején a kígyómarast sem tudta meggátolni ...

A természet embere azonban mindíg valahogy értetlenül állt a halál előtt

- egyszerűen nem tud benne hinni. Kiutat keres, mágíához folyamodik, be
akarja csapni, kerülővel akar rnögéje férkőzni: hátha van mód arra, hogy
valamiképpen vissza lehessen ragadni tőle zsákmányát, s ha nem, akkor ta
lán hátha ki lehet engesztelni ...

Igy cselekedett a trák dalnok - addig-addig erőszakoskodott, kunyerált,
sírt és dalolt, amíg az Alvilág hajlandó nem volt Eurydikét visszaadni ...
ama bizonyos feltétellel, hogyaHádesz kapuja előtt nem tekint hátra. De
visszatekintett ... Mert gyarló volt, ember volt, valahogy nem bízott az al
világi hatalmakban, félt, hogy becsapják.

Igy tesz a fekete Orfeusz is. Habár Hermesz, az öreg remizmester inti,
hogy a végzet rendelése előtt fejet kell hajtanunk, nem szabad zúgólódnunk s
minden adományára csupán egyetlen szavunk lehet: köszönöm. És addig, amíg
ez a szó belénk nem ivódik, amíg természetünkké nem válik, amíg nem szí
vünkből, lelkünkből mondjuk, addig nem érünk el semmit, de semmit.

Orfeusz mégis elindul, hogy megkeresse Eurydikét. Végigjárja mindazokat
a helyeket, amelyeket a civilizáció emberének végig kell járnia, ha egyszer
szeretteit elveszíti: a mentőket, a kórházakat, a rendőrséget s az eltűntek

osztályát. Végigjárja s érzékletessé teszi számunkra azt a szenvedést, vesz
szőfutást, pokoljárást, amit a ma embere a bürokrácia hádeszében átkínlódik.
Mind között a legrettenetesebb azonban az eltűntek osztálya. Iszonyatos papi
roshegyek porosodnak a raktárak polcain. Milliók és milliók sorsa ez. Papi
rossá válnak, értelmüket vesztik, kutya sem törődik többé velük, semmivé
foszlanak ebben a modern nirvánában.

Am Orfeusznak nincs megállás ezen az úton. Először egy spiritiszta szek
tához vetődik el, ahol valami hátborzongató szertartás-féle keretében transzba
esett médium "hozza" Eurydike hangját. A lány hangja könyörög: ... ne te
kints hátra, Orfeusz, mert akkor köddé enyészek, soha többé nem látsz úgy
viszont, ahogyelváltunk . .. Orfeusz azonban ezúttal sem tud ellenállni vá
gyainak s mikor megfordul, egy csúf, extázisban vonagló néger öregasszony
duzzadt ajkai közül tör fel Eurydike sikolya ...

Orfeusz tehát eljátszotta esélyét arra, hogy szíve, lelke, emlékezete szá
mára vísszaszerezze kedvesét. Mí más maradhat ezután? A rideg valóság, a
testi enyészet, a hullakamra ... Vége a karneválnak, ott fekszenek az őrült

forgatag jelmezbe öltözött áldozatai, akik fenékig ürítették a gyönyörök po
harát, akik kiüresítették életüket, akiket elhamvasztottak a szenvedélyek ...
Akár az élet karneváljában ... mert egyszer vége a nagy maszkabálnak s bár
milyen színes jelmezt aggattunk is magunkra, bármilyen pünkösdi királyság
trónjára ültetett is a sors szeszélye, jő a hajnal, a szürke, hűvös valóság és
a samba dévaj ritmusát elnyomja a lélekharang kongása.

Elindul hát Orfeusz, karjában Eurydike tetemével. Megy, megy fel a szik
lára épült négernegyedbe. S amint egyre fellebb ér, mind pompázóbbakká
válnak a színek, mindinkább felpiroslik a közelgő hajnal. Orfeusz lelke meg
nyugodott, szíve taván már egyetlen hullám gyűrűzik csupán, az a gondo
lat, amit Hermesz dobott beléje: köszönöm, - Köszőnörn, Eurydike, hogy
egyetlen rövid pillanatra megajándékoztál az igazi boldogsággal, a tiszta sze
relemmel. Életem értelme betelt, már nincsenek vágyaim ...

Ott, fenn, a szíkla peremén vezető ösvényen kerül szembe Myrával s a
többi lánnyal, akikkel valaha kellemes órákat, napokat töltött. S a lányok
megpillantják, amint karjaiban hozza Eurydikét, a nagy vetélytársat, akiről

míndannyían érzik, hogy különb náluk, többet jelent Orfeusznak nundannyí
uknál. Nem tudják, hogy halott, csak azt látják, hogy Orfeusz a fehérjeíme
zes lányt tartja karjaiban s őket észre sem veszi, figyelemre sem méltatja.
A düh, a sértett hiúság, a vereség bizonyossága örjöngésbe kergeti őket. Myra
ragadja fel az első követ ... s Orfeusz bezúzott homlokkal alázuhan a mélybe.
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Követi kedvesét oda, ahol már nincs többé közöttük akadály, ahol már örökre
egyesülhetnek a fényben, a dalban.

A fekete Orfeuszt ugyanaz a sors éri hát utol, mínt hellén elődjét, akit
azéttépték a trák nők ...

Meghasad a hajnal a cukorsüveg fölött s Orfeusz tanítványa, a néger
kisfiú kezébe veszi az elárvult gitárt, hogy felkeltse a Napot. Megpendülnek a
húrok, táncra perdül egy pöttömnyi, csokoládébőrű új Eurydíke s a végtelen
óceán tintakék habjaiból felkel a nap diadalmasan tündöklő aranykorongja ...

Káprázatos film. A színeknek színte példátlanul színes skálája tárul a
néző szeme elé. Mintha az élet minden tarkaságát. minden lüktető ritmusát
ebbe az egyetlen karneváli éjszakába akarták volna sűríteni s a filtrált szép
séget ennek az egyetlen éjszakának egy múló pillanatába kívánták volna rög
zíteni. Mintha az ezernyi jelmez, szédítő kavargás csupán arra kellett volna,
hogy mégjobban aláfesse, kiemelje, motiválja azt a pillanatot, amikor két
fiatal emberi lény szíve összedobban - míndörökre, Azt az egyetlen pillanatot,
amelyről míndannyían tudjuk, hogy milyen röpke, rnulandó, kérészéletű, ame
lyet rabul ejteni, elriyujtaní, hosszasan élvezni még senkinek sem sikerült 
amely céltalannak tűnik és amely mégis minden szívnek egyetlen célja. Mu
landóságában halhatatlan pillanat ez, érette születik, virul és hal meg mínden
kor Orfeusza és Eurydikéje. Érette, rniatta bukik el és kezdi mégis makacsul
újra az ember. Mert az élet mindennél erősebb.

Igen, az élet halált-győző erejét, a megújulás lehetőséget, a szívek reinkar
nációját nyújtja vigaszul a nézőnek ez a film. De még mást is mond, Sok
keserű igazságot mond addig, amíg idáig, a filtrált szépség diadaláig érkezünk.
Mindennél keserűbb és mindennél rnegszívlelendőbb az az igazság, hogy a
civilizáció kultura nélkül - halál! Abban a pillanatban, míhelyst a civilizá
ció öncélúvá válik, mihelyst nem marad másodiknak, mihelyst nem az ember
kényeimét szolgália, hanem előlép s a célszerűséget helyezi mindenek elébe,
rabszolgává nyomorítja a társadalmat, agyonnyomja az embert.

Önként merül fel ezek után a kérdés, hogy egyetlen, másfél óra alatt le
pergő játékfilmbe miként lehetett ennyi mondanivalót, ennyi szirnbólumot,
ennyi érzelmi s értelmi grádust belesűríteni s főleg -r-' míként lehetett ezt
érzékelhetővé tenni ?

Ennek a filmnek egyik legnagyobb erénye a - szírnultánitás, Vagyis az,
hogy sokrétű mondanívalóiát nem csupán egymás utáni történésekben vetíti
elénk, hanem majdnem míndegyiket egyszerre, színte egyidőben. Ez a furcsa,
rnísztíkus történet egymagában is elég megterhelést jelentene a nézőnek, ám
ehhez még a környezetrajz élénk árnyaltaága is odajárul: megismerteti Bra
zília társadalmi viszonyait, sőt, még a riói folklór színeíbe ~s nyerhetünk s
az érthetőség kedvéért kell is nyernünk némi bepillantást. Mindez természe
tesen összezavarná a nézőt, ha csupán egymásután, rövid felvillanásokban ada
golódna, Nem így történik. Az egyidejűség, sokrétűség, gazdag motiváci6 színte
folytonos, így a nézőnek van rá ideje, hogy egymásutánban ráérezzen vala
mennyire s a sok "pihentetőként" beiktatott látványosság szemlélése alatt az
eddigieket, előzőket is rekapitulálhassa.

Igen, a rengeteg tánc, vibráló forgatag, amely a szernet, a látás idegeit
igénybe veszi talán, ám ugyanakkor időt hagy az agynak a gondolkodásra, a
téma kibogozására, követésére. Érdekes módszer ez a paradoxonnak ható
fárasztva-píhentetés. Olyan példa ez, amit érdemes lenne kísérletként fel
használni, továbbfejleszteni - hiszen a modern világ, életünk gazdag árnyalt
sága más "reálisabb" témák esetén sem dgen érzékeltethető másmódon. Ér
demes lenne ezen elgondolkodnunk ... (Bittei Lajos)

TIZENNYOLCADIK SZAzADI PAP-KöLTÖINK AZ ORSZAG FOvARO
SAROL. Köztudomású, hogya XVIII. századi magyar irodalom művelőí jó
részt az akkori szerzetes-iskolák tanárainak sorából kerültek ki, akik lelkesen
fáradoztak nyelvünk megújításán, s nem kevesen közülük kisebb-nagyobb ih
letettséggel verselgettek is. Nem csoda így, hogy igen sok tárgyi és személyí
katolikus vonatkozást is találunk abban az önálló kiadványként megjelent ér
dekes tanulmányban, amelyet Nyilas Márta írt arról, hogy miként tükröződik
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az ország fővárosává cseperedő XVIII. századi Pest-Buda a korabeli magyar.
latin és német nyelvű költészetben.

Eleinte nem annyira maga a hely, mint inkább az itt lejátszódó nevezetes
események ihletik versírásra költőinket. Ilyen magasztos alkalom volt például
1771-ben a Szent Jobbnak Budára hozatala. Természetesen első sorban pap
költők - Rajnis, Faludi, Verseghy - üdvözlik zengzetes ódákban a történelmi
szent ereklyét. Hadd idézzük Rajnis néhány sorát:

Szent királyodnak keze messze földről

Nagy Terézsának kegyelem-szavára
Visszatér hozzád, Buda vára féltő

Kincsedet őrzi.

Még nagyobb visszhangot ver a költészet berkeiben ugyanez időtájt a
nagyszombati egyetemnek Budára költőztetése. A tudományok iránti lelke
sedés nyer ezekben az ódákban méltóságteljes kifejezést.

O tehát a szent tudományok immár
Vissza úgy térnek s lebocsátva felség
Fényeket, nyelvünk ősi, drága kincsét

Hangzani kezdik -

írja ez alkalommal a piarista Révai Miklós.
És ez a lelkesedés nemcsak a humanioráknak szél, hanem a természettu

dományoknak is. Mikor Rácz Sámuelorvosprofesszor elsőnek írt magyar nyel
ven orvosi könyvet, Anyos Pál. a fiatal pálos költő, lelkes hangú verset ír
"Az Orvosi Oktatások szerzőjéhez":

Mérsékelheted-e örÖfflkönnyeidet,
Ha Buda várára veted szemeidet?
Egek, miként derül régi fényessége,
Miként .terjed ~világ előtt dicsősége,

Hogy kútieie minden széptudományoknak,
Mely első címere híres országoknak ...

Hasonló irányú érdeklődés nyilvánul meg egy másik alkalommal is. 1784
ben nagy látványosság tanúja volt a ikét város: Szablik István piarista tanár.
Montgolfierék sikeres kísérletének hírére maga is készített füst-hajtotta lég
gömböt és fel is bocsátotta Pesten, majd a következő évben Nagyváradon. Az
eseményt rendtársa, Hannulik János - a maga korában sokra tartott óda
költő - latin nyelven megénekelte, elragadtatott szavakkal magasztalván a
,.glóbus aerostatícus" csodáját.

A legemlékezetesebb ünnepség a város életében József nádor példátlan
pompával megült menyegzője volt az orosz cár leányával, Alexandra Pavlov
nával 1799..,ben. Az orosz-magyar baráti kapcsolatoknak legelső költői meg
nyilvánulása Virág Benedek pálos Jcöltőnek ez alkalomra írt szárnyaló ódája:

És te, felséges szeretet leánya,
Akinek szívét örömünk ajánlja,
Légy Alexandránk s olajággal ékes

Békegalambunk.

A békevágy egyébként különös rnódon egykatona-költö, Barcsay AJbrahám
egyik versében is megszólal, amelynek kissé hosszú címe: "Egy sebes kato
nának sóhajtása a megtörődött vitézeknek számokra épült pesti nagy házra."
Ez a ,.,pesti nagy ház" azonos a jelenlegi városháza épületével, amely akko
riban a hadirokkantak otthona volt. Soraiban benne bujkál a háborúskodás
kárhoztatása:

Nyugalom-helye csonka Cézároknak,
Révpartja falábon úszó Sándoroknak,
Oszlopa kis zsoldért megtört mártiroknak,
Bárkája megaggott, s romlott bajnokoknak ...
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És kifejezésre jut a költeményben a szociális intézkedések és intézmények
értékelése is. Ez a szociálís érzés csendül ki Verseghynek, a forradalmi lel
kületű pap-költőnek egyik verséből is, melyben a jótékonykodó Marczibányi
házaspárt ünnepli abból az alkalomból, hogy női kórházat alapítottak a budai
Fő utcában, "a nyavalyáskodó férfiak számára" pedig az irgalmas-rend kór
házát létesitették a Császárfürdő mellett:

Ama fürdőt értem a Duna mentében
Öés Új-Buda közt, melynek környékében
Klastromot építtet ama szent atyáknak,
Kik irgalmasságbul a bús nyavalyáknak
Atyafi készséggel orvoslást nyujtanak ...

De nemcsak a betegek, hanem a forradalmi magatartásuk miatt börtön
büntetést szenvedő politikai rabok iránti részvét is hangot kap költőinknél.

Virág Benedeket a maga békés természete nem gátolja meg abban, hogy ne
k:ísérné részvéttel a Martinovics-ügy miatt raboskodó Bacsányi sorsát:

Békétlen szív, mit panaszkodol ?
A durva láncok s tömlöcök a nemes
És fényes erkölcsöt homályba

Rejtik ugyan, de le nem gyalázzák.

A történelmi és társadalmi eseményekhez fűződő alkalmi verseknél mű

velődéstörténeti szempontból érdekesebbek azok a költemények, amelyek a
városok akkori életére vetnek fényt. Érdemes idézni erre is néhány példát. 
Miért kénytelen az öreg Virág Benedek költői leveleket küldözgetní Budáról
Pestre Helmeczy Míhálynak, Benyovszky Péternek? - Mert tél van, a hajó
hidat felszedték, "a Duna háta varas, s nem kis baj rajta hajózni".

Mintha te Gádisban volnál, én a Duna partján,
Hol Buda ,vára magas bércén ül .
Egymásról semmit nem hallunk .
Útnak eresztem ezen levelet. Kedvezzetek égi
S tengeri [erqeteqek, hogy Pestre Benyovszkyhoz érjen.

Különös érzéssel olvashatjuk ezeket a sorokat manapság, amikor repülő

postával hamarább jut el írásunk akár a legtávolabbi Ausztráliába, mint ak
koriban a Duna jobb partjáról a túlsó partra.

A régi pesti életből napjainkra úgyszólván csak egyetlen színfolt maradt:
a dohányzás és feketézés élvezete. Legalább lis az tűnik ki Csokonai Vitéz Mi
hály egyik pesti vonatkozású verséből. hogy őseink is hódoltak e kettős szen
vedélynek a maguk rnódján:

Híszen itt minden dicsőség abba áll,
Ha az ember locsog, pípál, ül vagy sétál,
Hörpöl pergelt török babot szűk kortyokkal ...

A "pergelt török bab" nem egyéb, mint pörkölt babkávé.
A korabeli városi életnek kimeríthetetlen forrása Gvadányi József költé

szete: a Falusi nótáriusnak budai utazása és A mostan folyó országgyűlés

satirico-critice leirása (1791). - Mint a "satirico-critice" kifejezés is jelzi,
Gvadányi a vidéki ember kritikus szemével tekinti a városi életet, és több
gúnyolni, mint magasztalni valót lát benne. Am amit leír, az reális és hiteles,
és költői értékén túlmenően művelődéstőrténetíértékkel is bír. Pár évtizeddel
később egészen más szemmel nézi már Pestet Guzmics Izidor bencés tanár
költő, s a hangvétel különbözőségéből is le lehet mérní azt a hatalmas irá
nyú fejlődést, amelyet a Duna-parti magyar metropolisok a századforduló
idején megtettek. Guzmics már a polgárosuló, megújuló Pestet üdvözli, a ha
ladás, a felvilágosodás városát, a kereskedelem, a [ogszolgáítatás, a tudomá
nyosság nyüzsgő, pezsgő életű központját:
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A fe~deTÜltség közhe~ye, Pest, te vagy,
Pest, Ó, hazám szent városa! Többezer
Nem fényűző és ~omha nép ez:
Munkája a~att pezsgő raj anyja.

Ám ez már a XIX. század. S nem búcsúzhatnánk nagyobb elismeréssel
Nyilas Márta művétől, mint hogy kifejezzük óhajunkat: bár mihamarább foly
tatását is kezünkbe vehetnők. Örülnénk. ha a XVIII. század Pest-Budajától a
XIX. századon keresztül eljutnánk a XX. század Budapestj éig, amint képe a
magyar költészetben kirajzolódik. Elismeréssel adózunk a fővárosi Szabó Ervin
könyvtárnak is, amiért Budapest Gyűjteményének kiadványaként Pest-Buda a
XVIII. század költészetében címmel illusztrációkkal díszítve közrebocsátotta
Nyilas Márta gondos és sikerült rnunkáját. A benne szereplő idegen nyeívű

verses szövegeket Geréb László fordította magyarra. (Kunszery Gyula)

TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS EGYHÁZI TÖRTÉNETíRÁS. Az ország kö
zepén terül el, s a tíz szentístváni egyházmegyére ráépített magyar katolikus
egyháznak mintegy súlypontja: a váci püspökség. Összefoglaló történetét 
vagy inkább történeti útmutatóját - szép adatgyűjtéssel az egyházmegye egyik
jó történeti érzékkel megáldott lelkipásztor-papja, Chobot Ferenc (t1931) írta
meg, századunk második évtizedében. Ma is "őt" veszi kézbe mí ndenki, aki
e püspökség egyházi személyei, plebáníáí vagy hívei felől múltbeli tájékozó
dást keres. Mindig érzi azonban nála is és a legtöbb korábbi egyháztörténeti
művekben is a kutató is, az olvasó is, hogyahitéleti és egyháztörténeti köz
lések nem egyszer lebegő állapotban vannak, hiányzik szerves kapcsolatuk
tájjal, helységgel, néppel, gazdasági tényezőkkel. így tört utat az a felismerés,
hogy a szolíd egyháztörténetírás kiindulópontjaként fel kell használni a
településtörténet eredményeit.·

Világi vonatkozásban Tagányi Károly régibb kezdeményezése után Mályusz
Elemérnek e téren kifejtett munkássága és irányítása termett kiváló eredmé
nyeket. Utána több kutató (Schwarz Elemér, Kogutovicz Károly, Karsai Géza)
világított rá a településtörténet és egyháztörténet több érintkező pontjára.
Mindezek alapján Vanyó Tihamér kellő hangsúllyal és szakszerűséggel mél
tatja - plebániatörténetí módszertanában - a településtörténet fontosságát
egyházi történetírásunkban.

Most a váci egyházmegyének, de az egész Alföldnek is egyik központi
jellegű, a múltban s most is virágzó helységének, Cegléd városának, település
és népességtörténetét írta meg nagy szakavatottsággal és figyelemreméltó ered
ményekkel az egyikkitűnően képzett pap-történész, Petróczi Sándor.'

Munkáját olvasva először is az ötlik szembe, hogy egyetlen magyar hely
ség sorsában úgy tükröződik a nemzet ezeréves múltja, mint cseppben a ten
ger. A honfoglaló törzsek elhelyezkedéséről. a Cegléd név filológiai elemzésé
ből, a közeli környék helységneveiből s a legrégibb gyér írásos adatokból he
lyesen bontakoztatja ki azt a megállapítást, hogy Cegléd első települési jellege
szláv-besenyő, területe pedig királyi birtok.

Ezen a nagykiterjedésű helyen a XIV. századig virágzó egyházi élet fej
lődött ki. Az 1368-as okleveles határjárás említést tesz a Ceglédhez tartozó
Cseke romos kőtemplomáról (romos, mert elpusztult a száz év előtti tatár
[áráskor), majd a Boldogasszony kápolnájáról ; Szent Demeter mártír temp
lomáról, melynek - később, a török időkben, szintén elpusztulva - köveit
Tápiószele XVIII. századi templomának építéséhez hordták el. Templomos
helyek voltak még Cegléd határában: Besenyő-Egyház, Törött-Egyház, Kő

Egyház, Tégla-Egyház, Derek-Egyház. Cegléd határán kívül, de annak közvet
len közelében említi az oklevél Szék-Egyház és Hegyes-Egyház templomos he
lyeket. Az Árpád-kor csodálatosan kibontakozott egyházi életének, e1némult
ságuk után is, beszédes tanúi ezek.

Cegléd és tartozékai 1368-ban megszűnnek királyi birtok lenni, Erzsébet
anyakirályné az óbudai klarissza-apácáknak adományozza. Népessége és gaz-

1 Dr. Petr6czi Sándor: Cegléd eeíepütés- és népességtörténete. Budapest, 1961. - l3G
lap, 10 térképmelléklet.
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dasági jelentősége fokozatosan emelkedik, míg be nem következik a minden
addigi építést elsöprő török áradat. Már közvétlenül a mohácsi csata után
megrohanja. kirabolja és pusztítja a virágzó várost Ibrahim vezér csapata.
Fiatalsága egy részét rabláncra fűzve elhurcolja, másik része elszéled, kezdődik
a város halódása. Az addig is hasznosnak bizonyult "három város szövetsége"
(Cegléd, Kecskemét, Nagykőrös) főleg a török időkben nyújt nekik segítséget.
A XVIII. század végén, II. József uralkodása alatt, a császártól eltörölt kla
rissza-rendről a földesúr szerepe átszállt a Vallásalapra.

A török néppusztítás nagyságára jellemző, hogy míg a város lakói száma
1469-ben ezer körül van (a szomszédos községeleé száz év múlva is alig 150
200), a XVI. század második évtizedében pedig a Dózsa-mozgalom mellé álló
Mészáros Lőrinc, ceglédi plébános, még kétezer harcost toboroz össze részben
ugyan a környékről is, de elsősorban Cegléd városából: addig a török kiűzése

után még 15 évvel is, 1701-ben, mindössze 351 a lakosok száma! (A töröktől

nem szenvedett országokban ez idő alatt - a XV-XVIII. század között 
általában négyszeresére növekedett a népesség.) Érdeklődésünkre tarthat szá
mot az az adat is, hogya város a XVI. században teljesen protestánssá lett s
így indult meg a török kiűzése utáni időszak is. Csak 1734-ben költözött a vá
rosba az első hat katolikus család, aztán gyorsan nő lélekszámuk; 40 év múlva
már 251l-en vannak a 3500 protestáns mellett. Felekezettörténeti különleges
ség az is, hogya ceglédi evangélikusok, amíg nincs saját papjuk - a XVIII.
század végéig -, nem a másik protestáns felekezet, a reformátusok lelkésze,
hanem a katolikus plebános gondozása alatt állottak.

Az egyháztörténeti vonatkozásokon túl a könyv érdemi részét - célki
tűzése szerint - gazdaság- és népességtörténet teszi, a szociális fejlődés erős

hangsúlyával. A folyamatos feldolgozást 27 oldalnyi összehasonlító számadatos
táblázatok követik, majd az a tíz térkép, melyet a szerző a feltárt adatok alap
ján maga szerkesztett meg. A táblázatokban helyet kap a "három város"
XVI-XVIII. századi összehasonlítása, Cegléd határának művelési ágak sze
rinti megoszlása a XVIII. század elejétől 1930-ig, a termelési adatok és állat
állományok kimutatása 1701-től 1930-ig; a jobbágyok, zsellérek, iparosok és
kereskedők statisztikája; házak, háztartások és népesség összesítése 1559-től

1941-ig. A táblázatok sorát a vallási fejlődés népmozgalmi adatai zárják le. A
holtnak látszó számok mögül a múlt duzzadó életének éles koriturjai bontakoz
nak ki, gazdasági és szociális küzdelmekkel s a változások ezernyi érdekessé
gével, Sajnos, hogy a két évszázadon át tartó állandó népességi és gazdasági
erőgyarapodást a két világháború közötti visszafejlődés vigasztalan képe fe
jezi be: "Cegléd városának a második világháború előtt semmilyen ipari üze
me nem volt, a mezőgazdaság már nem tudott minden szegényparaszt számára
megélhetést nyújtani. a népfelesleg tehát kénytelen volt kivándorolni... A
harmincas évek válsága után 5 év alatt ezren hagyták el azt a várost, mely
még 30 évvel előbb, a szőlőtelepítések második nagy hulláma idején, az akkori
sajto szerint ,kaliforniai aranybánya' volt."

Mint látható, Petróczi munkáját fejlett módszer, helytálló következtetések,
széles irodalmi tájékozódás és gazdag levéltári adatfeltárás jellemzik. A le
véltárak közül főleg Cegléd város, Pest megye és a váci püspökség levéltára
szolgáltatták az adatokat, a különféle Conscriptiók, a XVIII. századtól a bir
tokkimutatási és népszámlálási adatok. Vizsgálódása körébe vonta a tárgyát
érintő teljes irodalmat. Jegyzetei bőségére (130 laphoz 472 [egyzet l) vetett
egyetlen pillantás bárkit meggyőzhet szakirodalmi hangszerelésének gazdag
skálajáról. Itéleteiben és anyagközlésében 'körültekintő, minden benne van,
aminek ott a helye, és semmi, ami fölösleges lenne. Módszere pozitív irányú:
csak annyit mond, amennyi adatokkal igazolható.

Szerző mintaszerű várostörténetének gazdag anyaga azt sejteti, hogy ada
taiból szélesebb körzet történetének megírására is futná még, hasonló jó
feldolgozásban. A megkezdett szép munkát tehát folytatnia kell. üdvös lenne,
ha serkentése nyomán más hivatottak - így egyháziak is - bekapcsolódnának
a helytörténetkutatásnak még tág teret nyújtó lehetőségeibe. Nem kétséges,
hogy eredményeik Iótékonyan hatnának egyháztörténetírásunk megterméke
nyítésére. (Félegyházy József)

511



JEGYZETLAPOK. (Zoilus, vagy némely kritikusok figyelmébe.) Zoilus jó
iskolából származott: annak a Polikratésznak volt tanítványa, aki vádat emelt
Szokratész ellen. Ö maga Homérosz ostorának neveztette magát; őt viszont a
retorika kutyájának nevezték.

Zoilus világhírre vágyott; útrakelt Trákiából, elment a világ fővárosába,

Alexandriába, jelentkezett Ptolemájosz királynál s ünnepélyesen elmondta
előtte mindazt az ócsárlást, amit csak rá tudott szórní Platónra és Homéroszra.

Ptolemaiosz, úgy látszik, kedélytelen ember volt: a hírek szerint keresztre
vonatta Zoilust. Lehet azonban, hogy méglyán égették el. Fönnmaradt olyan
tudósítás is, hogy fölháborodott hallgatói megkövezték.

Sosem érnék a végére, ha fölsorolnám azt a rengeteg szidalmat, mellyel
antikvitás-szerte lIa hitvány trák rabszolgát" elhalmozták - mondja Boileau.
De vajon miért záporozott annyi szitok a nyomorultra? Hiszen "nem az egyet
len, aki bírálni merte Homéroszt"; megtették azt mások is, "mégsem tapasz
taljuk, hogy kritikáikkal magukra zúdították volna az emberek haragját".
Bouleau sokat gondolkodott a dolgon; végül ezt állapította meg: azoknak a
bizonyos bírálóknak a bírálata! "igen ésszcrűek; nyilvánvalóan nem azért bí
rálnak, hogy csökkentsék a nagy férfiaik dicsőségét, hanem, hogy megállapít
sák néhány fontos szabály érvényét; eszükben sincs elvitatni a hősök érde
mét (mert hősnek nevezik, akiről írnak); ellenkezőleg: állandóan értésünkre
adják, hogy rnégha bírálják is, mcsterüknek tartják őket a beszéd művészeté

ben s rníntának, melyet mínden tollforgatónak követnie kell; !ha rámutatnak
is egy-egy foltra bennük, ugyanakkor szemünk elé tárjá!k számlálhatatlan szép
ségeiket is; kritikáik olvasása meggyőz a bíráló találó okosságáról, s még in
kább meggyőz a megbírált író nagyságáról. Tegyük hozzá, hogy bírálatukat
mindig sok tapintattal, szerénységgel és körültekintéssel fogalmazzák meg; le
hetetlen haragudnunk rájuk miatta."

így Boileau. Érdemes meghallgatni a folytatást is. "Zoilus azonban nem
így járt el; epés ember volt, s elképesztően jó véleményt táplált önmagáról;
mert, amennyiben ránk maradt töredékeiből megítélhatjük, s amennyire híre
maradt mások által: egyenesen céljául tűzte ki, hogy Platón és Homérosz mű

veit becsmérelje, mindkettőt a legalantvalőbb írónál lis alább becsülve. Az
Iliász és Odüsszeja történeteit vénasszonyos locsogásnak mínősítette, s Horné
reszt ócska fecsegőnek titulálta. Silány élceket koholt e két költemény leg
szebb helyeiről, s mindezt oly pedáns nagyképűséggel tette, hogy mindenkit
magára haragított. Véleményem szerint ezzel vonta magára a rengeteg kár
hoztatást, s ez juttatta sanyarú végére."

Zoilusok, vigyázzatok! Halljátok a ropogast ?Epés elődeitek csontjai ro
pognak a máglyán, melyet az idő, ez a minden Ptolernajosznál szigorúbb és
irgalmatlanabb Ptolernájosz rakatott alájuk.

(Zárójelben: egyes közlések szerint Zoílusból az irígység beszélt, amikor
a nagyokat ócsárolta. De ez már nyilvánvaló túlzás. Volt már a történelem
folyamán olyan ikritikus, aki ezért rántott le nagyságot, mert irígyelte ? El
képzelhetetlen.) ,'I, ;.,.,

(Nyilatkozatok.) Madarat tolláról. Embert, rnondják, barátjáról. De néha a
nyilatkozatáról is. Nyilatkozzál, és megmondom, ki vagy. Tapasztalhattuk, mi
nél dörgedelmesebben nyilatkozik valaki, rendszerint annál nagyobb hólyag.
Mínél magyképűbben nyilatkozik, annál kevesebb van a fejében. Azért ölt
olyan nagy képet, mert nagy ürt kell lepleani vele.

Arr61 jut ez eszembe, hogy olvasom a lapokban N. K. művésznő nyilatko
zatait. Díjat kapott; nyílatlkoztatták.

Öröm volt olvasni. Tanulhatnak tőle a nyilatkozók. A művészetéröl beszélt
és a mesterségéről, a zongoráról, a tanításról, a hivatásáról. Keveset beszélt,
tárgyilagosan, okosan, mértékkel.

Embert a nyilatkozatáről. Sokszor olvastam már nyilatkozatot, ezzel: most
látom csak, rnennyivel kevesebb van ebben az emberben, mint amennyit rnu
tat. Ezúttal éppen fordítva történt. Most láttam csak, mennyível több. (r. gy.)
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