
közben az a gondolat merült volna
fel, hogy a vallási élet szűlokörűséget

és egyoldalúságot követel: ezen a pon
ton tévedtek. De ne tévedjünk azon
a ponton sem, hogy aki evvszerüen
valamilyen jámbor könyvet elolvas, az
már ,,lelkiolvasmányt" végzett. A lel
kiolvasás - ezt befejezéskor ismét
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•

hangsúlyozzuk - a -lelkíekben való
médszeres előrehaladást célozza. Ne
féljünk tehát itt az egykönvvűségtől

és ne féljünk attól sem, hogy túl kis
lépésekkel megyünk majd előbbre. A
kitartó törekvés érleli meg a lélek
legszebb gyümölcseit.

Eglis István

XXIII. JÁNOS PÁPA AZ ÚRREpüLÉSROL. Amikor a rádió és televízió
mellett az egész világ feszült érdeklődessel várta és fogadta a két szputnyik
űrhajó együttes útjáról szóló adásokat, különös örömmel tölthetett el mínket,
katolikusokat, XXIII. JánC?s pápa nyilatkozata. A Szentatya akkor, augusztus
ll-én, még csak a Vosztok-3 felbocsátásáról tudott, s mihelyt értesült róla,
sietett kijelenteni: "Imáinkba akarjuk foglalni a fiatal űrhalóst," Majd hozzá
tette: "Az űrrel foglalkozó tudományos évkönyvek történelmi győzelemként
fogják számontartani az űrrepüléseket, amelyek a szilárd emberi testvériség
felé vezető őszinte és békés fejlődés megnyilatkozásai." Egy fenntartás nélküli
nagy elismerést és egy határozott óhajt fejeztek ki ezek a szavak, amelyeknek
jelentőségét világosan meg kell látnunk.

Egészen természetes, senki sem tagadhatja, hogy ennek a Iegújabb nagy
szerű vállalkozásnak sikere is a szovjet tudomány, a szovjet technika és a
szovjet hősiség kimagasló fokát hirdeti. Ugyanakkor azonban minden nemzeti
jelző és versengő összehasonlítás nélkül általában az emberi szellernnek és al
kotó erőnek diadalát ünnepelhetjük benne. A világűr meghódításának minden
esetre még csak a kezdetén tartunk, de komoly és tekintélyes elmék máris
olyan perspektívákat rajzolnak elénk, amilyeneket néhány évtizeddel ezelőtt

még könnyedén a regényes képzelet termékei közé soroltuk volna S hogy ez
a folyamat, amelynek figyelől vagyunk, valóban szép és pompás, ebben az
érzésben és tudatban erősíthetett.meg rninket, katolikus hívőket, a Szeritatyá
nak az a közlése, hogy ő imádkozik az űrhajósokért, akik: közvetlen bajvívói a
"történelmi győzelemnek".

Amit mi ebből lényeges tanulságként levonhatunk, kétségkivül az, hogy
mennyire nincs okunk nekünk a hitünket félteni az "egek" ostromától. "Tölt
sétek meg a földet és vessétek magatok alá" - mondotta az Úr, vessétek ma
gatok alá a földet és rníndazt, ami körülötte van: a határtalan térségeket is,
a végtelen nagynak és a végtelen kicsinynek egész egyetemét. Amikor tehát
az ember eszerint jár el, semmiképpen sem kerüLhet szembe Teremtőjével, aki
minden vonalon az állandó haladást tette feladatává.

Louis Rétif, a jeles teológus, írja, hogy 1961 áprilisában, amikor mindenki
Gagarin grandiózus teljesítményéről beszélt, a párizsi metrón egy ismeretlen
utas csak úgy hirtelenében ezekkel a szavakkal fordult feléje: ,,Kemény csa
pás maguknak!" Kijelentésének nem volt támadó éle - teszi hozzá Rétif -,
inkább valami "együttérzés és némi szánakozás" rezdült a hangjában. Ebből a
kis jelenetből kiindulva fejti ki Réti f, hogy keresztény oldalon is nyilván hi
bának kellett lennie, ha a nem-hívők részéről annyira általános lett a termé
szettudomány szembeállítása a vallással, a tudományos haladás szembeállitása
Istennel. S a hibát abban véli megtalální, hogy igen sok hívő gondolatvilágá
ban hamis képzetek uralkodnak a keresztény misztériumok felől, ami azután
csak táplálja a nem-hívőkben a vallás lenézését, vagy az irányában való el
lenségességet, Időszerű példaként hivatkozik Rétit az Úr Jézus mennybemene
telének mísztéríumára,

"A mennybemenetel - írja - nem Krisztus felszállása volt arra a kar
zatra, ahol igazi hazája, a mennyország helyezkedik el És az a menny is,
amelyről az evangélium beszél, nem az a látványos terem-féle, mérhetetlen
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és kényelmes csarnok, amelynek alapjai a kék levegőégen nyugszanak, s ahol
a választottak ragyogó szarnyú angyaloktól és arkangyaloktól körülvéve azzal
töltik idejüket, hogy az Örök Atyát és az ő jobbján ülő Krisztust szemlélík.
A menny ilyen felfogására mi azt mondjuk: nem, határozottan nem, már azért
sem, mert ellenkeznék a mi emberi méltóságunkkal, a szabadsággal és tevé
kenységi hajlammal megáldott ember méltóságával. Ez a menny nem létezik
s nekünk semmi szükségünk reá. És ha a szputnyikok és kozmikus rakéták
ennek a mennynek nem-létezéséről tudósítanak, semmi baj: egy ilyen menny
soha sem tette részét a mi hitünknek. Az a menny, amely nekünk megigér
tetett és ahol Krisztus helyet foglalt, egy szellemi valóság, más módon való
ságos és élő, mint a mi anyagi és testi valóságaink. A menny a mi bebocsát
tatásunk Isten körébe, az egyesülés vele, a mi részesedésünk bölcsességében,
hatalmában, szépségében, munkájában. Ez a menny a mi igazi vágyakozása
inknak mindíg csordultig menő, de soha ki nem merülő kielégülése, olyan
módon, amely még ismeretlen és titokzatos előttünk. Ez a menny már meg
kezdődött az Isten életével bennünk. A menny előbb a mi magunk bensejében
van. S ennek a hitigazságnak semmi dolga a természettudománnyal. Termé
szettudomány és hit két különbözö terület ..."

Mint már nem egyszer behatóan megtárgyaltuk folyóiratunkban, távol áll
tőlünk, mai katolíkusoktól, hogyalábecsüljük a tudomány és a technika óriási
fontosságát, vagy, hogy bármi okból fékezni kívánjuk lendületes iramát. Mi
csak meg vagyunk győződve arról, hogy a tudomány egymagában nem adhat
végső magyarázátot az emberre, 15 allítjuk, hogy a természettudomány épp úgy
nem döntheti meg Isten eszméjét, mint ahogy nem "bizonyíthatja" matema
tikai szükségszerűséggel Isten létezését. Mi tehát azon az állásponton vagyunk
- '5 éppen ezt fejezte ki most számunkra a legmagasabb hitbeli tekintéllyel
XXIII. János pápa -, hogy az ember, amikor birtokba veszi és mindinkább
akarja venni a világűrt, semmiben sem sérti Isten jogait, még akkor sem, ha
ennek során éppen ő ellene próbál érveket találni. A mi szemünkben ugyanis
az ember a kozmosz meghódításával is új és nagyszeru módon azt igazolja,
hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Az ember lépésről-lépésre

felfedezte a tüzet, az írást, a gőzgépet. az elektromos energiát, az atomerőt. az
interplanetáris térséget és rövidesen eléri a Holdat... "És Isten látta, hogy
jó ..." Miként a szerető apa büszke fiának iskolai előmenetelére, Isten is
büszke, hogy az ember egyik felfedezést a másik után éri el.

Hitünk szerint Isten az embert szabad szellemmel ajándékozta meg, azért
is szárnya1hat az ember folyvást magasabbra. Am ugyancsak hitünk szerint,
amiért szabad szellemként tűnt elő a földön, azért is eshetett bűnbe, élhetett
vissza legnagyobb adományával. S az "eredeti bűnnek" ez a tana meg is ma
gyarázza számunkra azt a tapasztalati tényt, hogy a "rossz" ott fészkel vala
mennyiünk szívében, Mert hogy ez tapasztalati tény, bizonyítja az is, hogy
nem mi vagyunk az egyedüliek, akik veszélymozzanatokat is látnak a tudo
mányos és technikai haladásban. "Ember vagyok, aki félek, és meg szeretném
osztani félelmemet másokkal is" - írta egy nagy fizikus az első atombombák
robbanása után. Az ateista Jean Rostand pedig nemrégiben ezeket mondta:
"Attól tartok, hogy a tudomány előbb tett istenekké minket, mielőbt igazán
emberekké fejlődtünk volna."

Ha megbízhatunk a tudományos számításokban, amelyeknek he1yességét
szakemberek állítják, akkor valahogy nagyon úgy fest a helyzet, hogy az em
bernek évezredekre volt szüksége, amig a kőkorszakból eljutott az atomkorba,
ma viszont néhány óra is elegendő lenne arra, hogy az atomkorból visszazu
hanjon a kőkorszakba, S ez a lehetőség az, amibe nem nyugodhatunk bele. Ez
a lehetőség az, ami ellen a józanul gondolkodóknak össze kell fogniuk az egész
világon, tekintet nélkül arra, hogy mi a nézetük a végső dolgok felől és hogy
a társadalmi rendszerek közül melyik a kedvesebb előttük. Ennek a történelmi
szükségességnek adott messzehangzó kifejezést legutóbb Moszkvában a lesze
relési és béke-világkongresszus, amelynek határozataira és javaslataira nem
térhetünk vissza elégszer. S mint nyilatkozatában olvashattuk, erre szólított
fel most Rómából is XXIII. János pápa: "a szilárd emberi testvériség felé
vezető őszinte és békés fejlődés" munkálására. (.Mihelics Vid)
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A HETVENÉVES JUHÁSZ KÁLMÁN. A magyar katolikus egyháztörté
netírás egyik Icgszorgalmasabb, legmozgékonyabb és legtöbb irányban érdek
lődő művelője, Juhász Kálmán, ezévi augusztus 25-én töltötte be életének
hetvenedik esztendejét. Ennek a hetven esztendőnek egyharmada a munkára
való gondos felkészülésben, kétharmada pedig állandó rnunkában s ennek ke
retében egvnáztörténetírúsunk több töretlen területének belterjes művelésében

telt el. És nem kétséges, ,hogya két életszakasz munkakörének sikeres be
töltése szorosan összefüggött egymással: Juhász Káhmán nyilván azért tudott
egyháztörténetírásunk kiválóságai közé emelkedni, mert előtte bőségesen fel
véntezte magát mindazokkal a tárgyi és rnódszertand ísmeretelokel, melyek vá
lasztott munkaterületének eredményes megmunkálásához elengedhetetlenül
szükségesek voltak. A teológiát az átlagosnál jóval magasabb szinten, a bécsi
Pázmáneumban (1910-14) és az Augustineumban (1915-16) végezte, történelmi
műveltségénekalapját viszont a már régóta európai hírben és tekintélyben álló
Osztrák Történeti Intézetben (Institut [iir österreichische Geschichtsjorschung)
vetette meg. Végül, hogy í'elkószültscgc teljes legyen, a teológtal és filozófiai
doíotorátus mellé a középiskolai tanári oklevelet is megszerezte.

Sok pályakezdő társával szemben nagy előnye volt, hogy az első pi.llanat
tól kezdve tisztában volt adottságaival és feladatával. Ö ugyanis azon kevés
számú történetíróink közé tartozik, akik mindjárt első lépésükkel elkötelezték
magukat egy pontosan körülhatárolt munkakörnek és mellette minden csá
bítás ellenére rendületlenül kitartottak. Igy például PauLer Gyula nevének
hallatára önkéntelenül az Árpádok, Pór Antalénak az Anjouk, SaLamon Feren
cének a török hódoltság korára gondolunk. És nem kétséges, hogy a tudo
mányt ezek a .miegszáldottak" viszik előbbre. Mert annyiszor és annyiféle
szempontból búvárolják át kutatásí területüket, hogy keresetlenül is újabb és
újabb adatok, vagy legalább újabb értékelési szempontok bukkannak eléjük.

Juhász Kálmánt joggal sorozhatjuk a tudomány megszállottjai közé: sze
rencsés vtapíntattal mindjárt elíndulásakor olyan térnakör mellett kötötte le
magát, mely nemcsak érdekes és újszerű, hanem azonfelül jellegzetesen ma
gyar is volt. A licentiatus intézményére gondolunk itt, mely valamíkor nagy
szerepet játszott oa magyar katolíkus egyház életében, amelyet azonban az
utolsó kétszáz esztendő alatt sikerült olyan tökéletesen elfelejtenünk, hogy
még a nevét ís úgy kellett kiásni. Ma már éppen Juhász Kálmán tkutatásaiból
tudjuk, hogy a lícentíatusok többnyire iskolamesterek, vagy félbemaradt diák
emberek voltak, akik az illetékes egyházi hatóságok felhatalmazása (licentia)
alapján a hódoltsági területek kétségbeejtő paphiányának enyhítésére vállal
koztak. A licentiatusok végezték mindazokat az egyházi funkciókat, amelyek
hez nem volt okvetlenül szükséges a papi felszentelés. Tehát 'kereszteltek, es
kettek, temettek, felolvasták a szerit leckét, evangéliumot, esetleg prédi
káltak, végezték a szokásos ájtatosságokat, körmeneteket vezettek. hítoktattak.
s .gondoskodtak róla, hogy súlyos beteg híveik illő egyházi ellátásban része
süljenek. Számukra jellemző adatként említhetjük, hogy Pázmány Péter a
maga idejében, tehát a XVII. század huszas és harmincas éveiben az esztergo
mi egyházmegyében átlag két licentiatust számított egy-egy felszentelt papra.

Juhász Kálmán még bécsi egyetemi hallgató korában írta első licentiatus
tárgyú tanulmányát a Czapik Gyula szerkesztésóben Temesvárott megjelenő

Havi KözLöny számára (1915). Az első Iecskét azután gyors egymásutánban
követték a többiek. A Iegkülönbözőbb folyóiratok hasábjain megjelent cikkek
lényegükben mind ugyanazzal a tárggyal foglalkoztak, de mindegyik más és
más oldalról, más és más helyi és időbeli adottságokba beágyazva tekintette
azt. Még nagyobb nyomatékkal esett latba az a .körülmény, hogya közben
fáradhatatlan szorgalommal folytatott levéltári kutatások eredményeként foly
vást bővült és színesedett a feldolgozott anyag. Ilyen előzmények után szüle
tett meg a magyarországi licentiatusok rnind.máig legkirnerítőbb és legmeg
bízhatóbb története. (A licentiatusi intézmény Magyarországon. Budapest, 1921.)

Mikorra azonban idáig jutott, Juhász Kálmán már javában dolgozott má
sik, még sajátabbnak érzett és egész további életét gazdag tartalommal ki
töltő murrkaterületén, a csanádi püspökség történetéri. Első idevágó tanulmá
nyát még 1916-ban jelentette meg. (A verseci esperesség betottése 1743-ban,
Temesvár.) Az átváltás természetesen nem, történt máról-holnapra. A súlypont
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még évekig a licentiatusokon maradt és csak a huszas évek elején tolódott át
az egyházmegye múltjának alaposabb és kiterjedtebb kutatásokat igénylő nyű

mozására. Az ifjú tudós itt is a Iicentíutusoknál jól bevált módszerét követte:
a részletek felderítésén kezdte és csak fokozatosan tért át a részleteiben fel
tárt anyagnak szerves formába öntésére. Egyéniségének és mozgékony terrné
szetének különben is jobban megfelelt ez a parcellázó, mínt rögtőn semmázó
módszer. Cikkeinek elhelyezése nem okozott neki nehézséget. Nemcsak a kd
mondottan katolikus i rányú, hanem a világnézetileg közörnbös folyóiratok is
szívesen megnyitották előtte hasábjaikat. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a
katolíkus történetírók közül évtizedeken át az ő neve szerepelt legtöbbször és
legtöbbfeló. Egyházi beosztása - 1916-22-ben tábori lelkész, 1922-23-ban
püspöki szertartó és szentszéki jegyző, 1923-36~ban nagyszentpéteri (Sanpet
rumare, Gross Sankt Peter), 1936-52-ben kübekházal plébános volt s végül
szegedi teológiai tanár lett - legkevésbé sem ,korlátozta irodalmi tevékeny
ségét, Az anyag így folyvást gyűlt és hova-tovább elérkezett rendszerbe fog
lalásának ideje.

Szerzőnk itt is módszeresen és körültekintéssel járt el: rniclőtt a püspök
ség összefüggő történetének megírásához fogott volna, előbb a területen vala
milkor fennállott intézmények működéséről nyújtott részletes tájékoztatást.
(Hajdani monostorok a csanádi egyházmegyében, Bp.', 1926. A csanádi székes
káptalan a középkorban, Makó. 1911.) Csak ezután fogott hozzá tulajdonkép
peni életműve kiviteléhez. Anyaggyűjtese alaposságának és kimerítő bőségé

nek szemléltetésére legyen elég annyit említenünk, hogy nagy műve hatodik
kötetének függelékében a kéziratos és nyomtatott források felsorolása nem ke
vesebb, mint negyven oldalt tölt ki. Szerencsére kiadó is 'akadt a munkára,
A Csanádvármegyei Könyvtár jószemű szerkesztői: Epzrjessy Kálmán és Arva
János készségesen vállalták megjelentetését. A csanádi egyházmegye történeté
nek első kötete 1930-ban, nyolcadik kötete 1936"bankerült ki a saító alól. Az
utolsó két kötet. bár már készen állanak, eddig még nem jelent meg. A nagy
munka tehát egyelőre torzó, de ez semmit sem von le abbeli érdeméből, hogy
Kolter József (Pécs), Bunyitay Vince (Nagyvárad) és Géfin Gyula (Szombat
hely) nagyszabású monograf'í ái után negyedik egyháztörténetünk, mely anya
gának teljessége és feldolgozásának módszeressége tekintetében egyaránt ki
fogástalannak mondható, Különösen összefoglaló fejezeteit kell kiemelnünk,
mínt amelyek országos viszonylatban is sok értékes kulturtörténeti adatot
tartalmaznak.

Ezzel azonban még megközelítőleg sem merítettük ki .Iuhász Kálmán sok
ágú-bogú irodalmi működésének ismertetését. Eddig ugyanis csak magyar nyel
vű munkáiról szólottunk. Pedig ő kezdettől fogva német nyelven is figyelem
reméltó munkássúgot fejtett ki. (Első német nyelvű dolgozatá a linzi Theolo
gische Quartalschríft 1916-i évfolyamában jelent meg.) Hosszú bécsi tanulása
és többrendbeli tanulmányútja során - Ausztrália kivételével valamennyi vi
lágrészben megfordult -tömérdek ismeretséget és összeköttetést szerzett s
részben ennek kell tulajdonítanunk, hogy a legtekintélyesebb német folyóiratok
is szívesen nyitották meg előtte hasábjatkat. (Historisches Jahrbuch, Römische
Quartalschrift, Theologie und Glaube, Franziskanische Studien stb.) KatoUkus
történetíróink közül külföldi folyóiratok lapjain évtizedeken át az ő nevével
volt legtöbb alkalmunk találkozni. Német nyelvű cikkei általában magyar cik
keinek, sok esetben nagyegyházmegyetörténete kiszakftott fejezeteinek fordí
tásai, úgyis mondhatnók, javított és bővített átdolgozásat voltak, de tetemes
számmal akadt közöttük eredeti, az illető folyóirat érdeklődési köréhez alkal
mazott tanulmány is. Ám akár az egyik, akár a másik kategóriába tartozott,
mindegyík cikk ugyanazt a célt szolgálta: a magyar egyháztörténet, általáno
sabban szólva a magyar művelődéstörténet problémáira igyekezett felhívni a
külföldi kutatók figyolmót. És nem eredménytelenül. Hogy például a török
hódoltság leírhatatlan vallása elesettségéről ma már világosabb képe van a
külföldi történetírásnak, azt szinte kizárólag az ő ltcentdatus-tanulmányalnak
köszönhetjük.

Ilyen gazdag és sokoldalú munkásság után mindenkí természetesnek ta
lálná, ha Juhász Kálmán hetvenedik életéve betöltése után az "Exegi monu
mentum aere perenníus" jóleső öntudatával pihenőre térne, Aki azonban fél-
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század alatt annyira beleélte magát az alkotó munka lázas lendületébe, annak
majdnem lehetetlen elszoknia tőle. A jelek szerint Juhász Kálmán nem is
szándékozik ezt tenni. Mert íme, hazai és külföldi folyóiratokban ma is egy
másután jelenteti meg kiterjedt forrástanulmányokról tanúskodó cikkeit. Mikor
tehát születése hetvenedik évfordulóján a múltra vonatkozólag a magyar ka
tolikus történetírás legteljesebb elismerését és köszonetét tolmácsoljuk neki,
ugyanakkor a jövőre nézve szerétettel kívánjuk, hogy a Gondviselés tartsa
meg továbbra is lobogó munkakedvét és adjon neki bőséges alkalmat még
feldolgozásra váró témáinak kiérlelésére és nyilvánosságra hozására.

(Balanyi György)

AZ OLVASÓ NAPLÓJA. Mohács előtti világi költészetünkből csak gyér,
jórészt töredékes emlékek maradtak fönn. Sorukat természetesen Gerézdi
Rabárt most megjelent, régen várt könyve, A magyar világi líra kezdetei sem
szaporítja új fölfedezésekkel ; az eddig ismert anyagót azonban új szempontok
szerint vizsgálja, minden esetben, mint mondja, "a legfontosabb gyökérprób
lémákra" keresve választ, vagyis arra, "hogy miképp jött létre ez a műköl

tészet ? rnelyík osztályon belül és érdekében? kik, mík, mílyen műveltségűek

voltak létrehozóí ? ki volt a kőzönsége ?" Olyan kérdéseket igyekszik tehát
tisztázni, amelyekkel az előtte járt kutatók vagy egyáltalán nem, vagy csak
kevésbé foglalkoztak; érthető, ha utánuk - egy Szilády Aron, Horváth Cyrill,
Horváth János, Kardos Tibor után - is nemcsak, hogy sok újat tud mondand,
hanem ezt a csak szórványos emlékeiből ismert költészetet életre is tudja kel
teni, társadalmi környezetébe helyezve a költöt, társadalmi funkciójában szem
lélve a költészetet.

Mindehhez hat, részben csonka versszöveg és három virágének-törmelék
vajmi szűkös anyag - ennyi hiteles emlékünk maradt Mohács előttről (rnert
a pesti gyerekek Mátyás megválasztását propagáló utcai éneke Székely István
későbbi szerzeménye Thuróczí króníkáia alapján); de ez a kevés is már-már
elég, ha a kutató olyan alapossággal, a kapcsolatok és analógiák olyan lefegy
verzően széleskörű ismeretében, témája legrejtettebb részletein is oly szuve
rénül uralkodva fogja vallatóra a ránk maradt emlékek minden egyes sorát,
kifejezését, szavát, ahogyan Gerézdi Rabán teszi. Fölényesen ismeri nyelvem
lékeínket, s egy-egy versbeli jelző, kép, szólam elemzésekor csak úgy seregle
nek tolla alá a kódex-irodalmunkból vett párhuzamok; épp ily biztosan mozog
későbbi, a kőzépkorí kezdeményekből kifejlett költészetünk területén. akár Td
n6diról, akár Balassiról, akár Szkárosí Andrásról van szó; a humanista iro
dalom stílus- és életformáit épp oly avatott szemmel tekinti át,mint a közép
korélt. s ebben is az egyházi irodalomban épp oly pontosan tájékozódik, mint
a gcliárdok, vágáns diákok költészetében; nagyszerű latin tudása, imponáló
jártassága mind a biblikus-egyházi, mind a klasszikus-humanista latinban nem
egy hely szabatosabb értelmezéséhez. nem egy eddigi tévedés eloszlatásához
segíti hozzá. Ez 'utóbbira bőven lehetne tanulságos és mintaszerű példákat
idéznünk; utaljunk csak a legszebbek egyikére: a Szent László ének "Fejedben
kele" kezdetű szakaszának, s e szakasz latin eredetijének (Tuque fulcitus) s ez
eredetiben szereplő "kulcs-szavak" használatának és jelentésének vizsgálatára,
az Énekek Énekéből vett kifejezések kinyomozásában a költő. egyházi-tudós
voltának bizonyítására, s mindezek alapján annak a - középkori irodalmi vi
szonyaink ismeretében egyébként sem túlzottan valószínű - hiedelemnek im
már vitathatatlan megcáfolására. amely szerint e László-ének eredetije nem a
latin himnusz, hanem a magyar, s a latin csak másodlagos: fordítás volna.
Ahogyan ezt a cáfolatot pusztán a két szöveg, latin és magyar "filológiai vízs
gálatából, szövegkrítíkájából" fölépítí, az nemcsak szellemes, nemcsak érde
kes, nemcsak meggyőző, hanem egyúttal olyan remek módszertani példa is,
hogy bízvást "kötelező olvasmányul" lehetne ajánlani filológus-jelölteknek.

Gerézdí Rabán három csoportra osztja a Mohács előttről ismert gyér
anyagot, mely egy kétségkívül számottevő költészetből maradt ránk hírmon
dónak; megkülönböztet deák típusú énekeket, egyházias típusú világi éneke
ket, végül vágáns típusú énekeket. Kik, mík, mflyen műveltségűek e költészet
létrehoz6i? Jórészt deákok; de id oa "deák" ? A tizennegyedik század harmadik
harmadára kialakult világi értelmiségi réteg tagja, a hazai iskolák neveltje;
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"középfokú" iskolát végzett, megtanulta a triviumot, ért valamennyire a
quadrívíum tárgyaíhoz, szerzett némi hiteleshelyi gyakorlatot, és van bizonyos
jogi tudása. Természetesen nem minden deáknak, "literatusnak" egyforma a
műveltsége. "Nem. Ezt színezte, hogy az illető deák a trtvíumból, illetve quad
riviumból mennyit végzett, melyik iskolába járt, hisz a káptalani, konventi, vá
rosi és plebáníaí egymástól szintben különbözött, azonkívül a színvonal még az
ott tanítók képzettségétól is függött. Egy azonban elfogadható: a deáknál a
grammatikai végzettséget kell az alsó határnak tekintenünk."

Iskolába kezdetben az jár, akit papnak szánnak. Később azonban mínd
többen és többen végeznek iskolát, s így míndegyre népesebb lesz az írástudó
"intellektuális réteg" - (az írástudás fokozatos laicizálódásának s az írástudó
réteg fokozatos szélesedésének folyamatát egy ritkán emlegetett nagy tudó
sunk, Hajnal István tette vizsgálatai tárgyává: Gerézdi Rabán utal is rájuk); 
s ha kezdetben az írni tudás (ami nem pusztán betűvetést jelent, hanem bizo
nyos stilisztikai, oklevél-, levél-, stb. fogalmazásí ismereteket is) eleve bizo
nyos kariert biztosít, mert írástudókban "szükséglet" van, s a kancellárták
fölszívják őket: utóbb minél többen lesznek a tanultak, részben a "kereslet"
ösztönzésére, annál nagyobb a konkurrencía, annál kevesebb az előnyös hely,
annál inkább telítődik a pálya, s az írástudónak annál inkább be kell érnie
kevésbé tekintélyes állásokkal. Ilyenek pedig egyre bővebben kínálkoznak,
részben éppen a fejlettebb ügyvitelt igénylő gazdasági fejlődés következtében.
A tizenötödik század végén például már tudunk olyan "deákról", aki jobb
híján hídirnoknak megy. Mások nemes urak udvarában helyezkednek el, gaz
daságuk vezetésében, ügyeik intézésében visznek szerepet.

A deák, aki ura után él, természetesen testestül-lelkestül urát szolgálja.
Urát szolgálja tollával is. Gerézdi Rabán szépen és rneggyőzően mutatja meg,
hogyan lesz a deák, társadalmi függőségénél fogva, ura érdekeinek szócsöve,
propagátora. Melyik osztályon belül, melyiknek az érdekében jött létre kezdő

korát élő világi liránk? Itt a válasz: a nemességen belül és a nemesség ér
dekében. S kikhez akar szólní, milyen közönséghez ? Természetesen ahhoz,
amelyet a költő-énekszerző ura mellé, ura érdekeineik szolgálatába kíván ál
lítani, pártjába akar szervezni: a nemesekhez, mégpedig a köznemesekhez.

A költő egy-egy nemesúr familiárisa; nem országos érdekeket tart szeme
előtt; "a familiáris jellegnek megfelelően deák énekeink (énekek: énekszóra
való előadásra készültek) zömükben helyi érdekűek. szűkebb kört érdeklőek

lehettek", s csak akkor egyetemesebbek, ha az énekszerző által képviselt pat
rónusi érdekek országossá emelkedtek, mínt Geszti László énekében láthatjuk,
vagy utóbb, a tizenhatodik század közepéri e deák-énekhagyomány folytatójá
nál, Tinódi Sebestyénnél.

Mohács előttről három ilyen deák típusú ének maradt fönn. Az egyikben
bizonyos Gergely panaszolja el Jaksics Demeternek, Mátyás lemészárolt kö
vetének "veszedelmét", s egyben saját balsorsát is, ami ura elvesztésével érte
(sokáig, tévesen. rnínt Both János veszedeimén szerzett siraloméneket tartotta
számon irodalomtörténetírásunk e verset). A költemény személyes bevezető

része egyben utal a familiáris-deák-versszerző fölöttébb labilis helyzetére: urá
tól függ, s ha urát elveszti, "társadalmi talaját" is elveszítheti, vele; könnyen
lehet, hogy az ura mellett remélt fölemelkedés helyett "lezüllik", lecsúszik a
hivatásos énekmondók félig-meddig társadalmon kívüli rétegébe. "Gondom ne
kem, jó nagy Isten, mastan nem volna, - feleimnél tisztességöm tudom, nagy
volna, - hogyha az én szolgált uram meg nem halt volna" - kezdi énekét; s a
második sor az énekmondó társadalmi helyzetére is vet némi fényt: Jaksics
Demeter kárvallott familiárisának "feleinél", nyilván kisnemes "osztály"-tár
sainál alaposan megcsappanhatott "tisztessége" azzal, hogy állásából kícsöp
penve énekmondásra kényszerült.

A másik Mohács előtti deák-ének Beriszló Péter "veszedelméről" szól;
Szabatkai Mihály deák szerezte 1515-ben, Szent György nap vigiliáján, "egy
nagy jó kedvében", valószínűleg bor mellett. A "pispek veszedelmén" bánkódva
egyúttal a híres veszprémi főpap vitézi érdemeinek is emléket állít a vers
javát kitevő, betétszerű "szancsák vajda" énekében, aki fogságában elmondja,
"jaj, hogy veszék. szégyent vallék én bátorságomban. - egy pap miatt nagy
kárt vallék én vafdaságomban", s ezzel míntegy hitet tesz a ;törökveró "pap
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bán" nagyságáról. A vers stílusát, többek között szűkös jelzőhasználatát vizs
gálva Gerézdi Rabán a következő fontos megállapításra jut: "Nincs egy kife
jezése, nincs egy fordulata vagy szólarna, amely nem a közős kelléktárból
kölcsönzött volna. Igaz, énekének egyik költészettörténeti jelentősége is ezzel
kapcsolatos. Egy kis túlzással ugyanis azt állíthatjuk, hogy Szabatkai Mihály
egész ,vitézi' kifejezés- és szólamkincsét viszontlátjuk Tinódinál: főként Sebő

deák lírai foganású ,intelmei'-ben; valamint magasabb művészi fokon - Ba
lassi Katonaénekében." Nem azt jelenti ez, mintha Szabatkaitól kölcsönöztek
volna; "de azt igen, hogy Mohács előtt, a török veszedelem árnyékában ... oly
gazdag ,vitézi' költészet virágzott, amely kialakította saját szólamkincsét és
költői terminológiáját. S ez a költészet, amelynek Szahatkai Mihály éneke
Mohács előttről egyetlen fennmaradt lírai darabja, tovább élt, tovább hatott
Mohács után is, éltető hagyománnyá vált."

Még egy érdekessége a versnek: a "szancsák vajda" szájába adva ugyan.
de megtaláljuk benne azt a gondolatot "a magyar vitézí énekköltés kelléktá
rából", mondía Gerózdi Rabán, hogy az igaz ügyért harcoló végvári vitéz föl
áldozott életéért kárpótlásul a másvilági üdvösséget kapja. Tinódiból hoz eh
hez párhuzarnokat, s utal Zrínyire, akinek eposzában "a vitézi énekköltés eme
közhelye ebből a hagyományból került". Tegyük hozzá: a szerző meggyőzőnek

tetsző okfejtése szerint Szabatkai nem a veszprémi püspök egyelőre még há
borítatlan birtokainak lakosaihoz szól, hanem a Beriszló báni joghatósága alatt
élőkhöz: a déli végek népéhez, s magyarul természetesen ezek közt is a ma
gyarokhoz, akik ezidőtájt nagyobb tömegben a Szerémségben éltek. Nem
ugyanannak a törökkel szemben kialakult közös horvát-magyar mentalitás
nak egyik, korai nyomával találkozunk-e itt. amelyre nemrég Képes Géza
Zrínyi verseléséről szóló tanulmányát ismertetve utaltunk?

A hanmadik Mohács előtti deák ének "valóságos politikai szózat", mint
már Horváth János megállapította: Geszti László diák, Várdai Pál egri püs
pök, később esztergomi érsek familiárisa írta az 1525-i június-júliusi hatvani
országgyűlés alkalmával az úgynevezett udvari párt érdekében, a török veszély
árnyékában, s a köznemesi igényekkel szemben a központi hatalom és nemzeti
összefogás szükségét hangoztatva. Ez a mai szemrnel nézve "eléggé jelentékte
len költői alkotás", mint Gerézdi Rabán mondja, költészettörténetileg mégis
fontos: "a polí tikaí mondanívaló, a meggyőzest szolgáló érvek csoportosításá
ban oly biztonságot, viszonylagos kíforrottságot és rutint árul el, hogy egy
már kialakult és bevált fordulatokat közkincsként használó, sablonokban gaz
dag, nagyobb múltra visszatekintő politikai énekköltészet meglétét tételezi fel,
helyesebben mondva bizonyítja, amely kiváltképn a .Iagello-korban, a fő- és
köznemesség közt dúló rendi harcole idején, a szembenálló felek kezén a gya
kori használattól csiszolódott ki, vált hatékony propagandaeszközzé."

Mindennek összegezése: "A deák vers, amely Mohács után, Tinódi költé
szetében éri el kiteljesedését, már Mohács előtt megtalálható teljes kialakult
ságában és dífferenciáltságúban."

Ahogyan Gerézdi Rabán adatok. oklevelek dzsungelében a deák énekek
szerzői után nyomoz: nemcsak megannyi kitűnő tőrténészl-filológusi teljesít
mény, hanem a vadászat izgalmaival fölérő élmény is az olvasónak. Az pedig,
ahogyan a költészet stereotip készletét, [elzőit, közhelyeit - mint ő mondani
szereti: szólamait - vizsgálja, tanulságut is, figyelmeztetésül is szelgálhat
azoknak, alkik az efaita szempontok érvényositésekor, miért, miért nem, rög
tön előállnak a "szellemtörténet" vádjával, abban a tévhitben, hogy aki a
kifejezés módjait s eszközeit boncolva állapít meg bizonyos korszerűen közös
vonásokat költőkben és művekben, s aki irodalomtörténetet írva az iroda
lommal foglalkozik, ahelyett. hogy annak örvén újra elmondaná, többnyire
rosszul, azt, amit a gazdaságtörténeti munkák jól elmondanak - az menthe
tetlenül szellemtörténész. - De hagyjuk a polérrríát és térjünk vissza Gerézdi
Rabán könyvére. Bizonyára illetlen vakmerőség volna. ha ekkora szaktudással
vitába akarnék szállni a magam gyér ísmereteível ; nem is volna min vitat
koznom. Egy-egy helyen azonban a könyv olvastán némi ellenkezés ébred
bennem; a tudós szerző bizonyára nem veszi rossz néven, ha erről is beszélek.

Én, mint olvasó - s most nem mint könyvének, hanem a könyvében tár
gyalt verseknek, s elsősorban a "deák típusúaknak" olvasója - nem tudom

560



mindenestül osztani Gerézdi Rabán kissé - ha jól értettem - "lenéző" véle
ményét e deák versek iránt. Tudom, a deák költő "nem felszabadult, erős

egyéniség, hogy önállóan, más akarattól függetlenül érezzen és gondolkodjék,
s hogy legbensőbb egyéni érzéseit, gondolatait, politikai véleményeit megörökí
tendőknek, közérdekűeknek tartsa. Szerencsés esetben is csak a lírai ,helyzet
dalig' jut el, mint azt a Cantio Petri Berislo betétjében, a "szancsáJk vajda
énekében" tapasztaljuk. Beleéléssel, közvetve tud csak finomabb lírai érzé
seket kifejezni. Mélyebb Iíraiságot - jellemző módon - csak az őt deformáló
familiárisi kötöttségből való kizuhanása vált ki belőle, mint azt Gergely éneke
példázza."

Ne menjünk bele annak a bonyodalmas kérdésnek a taglalásába. vajon
"legbensőbb egyéni érzéseit, gondolatait, politikai véleményeit" mikor kezdt a
költő megörökítendőnek tartani - ki tudja, igazában nem csak a rornantiká
val-e; ne vitassuk, hogy vajon a f'amiliárisi kötöttségtől el nem nyomorított,
társadalmilag viszonylag független humanista költő mennyiben fejez ki benső

egyéni érzelmeket; s hogy egyáltalán mennyiben ideálja a kor költőjének a
benső, egyéni érzelmek kifejezése, s mennyiben az, hogy éppenséggel ne egyéni
érzelmeket fejezzen ki, hanem "utánozzon". Pillanatnyilag nem erről van szó,
hanem arról, hogy Gerézdi Rabán sommás itéletét egy kicsit túl szigorúriak
érzem; igaz, nem pontosan ugyanegy szempontból nézzük a dolgot. Abban tel
jesen egyetértek vele: a deák költő függő helyzetben van és kiszolgál. De va
lami ilyesmit tennék hozzá: akarva-akaratlanul. Akarva, tudatosan szolgál
hatja ura regionális, vagy szélesebb körű érdekeit. De szelgálhatja "akarat
lanul", önként, odaadásból is, nem haszna reményében, hanem vonzalomból,
meggyőződésből (mint talán Geszti László), őszinte Iíraisággal, A puszta té
nyen: hogy szolgál és kiszolgál, ez természetesen mit sem változtat; társadalmi
függősége változatlanul ugyanaz. De nem biztos, hogy ugyanaz lesz a lűraí

"hangvétele" is, ha szívéből, vagy ha csupán megbízásból, érdekből, szolgálat
ból beszél. Más lesz az "ihlet" hőfoka, mínősóge - bármily anakronizmus is
ebben a korban és ebben a deák költészetben ihletről beszélni. Elolvasom Be
riszló Péter veszedelem-énekét; én ebben őszinte, meleg, magas rezgésszámu
Iíraiságot érzek. Magasabbat. mint nem egy tizenhatodik századi utódánál;
magasabbat. mint nem egyszer Tinódinál. Törést sem érzek az íhletben: a
hang, úgy hallom, egy magasságban cseng a tizenhat szakaszon át (nem szá
mítom a tizenhetediket, a szerzőt s időt közlő "kolofont"). Nem is megvetendő.

szép, tiszta magasságban. Az első sor hangütéset végig győzi.

A "szancsák vajda éneke" itt csak lírai helyzetdal volna, s pusztán betét?
Maga Gerézdi Rabán elemzi igen szépen, rnilyen jellemző ereje és funkciója
van ennek a "betétnek", mennyire szerves része a versnek. a - megint ldssé
anakronisztikusan - kompozíciónak. Megvallom. korához mérten kiválónak
tartom ezt a kompozíciót, s a .Jrelvzetdal" beleélő Iíraiságát már-már mes
terinek, akkor is, ha többek között Gerézdi Rabán figyelmeztetéséből is tu
dom, hogy itt esetleg a Jakubovich említette elsőszemélyes énekmondó hagyo
mány fölhasználásáról, továbbéléséről lehet szó, Egyébként a helyzetdal-lfrai
ság, a lírai beleélés semmivel sem kisebb értékű, csökkentebb fajsúlyú, mínt
a közvetlen, elsőszemélyes vallomás; sőt, esetleg lehet olykor éppenséggel ma
gasabb hőfokú.

Érzésem szerint Szabátkai Mihály ama bizonyos Szent György nap "nemes
kezdetén" nemcsak "nagy jó kedvében" volt, hanem fölöttébb szerenesés költői

kedvében is. Tudom, hogy amit mondok, teljességgel tudománytalan; de ha
nem is "tényszerűen", de allegorikusan szmte hajlandó volnék azt a bizonyos
"nagy jó kedvet" költői kedvnek. jól felfűlt ihletnek is értelmezni; aligha Ie
hetett holmi lagymatag fuvalma a Szababkai által talán névről nem is nagyon
ismert Múzsának, amely erre a szép teljesítményre esiholta deákunkat - meg
íratta vele a százszorta művészibb és mesteribb szövésű, a "betétet", a "lírai
helyzetdalt" drámaian a versbe olvasztó Szondi két apródjának nagyon messzí,
nagyon halk preludiumát. Nem kis érdem és teljesítmény világi Iíránk kez
detén, 1515-ben.

"E rnásodlagos líraiság is felemás: minduntalan ott kísért mögötte az epí
kum" - rnondja a deák típusú énekekről Gerézdi Rabán. Amennyiben a
"felemás" puszta ténymegállapítás: ám legyen. Attól tartok, egy kicsit érték-
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itélet is. "Az előttünk álló műfaj nem tiszta: hibrid, az epikumnak és a Iírá
nak sajátos vegyüléke." De, kérdezhetjük, nem éppen ilyen-e ez a "műfaj"?

Miért ken egy műfajnak "tisztának" lennie? Mihez mérjük egy-egy száza
dokkal ezelőtti műfaj ideális "tisztaságát"? Egyáltalán, lehet-e a deák ének
"tiszta"? Nem megszűnnék-e deák-ének lenni, ha az volna? S rovására ír
iható, hogy ez a műfaj olyan, amilyen: eseményt "énekel" el hallgatóságának
hangszeres kísérettel, lírai együttérzéssel?

Ennyit a deák énekekről. Fönnmaradt emlékeink második csoportja: az
egyházias típusú világi énekek: a Szerit Lászlóról szóló, meg a Néhai való jó
Mátyás király kezdetű. A szerzők minden bizonnyal jó skolasztikus műveltsé

gü, de a humanizmustól érintetlen szellemű papok. "A világi papság középré
tege és a szerzetesek" beérik a vulgáris latin irodalommal és költészettel - a
költők közülük kerülnek ki, nekik írnak, mind vallásos, mind világi témájú
verseikben, "s amikor ez a hazai vulgáris latin nyelvű költészet magyarra
váltott át, valamikor a Mátyás-kor végén, magával hozta a latinnak szinte
minden rekvizitumát", Az átváltás mintegy tetten érhető a László-énekben,
melynek latinja is ránk maradt; ennek "elvilágiasodott rokona" a Mátyás
epitáfium, rokona formailag is: ezt is szaffikus tízesekben írták. - A László
ének elemzésének filológiai remeklésére már utaltunk; tegyük hozzá: amit a
Mátyás-vers stílusával, stiláris .Jcözhelyeível", s nem utolsó sorban a latin
rímelés hatásával kapcsolatban olvasunk a könyvben, a magyar költészet-tör
ténet java lapjai közé tartozik.

Következnek, utolsó csoportként, a vágáns típusú énekek: Apáti Ferenc
Cantilenája, első fennmaradt verses szatíránk, a vágáns csúfoló-versek magyar
példánya, jellegzetes középnemesi, jobbágy-ellenes szemlélettel, de friss, fürge
költői készséggel megírva, s nyilván szintén egyetlen hírmondójaként egy dú
san virágzó műfainak; meg a virágének-töredékek: a két sornyi Soproni virág
ének, az egy strófanyi Körmöcbányai táncszó, meg a nemrégiben egy ősnyom

tatvány. táblájából kifejtett táncének-törmelék, mely szakadozottságában is
ritka költői szépségekkel lep meg. Természetesen nem népdalok ezek, hanem
szerelmes vágáns-dalok, "műköltői" szerzemények, azoknak a testvérei nem
zeti nyelven, amelyekből dús csokornyit őriztek meg számunkra a Carmina
Burana, Carmina Rivipullensia s egyéb középkori gyűjtemények. Mindez majd
Balassinál emelkedik "magas" költészetté - hogy hogyan, ezt a folyamatot, s
egyáltalán az egész virágének-kérdést részletesen és kitünően földolgozza Ge
rézdí Rabán könyve. Ugyanígy Apáti szatíráját is; ezzel kapcsolatban minden
megállapításával egyetérthetünk, legföljebb azt kérdezhetnénk meg - anélkül
természetesen, hogy a verset a legkevésbé is meg akarnánk fosztani jogosan ki
emelt konkrét társadalmi mondandójától s "depolitizálni" akarnánk (amit már
ominózus jobbágy-ellenes szakasza miatt sem lehet): - vajon nem kell-e
mégis kicsit jobban megfontolni Horváth Jánosnak Apáti "játékos, tettető

szépelgésű, példálódzva, huncutul tanácsolgató" modoráról ejtett szavait. Ezek
a szavak persze félrevezethetnek (s nem tudom, nem csak a fogalmazás mi
att-e); a játékosság, huncutság emlegetése azt a hitet keltheti, hogy itt csak
valamilyen könnyed verses mórikálás-féléről van szó. Nem, ez a Fedd6 ének
valóban oda-odacsíp, sőt vág is; de éppen előadása bizonyos szeszélyességében,
abban, hogy nem ragaszkodik "a gondolatmenet logikájához", hogy egyszer
csak abbahagyja a "logikus" kárpálásí rendet s egy "életlen szó-ösztönzésre
két strófán át is elidőzik a táncban pártájukat vesztő lányoknál meg a "csep
kéknél" - hálás, kedvelt témáinál a vágáns-költészetnek - s egyáltalán elő

adásának egész modorában, hangjában, még itt-ott a ritmusában is valami
vágáns vershez és költőhöz illő "jó kedvben" való szereztetést gyaníthatunk,
olyasféle környezetet, mint amilyen a Gerézdi Rabán említette Tolnai Máté
apát leveléből sejthetőleg például Bakonybélben is lehetett, ahol a reform el
len lázadó rakoncátlan szerzetesek cselédeikkel együtt "mulattak a ftJapát
háta megett", gúnydalokat költve és énekelve róla. Nemesi politikai szatíra a
Cantilena, de - mint "vágáns típusú ének"- ugyanakkor "játékos" is, vagy
jobb szóval talán már szinte duhaj, mindenkin sorban végígcsapva, kivéve a
nemességet - de vajon kikről szólt az akrosztikon tanúsága szerint elveszett
kilencedik szakasz, a "csepkék" után és a pór [ószágvesztését javalló gúnyo
lódás előtt? végtére az sem lehetetlen, hogy éppen a pór szakállát tépő ne-
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mesekről, azoknak is épp úgy megadva a magukét, mint a főuraknak, főpa

poknak, apáturaknak.
Végül hadd tegyek még egy megjegyzést, hadd kockáztassak meg még

egy ellentmondást. A Mátyás-epitáfium negyedik szakasza így hangzik:

Akoron te IéI oly igen drága,
téged kivána cse Prága,
meghervadozott szép zelti ága,
nem kellemetes neki virága.

Azt olvasom róla Gerézdí Rabánnál: az első két sorhoz nem kell kommentár;
ezeknek rniértjét aztán a következő két sor adja meg, "ám az előre kitervelt,
tiszta rímekhez való ragaszkodás miatt homályosan és nyakatekerten . .. E
szimbólurnot a próza nyelvére lefordítva: Csehország fájának zöld ága her
vadásnak indult, vagyis az országot belső bajok emésztették ..." Megvallorn,
egyáltalán nem találom se nyakatekertnek. se homályosnak a harmadik és
negyedik sort; ellenkezőleg: a képes beszéd egyszerre sűrítettebben, plaszti
kusabban, közvetlenebbül, mert költőibben mond el valamit, amit le lehet
ugyan fordítani a próza nyelvére, de nem érdemes, mert a vers költői nyelve
jobban kifejezi a dolgot a prózánál. A versszerző "a jó rímek miatt" (rnelyek
itt úgy buggyannak ki a nyelvből, olyan - meglepőert - érett bőséggel és ter
mészetességgel, ahogy a mintakép latinból szoktak) a versszerző nem "nyaka
tekertséget" vállalt, hanem nyilván jó költő volt, mindenesetre gyakorlott költő,

s a jelek szerint már eléggé kiírt hagyományra is támaszkodott; az adott eset
ben a költőileg legkézenfekvőbb megoldást választotta. S nem érzem a rímnek
semmiféle kényszerét; ellenkezőleg, sugalló, könnyítő, szárnyat adó erejét ér
zem: azt, hogy föllebbenti a beszédet, szállni készteti, magasan a lompos próza
fölött. Igen: "nem lebecsülendő jelenség" ez, s nemcsak a költői tudatosodás
nak a jele, hanem bizonyos numen adest-nak is. Hogy ez a numen a jelen
esetben pontosan "hol" van jelen? Úgy hiszem, leginkább éppen ebben az
önként vállalt kényszerben, abban a bonyolult "játékban", ahogy a rím a ki
fejezést sugallja, s ugyanakkor a kifejezés is a rímet - abban az egyszerre
spontán és tudós rnűvészetben, ahogyan a nyelvből kivirágzik önnön szépsége,
e kettős szépség: együtt a hangzásé is, a képé is.

Tovább, Apátival kapcsolatban olvasom: rím, ritmus, metszet érdekében
"többször némi kompromisszumra kényszerül", változtat a prózai szórenden;
ahol nem mer direkt módon szólni, képes beszédbe búvik ... Megint az az ér
zésem, hogy az itéletet a próza felől fogalmazták. mintha a verses beszéd kö
vetendő eszménye a próza volna. Apáti nyersen, brutális közvétlenséggel szól
a pórról, viszont óvatos képes beszéddel a föurakról, minthogy azolotól van
mit tartania? Ha a próza "világossága" felől nézem, kétségkívül így van. De
ha a vers felől, akkor nem; mert "költői nyelven" a tizenharmadik strófa leg
alább olyan erős, mint a maga "oratio rectá"-jában a kilencedik, szakáll
rángatásra bíztató. Egy kép: az erdő, melyen annyi "sok lika" van a rókának,
azaz a sok nagyúrnak. hogyagaraknak (királynak, központi hatalomnak) nincs
rajtuk ,;birodalmuk", s pusztítják kedvükre a nyulakat, a náluk kisebbeket
- ez a kép a maga költői "fogalmazásában" semmivel sem gyengébb, mint
az a szakasz, amely közvetlenebb fogalmazásban a magát Sámsonnak állító
pór kárán örül. S azt sem érzem, hogy a negyedik strófa úr-kárpálása "keve
sebb leleménnyel. kevesebb művészi játékossággal előadva sokkal erőtelje

sebben hatna"; érzésem szerint éppen leleményes [átékossága fokozza metszővé

agllnyt. - Egyszóval: a versnek megvannak a maga sajátos kifejezési esz
közei, s versnek nem lehet a prózát tenni mértékéűl. Más a vers "képes", sőt

esetleg zenei, hangzatr (néha tudatos, sokszor ösztönös, szinte nyelv-sugallta),
közvetlen, nem elsődlegesen logikai "világossága"; s ismét más a prózáé, S a
költészet felől nézve a dolgot a ,,~ejlődés" általában az, hogya vers fokozato
san elválva a prózától, fokozatosan megleli s kialakítja a maga sajátos kife
jező eszközeit és módjait.

Erre különben éppen maga Gerézdi Rabán utal, idézve Apátival kapcso
latban egyrészt Pesti Gábor, másrészt Sylvester János megjegyzését, azét a
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"példázatos" (azaz képes, költői) stílusról, ezét a magyar nyelv "rejtek kincsé
ről", képeiről s a magyarok "elméjének éles voltáról a lelésben, mely nem
egyéb, hanem magyar poézis". (Rónay György)

SZINHAZI KRONIKA. Szerencsés kézzel választotta a csak nyáron mű

ködő Körszínház ídei bemutatójául Shakespeare: "ll. Richárd"-ját. Nemcsak
azért volt helyes a választás, mert egy a magyar színpadakon eddíg méltatlanul
mellőzött Shakespeare-darabot ismerhet meg általa a közönség (27 évvel ez
előtt, mindössze négy estén játszotta a Nemzeti Színház), hanem azért is, mert
a "ll. Richárd" a maga mozgalmas cselekményével, inkább a szívhez szóló lí
raiságával kiválóan alkalmas a Shakespeare korát idéző körszínházi és nyári
előadásra egyaránt.

Shakespeare fíatalon, harmíncéves korában írta ezt a darabot és érezhetően

nem sokat töprengett rajta. A költő életének talán leggondtalanabb időszaka

volt a XVI. század utolsó évtizede, amikor királydrámáit írta. Erzsébet király
nő uralkodásának is utolsó negyede volt ez a tíz év, amelyet minden tekin
tetben a konszolidáció jellemzett. Az angol történelem egyik legvirágzóbb idő

szakaként tartják számon ezt az évtizedet, amelyben az anyagi jóléttel együtt
nőtt a kulturális érdeklődés. Shakespeare darabjai ragyogóan mentek, alig
győzte írni őket. Két-három drámát is irt ekkortájt évenkint, és ha tehette, a
könnyebb végéről fogta meg a dolgot. Atszerkesztette és átírta a véletlenül
kezeügyébe került valamelyik históriás drámát vagy elbeszélést, amelyek ak
koriban nagy számban forogtak közkézen Anglíában. (Egy ország hatalmának,
tekintélyének növekedésével mindig együtt jár a nemzeti öntudat gyarapodása
is, s ez a nemzeti öntudat szívesen keres táplálékot és igazolást a történelem
eseményeiben.) Valószínűleg igazuk van azoknak a Shakespeare-kutatóknak,
akik szerint a "II. Richárd" is ilyen átírás, illetve újraköltés. Shakespeare ak
koriban olyasféle szerepet vállalt az angol irodalomban, mint nálunk a nem
zeti romantika megteremtésében Jókai. Izgalmas cselekményű drámákban
dolgozta fel az angol történelem eseményeit, a véres trónviszályokat, s miköz
ben igyekezett előkelő közönségét (élén a királynővel, akinek kegyeit mindvé
gig élvezte) minél jobban szórakoztatni, alkalmat talált arra is, hogy az egész
lényét át meg átjáró mélységes humanizmusnak hangot adjon és a szerinte
helyes és emberséges országlásról véleményét elmondja. Ugyanakkor nem fe
ledkezett meg arról sem, hogy az ébredező nemzeti büszkeséget legyezgesse,
aminek ragyogó példája az öreg John of Gaunt nagyszerű dikciója a "beve
hetetlen" Angliáról, erről az "új Éden"-ről.

Később, az öregedő Shakespeare már jóval kevesebb illúzióva l és sokkal
több szkepszissel néz majd a hatalom gyakorlóira. A "II. Richárd" idején azon
ban még töretlen az optimizmusa. A darab hőse nem gonoszsága, elvetemült
sége, démoni szenvedélyei vagy zsarnoki hatalomvágya miatt bukik el, hanem
valamiféle szerencsétlen történelmi végzet folytán és bukása legfeljebb azért
megérdemelt (részben), mert nem volt országának mintaszerű sáfára és vétett
az emberséges, igaz és okos kormányzás törvényei ellen. (A világirodalom
egyik legnagyszerűbb remeklése az a tíz sor, amelyben egy kertész szájába
adva és a kertészkedésből vett hasonlatokkal élve elmondja Shakespeare, me
lyek a bölcs vezetés ismérvei.)

Ha volt valami a "II. Richárd"-dal kapcsolatban, ami Shakespeare-nek fej
törést okozott, akkor az a tény, hogya történelmi II. Richárdot valóban le
tették a trónról. Shakespeare hűséges híve volt a monarchiának és hűséges

alattvalója Erzsébet királynőnek, majd utódának l. Jakabnak és darabjából
kiviláglóan nagyon jól ismerte az "lsten keg1jelméből való királyság" akkori
ban ismét előkerült és nyomatékkal hangsúlyozott elméletét. Ennek az volt
a lényege, hogya királyi hatalom közvetlenül isteni eredetű, tehát még maga
a kírály sem mondhat le róla soha. Eredete (a keresztény világban) a VII.
századig nyúlík víssza, amíkor a nyugatí gótoknál szokássá vált a királyok
[elkenése. Mint ismeretes, a katolikus teológia tanítása szerint a felkenéssel
járó szentségek (a keresztség, bérmálás és az egyházi rend) ún. "eltörölhetetlen
nyomot" hagynak a lélekben, amely nem múlik el. A világi uralkodók min
denkor igyekeztek arra, hogya király felkenésének hasonló "szentségi jelle-
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gét" elismertessék. Az egyház (bár kezdettől fogva tanította és tanítja ma ís,
hogy "minden hatalom az Istentől származik") soha nem ismerte el ezt a
szentségi jelleget, sőt a szentségek definiálása kapcsán III. Ince pápa kifeje
zetten szembeszállt vele. Ez azonban nem volt akadálya annak, hogy száza
dokkal később újra meg újra felelevenítsék, és hogy még az olyan, inkább a
protestantizmus felé húzó uralkodók is, mint Erzsébet és Jakab is azt vallják,
amit Shakespeare II. Richárd szájába ad:

"A roppant tengerek minden dagálya
se mossa le szentségét egy királynak
Halandó szó nem mozdithatja el
Az Úr választott küldöttjét soha."

Magáénak vallotta-e Shakespeare ezeket a szép mondatokat: nem tudjuk.
De feltehető, hogy nem minden fenntartás nélkü!. (Annál is inkább, mert
fenntartás nélkül valószínűleg csak az érdekelt királyok hittek bennük, raj
tuk kívül senki más.) Mindenesetre a költőnek meg keűei: oldania a nehéz
feladatot, hogy hű maradjon a történelmi valósághoz, tehat ábrázolja reálisan
a király letételét is, de ugyanakkor ne sértse az uralkodói érzékenységet sem.
Shakespeare zseniális könnyedséggel vitorlázik át a fogas kérdés Szkillái és
Karibdiszei között (nem rajta múlott, hogya királyi cenzúra így is kihúzta a
trónfosztási jelenetet és az első években csak anélkül volt szabad játszani) és
közben a drámairodalom egyik legérdekesebb egyéniségét teremti meg II.
Richárd alakjában, aki egyrészt a magasabbrendű erkölcsi erővel szemben alul
maradó, gyenge jellemű vesztes, másrészt a sorsával megrendülést kiváltó tra
gikus hős. Ez persze kissé ellentmondásossá, bonyolulttá teszi a figurát, anél
kül azonban, hogy hihetetlen vagy elfogadhatatlan lenne.

Már inkább problematikus az ellenlábas Bolingbroke, a későbbi IV. Henrik
alakja, aki mindenben az erényes és igazságos uralkodó eszményképét testesíti
meg, attól az egy utolsó aktustól eltekintve, hogy legyőzött vetélytársát nem
csak börtönbe csukat ja, de ott még meg is gyilkoltat ja (amire különben sem
miféle történelmi adat nincs). Ennyivel azonban nyilván tartozott Shakespeare
az "Isten kegyelméből való királyság" elméletének (és talán a Stuart Máriát a
börtönben kivégeztető Erzsébetnek is), amely szerint IV. Henrik minden ki
válósága ellenére, mindaddig trónbitorló, amíg az egyedül törvényes, felkent
II. Richárd király életben van.

A Körszínház nagy és elismerésreméltó igyekezettel vitte színre ezt a sok
költőiségben is gazdag Shakespeare-drámát. A rendező Kazimir Károly mun
katársaival együtt mindent megtett a korabeli hangulat megteremtése érdeké
ben. Tény, hogy Shakespeare társulata is köralakú színházban játszott. De,
hogy ez a gyakorlat feleleveníthlftő-e napjainkban, az a Körszínház mostani
előadása után is vitatható kérdés marad. (Egyébként az idén nyáron a nagy
Shakespeare színész és rendező Lawrence Olivier is megpróbálkozott körszín
házi Shakespeare előadásokkal, mérsékelt sikerrel.) Az észrevehető, hogya ren
dező igyekezett úgy mozgatni a szereplőket, hogya körben ülő nézők minden
szektorának igazságosan jusson szembe és háttal mondott dikció is. De az
egyes "felállások" túl soká tartottak és így túlságosan sokat kellett mulasztani
a folyamatos szövegből (ti. mikor a kevésbé érceshangú színészek háttal álltak).
Nem tudjuk, hogyan játszottak Shakespeare idejében, de talán sokkal többet
mozogtak körbe, beszéd közben is. Mindenesetre érdemes tovább kísérletezni.

A címszerepet alakító Bodrogi Gyula komoly színészi kulturával állt helyt
a nehéz szerepben. Nem tehet róla, hog1/ túl szelid és jófiús az egyénísége, eh
hez az összetett figurához. Kőmíves Sándor megrendítő öreg Gauntja, Mádi
Szabó Gábor humorral fűszerezett York hercege, Latinovits Zoltán férfias Bo
lingbroke-ja emlékezetes alakítások. De mellettük az egész lelkes társulat rá
szolgált a tapsokra.

Somlyó György új fordítása most hangzott el először színpadon. Kitűnő,

hiteles shakespearei szöveg, néhány egészen virtuóz találatta!. Külön elismerés
jár a szereplőknek, amiért a verset ezúttal valóban versnek hallottuk.

(Doromby Károly)
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KÉPZÓMÚVÉSZET. A Velencei Biennálé nagydíjasai. A XXXI. Velencei
Biennálé festészeti nagydíját a francia Alfred Manessier, a szobrászatí Grand
Prix-t az olasz származású, svájci születésű, de Franciaországban élő Alberto
Giacometti nyerte el; Raymond Nacenta "Sohool of Paris" című kötete rnínd
kettőjüket a "Párizsi Iskolav-hoz sorolja.

Manessier 1911-ben született a franciaországi Saint-Ouen-ban, Az absztrakt
festészet spirituális ága egyik legkiválóbb képviselőjének tekintik - így be
szél róla Jean Onimus is abban az "Études"-beli tanulmányában, amellyel ta
valyi júliusi számunk "Eszmék és tények" rovata foglalkozott.

Alfred Manessier az 1930-as években a Ransom-akadémián tanult, ahol
megismerkedett az előző nemzedékhez tartozó jeles non-figurativ festővel,

Roger Bissiére-rel, aki akkoriban az említett akadémia tanára volt. Manessier
rövidesen néhány társával csoportot alkotott Bíssiére körül. (Egyes müvészetí
kritikusok Bissiere szerepét Gustave Moreau-éhoz szekták hasonlítani - mint
ismeretes, Moreau a rnúlt század végének kimagasló művész-pedagógusa volt,
növendékei között találjuk Matisse-t, Rouault-t, Marquet-t, Puy-t.) A nyilvá
nosság előtt a 30-as években jelenik meg Manessier, s azóta igen sok, bel- és
külföldi, egyéni és csoportos kiállításon vett részt. Szellemi fejlődése szem
pontjából nagyjelentőségű volt az az idő, amelyet a Solígny-í trappisták kolos
torában töltött el. Munkássága ettől kezdve mélyen vallásos arculatú. Egyház
művészetí munkássága számottevő. Elvont stílusú üvegablakokat készített a
Júrában lévő Bréseux temploma, továbbá az egyik Arles-i templom, az észak
franciaországi Hem kápolnája és a bázeli Szenthárornság-templorn számára 
Anton Henze "Moderne christliche Malerei" című könyve (Pattloch Verlag,
1961) az utóbbit kiváltképpen mesterműnek nevezi. Már a XXIX. (1958-as)
Velencei Biennálé francia pavilonjában is szerepelt Manessíer-től három val
lásos ihletésű kompozíció. 1961-ben festette "Et gloriam vidi Besurgentís"
("Láttam a Föltámadottnak dicsőségét") círnű munkáját. (A cím a husvétva
sárnapi szentmise szekvenciájából való.) Ez az alkotás is, csakúgy, mínt a
"salve Regina", a "Töviskorona", az "Éjféli mise", a "Passió, Szent Máté sze
rínt", "A keresztrefeszítés", egytől egyig teljesen absztrakt művek, amelyek
minden tárgyias utalást, motívumot, jelzést nélkülöznek -:- de telítve vannak
rnísztikus atmoszférával.

Manessier munkásságának kiindulópontját - mutatnak rá forrásaink 
helytelen lenne valamely művészi teorémában keresnünk; míndegyík rnűve

belső élményből sarjad - művészete megvalósítja a goethei igazságot: ,,szürke
mínden elmélet barátom, de zöld az élet arany fája." Manessier keveset és a
középkori mesterek technikai alaposságával alkot. (Erre utal DoTÍval tanulmá
nyának már a címe is: "Manessier, artisan religieux".) Melegen világító, fino
man átérzett színei, rács-szerűen áttört vagy lágyan hullámzó, lebegő és ölel
kező formái a félelemtől és szorongástól mentes harmónia érzését sugározzák.
(Nem véletlen, hogy az "angélique" jelző és a "séréni,té" főnév majdmínd
egyik cikkben előfordul, amelyet Manessíer-ről olvastunk.) E sajátosságai ki
emelik Manessier-t a Nyugaton működő absztrakt festők tömkelegéből, akik
nek munkái jórészt a heídeggerí "szorongás" nyomasztó hangulatát tolmácsol
ják. Manessier-nek s néhány társának, így Bissiere-nek, Singier-nek, Bazaine
nek nagy részük van abban, hogy nyugati egyházi körökben elismerik s az
egyházművészetben nagy mértékben szóhoz juttatják a nonfigurácíót, Érdekes
Manessier egyik kijelentése, amely szerínt egy műalkotás értékét egymagában
sem a realisztikus, sem az absztrakt stílus nem biztosíthatja - egyedül a mű

vész szellemi ereje, mondanívalójának tartalmassága. Ha ez hiányzik. ha a
rnűvész belsőleg üres, akkor műve sem lehet más, mint halvány, élettelen
árnykép, s ezen nem tud változtatni sem a realisztikus, sem a nonfiguratív,
sem a másféle fogalmazás.

A másik nagydíj as, Alberto Giacometti 1901-ben született Olasz-Svájcban.
Művészi környezetben nőtt fel, apja impresszionista festő, nagybátyja is mű

vész, egyik testvére építész, a másik kerámíkus. Giacometti előbb festészeti,
majd szobrászati tanulmányokat folytatott, egyik mestere a nagy francia szob
rász, Bourdelle volt. 1930 körül a szürrealistákhoz csatlakozott, s illusztrálta
Sreton és Tzara verseskönyveit. Ebböl az időszakból való jellegzetes műve:
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"A palota, hajnali négy órakor", e bizzar cimű, s ennek megfelelően fantasz
tikus, álomszerű kompozíció. Méltatói Edgár Allan Poe kísérteties novel1áit és
költeményeit, Franz Kafka írásait s az olasz "metafizikus" festő, ChiTico der
medt vílágú képeit, kiürült városait, titokzatos portikuszait szekták párhuzam
ba állítani Giacometti ekorszakával. 1935 óta Giacometti művészetében nagy
szerepet játszik az emberi alak ábrázolása. Alló és lépő figurái erősen defor
máltak, ösztövérre nyújtották, durva felületűek, minden behízelgő vagy tet
szetős vonástól mentesek. A korábbi szürrealista hatáshoz már erős expresz
szionista ízek is járulnak, s a prehisztorikus-primitiv szobrászat mágikus szel
leméből is sok van bennük, pl. az etruszk szarkofágok reliefjeiből. Giacometti
mínt grafikus és mint költő is érdekes egyéniség - újabban a festészetet is
újra műveli, s a szakirodalom megkülönböztetett elismeréssel tárgyalja pík
túráját. ("Neue Kunst nach 1945", Verlag DuMont, Köln, 1958 és P. CouTthion:
"Art indépendant", Ed. A. Michel, Paris, 1958.) Az előbbi kötet a festő Giaco
mettit magános vándornak, nagy titkok tudójának, egy magasabb világ hir
nőkének nevezi, olyan művésznek, akinek látomásaiban zavartan ismerünk
önmagunkra. A látszólagos darabosság és nyers mintázás ellenére Giacometti
rnűvészetét is az anyag és a forma mesteri kezelése, a komponálás tökélye
jellemzi - a művész sokat foglalkozott a korai barokk hatalmas technikai
tudású grafíkusával, Jacques Callot-val, akit a régi mesterek közül egyik
eszményképének tekint.

Giacometti még "ábrázoló" művész, viszont Manessier "nem-ábrázoló".
Igy sportnyelven azt mondhatjuk, hogy - ami a nagydíjakat illeti - a velen
cei biennálé eredménye 1:1 a figuratív és non-figuratív művészí iskolák kö
zött. A kezünkben megfordult művészeti kiadványok mindkét művészről igen
sok jót írnak, s így azt gondoljuk, a döntés sem nagyobb viharokat, sem je
lentősebb meglepetéseket nem keltett.

A Bíennálén a magyar művészek munkái közül Kmetty János, Bernáth
Aurél és Kurucz D. István festményei, Gádor István kerámiaszobrai és MaTtyn
Ferenc grafikái szerepeltek. (Résztvett ugyan még néhány más magyar művész

is, ezek azonban csak egy-két művel személyenként.) A "Lettres Francaises"
kritikusa - G. Bodaille - művészeink közül elsősorban Bernáthot és Gádort
emeli ki, munkásságukat röviden, de malegen méltatja, s a lap Gádor mester
egyik kerámiakompozícióját reprodukálja is .

•••
Emlékezés az ATS HungaricáTa. 1932-ben - harminc esztendővel ezelőtt 

indult meg az ATS Hungarica képzőművészeti könyvsorozat. amely mindmos
tanáig a legszebb, legszínvonalasabb és legnagyobb igényűnek induló kezde
ményezés volt rnűvészetí irodalmunkban. Az első két kötetet Genthon István
szerkesztette, az Ars Hungarica sorozatcím is tőle származott. Az első monog
ráfia Bernáth Aurél, a második Egry munkásságát ismertette. Genthontól Olt
ványi-Artinger Imre vette át a szerkesztést, s ekkor jelentek meg a Szőnyi
Istvánról, Medgyessy Ferencről, Czóbel Béláról, Derkovitsról, Kernstokról,
Farkas Istvánról, Ferenczy Noémiről és Beck Ö. Fülöpről szóló kötetek. A
szerzők akkori legkülönb művészeti íróink voltak: Genthonon s Oltványin kí
vül Farkas Zoltán, Fenyő Iván, Kállai Ernő, Tolnay Károly s mások.

Az Ars Hungarica ötven kötetre tervezett monográfia-sorozat volt. A szer
kesztők és a kiadó (BisztTai Farkas Ferenc) programjukban azt tűzték ki cé
lul, hogy feldolgozzák mindazokat az értékeket, amelyeket - az Arpádoktól
napjainkig- - a magyarországi, illetve magyar művészek létrehoztak. Fel akar
ták ölelni a magyar képzőművészet teljes történetét - azonban a szokásos
művészettörténetektől az Ars Hungarica két ponton különbözött: egyrészt a
monograűkus forma tekintetében, másrészt abban, hogya szerkesztők a mából
kiindulva és időben visszafelé haladva óhajtottak összefoglaláshoz eljutni. El
sősorban az élő jelenségek helyét kívánták művészetünkben kijelölni, de 
mint Fettich Nádor "A honfoglaló magyarság művészete" és Horváth Henrik
,,A magyar szobrászat kezdetei" című tanulmányainak a sorozatba való bele
iktatása mutatja - a múlt sem esett ki érdeklődési körükből, A végső cél az
volt, hogy a kötetekből a magyar müvészet bölcseletének körvonalai bontakoz
zanak ld. Ez azonban maradéktalanul nem valósulhatott meg, mert a 30-as
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évek végének egyre jobban fasizálódó magyar kormányzata betiltotta az ATs
HungaTicát. A betiltás hátteret érdekesen világítja meg a "Magyarság" című

szélsőjobboldali lap 1939. január ll-i számában megjelent denunciáns hangú
cikk, amely lekicsinylő és rágalmazó hangnemben emlékezik meg Medgyessy
Ferenc, a nagy gobelin-szövö művésznő Ferenczy Noémi, Berénu Róbert,
Kernstok, Beck Ö. Fülöp s más prominens művészek munkásságáról, A magát
meg nem nevező lesipuskás cikkíró "tájékozottságára" jellemző, hogy Pátzayt
átkeresztelte "Bélá"-ra, s Medgyessyről csak annyit tud, hogy "a kommün
alatt főiskolai tanárrá nevezték ,ki", Ferenczy Noémi pedig "kommunista igény
telenségben" (1) él. Ezekután felsorolja Szőnyi, Molnár C. Pál, Vaszary, Dési
HubeT, Kmetty és mások neveit, mú-Ielhábcrodással megkérdezve: "Ezek a
magyar művészek?!" S hogy merről fúj a szél, az kiderűl a cikk végefelé,
amikor az anonim cikkíró Hulerek szetárából kölcsönveszí, s az ATS Hungarica
szerzöíre és művészeire rásüti a "Kunstbolschewismus" kifejezést... Egy
ilyen demagóg hangú cikk alapján történt meg az Ars Hunqarica betiltása. s
így már nem kerűlhetett sor Ja}czay János Szoootka Imréről írott tanulmányá
nak, tová.bbá a Ferenczy Károlyról, Csókról, Szinyeiről, Rippl-Rónairól, BeTény
Róbertról tervezett köteteknek megjelentetésére. A 12. monográtíával véget
ért a vállalkozás - Tót1alusi Kis Miklós ügye két és félszáz év után újra
megismétlődött... Akiknek az elkészült tucatnyi kötetből vannak példányai,
azok féltve és ezeretettel őrzik, mert - tartalrru értékén túlmenően - e
könyvek mindegyike könyvműveszeti remeklés. Ferenczy Béni is így emlékezik
meg az ATS Hungaricáról "Rövid. előadás a könyvillusztrálásról" círnű tanul
mányában. ("Irás és kép", Magvető, 1961.) (Dévenyi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (S z a b a d t é T i h a n g ver s e n y e k.) A KáTolyi
keTtben fiatal szovjet karmester, Viktor Dubrovszkij mutatkozott be és az évad
kie1l}elkedő eseményei között tartjuk számon szereplését. IvIűsorában a roman
tika világáról adott izléses keTesztmetszetet, Weber tündéTkeTtjétől (Oberon
nyitány) egészen Csajkovszkij pátoszáig (V. szimfónia). Középen pedig, mintegy
összefoglalva és kiegyenlitve a két vegletet - és általában a romantikus vi
lágképet - Liszt Esz-dúr zongoraveTsenye állott. (Erdemes megjegyezni, hogy
első bemutatója, 1855-ben szintén összefoglalásnak számitott, hiszen Liszt ját
szotta a magánszólamot, a zenek(!rt peaig Hector BeTlioz vezényelte.) Dub
rovszkij sikerének titka azonban nem csak izlésesen összeválogatott műsoTában
rejlett, hanem ragyogó technikájában és hiteles elképzeléseiben is. A sza
bad tér áldatlan hangzásviszonyai között is nagyon sok új, eddig ismeTetlen
motívumot emelt ki és hozott elötérbe, úgyhogy a közönséget mindvégig lebí
lincselte, néhol meg egyenesen lázbahozta. Itt-ott ugyan túlontúl kiélezte a
végletek ellentétét, de most ezt sem éreztük korszerűtlennek, hiszen éppen azt
igazolta ezzel Dubrovszkij, hogya romantikus művek túlzott objektiválása (a
modeTn Chopin-iskola f) rengeteg szépségtől és élménytől foszthat meg. És
talán ez a felismeTés volt szereplésének: egyik legszebb és legmaradandóbb
tanulsága.

A közönség azél·t is hálás volt Dubrovszkijnak, hogy műsorára tűzte WebeT
Oberon-nyitányát; a nagy német zeneszeTZŐ műveit ugyanis sajnos nagyon rit
kán hallhatjuk. Pedig a múlt században igen gyakori vendég volt mind az
operaszínpadon, mind a hangversenydobogón. (A bűvös vadász Agatháját pl.
Déryné énekelte még a Nemzeti Szinház hőskorában, Szertiatieiui pedig juta
lomjátékul választotta Gáspár szerepét.) Különösen a 70-es-SO-as években
volt népszerű Weber tündérvilága. Péterfy Jenő egyik kritikája szerint Weber
"a népdalt eszményiti, ellátja romantikus kedélyvilága minden varázsával és
betölti a tündérek hangulatával". (És itt ismét szóvátesszük, nem előszöT és
sajnos nem is utoljára, Péterfy nagyszeTű zenekritikáinak kiadását. Á Ma
gyar ITodalmi Ritkaságoknak az a kötete ugyau,is, melyben Vajthó László és
tanítványai közreadták az EgyetéTtésben megjelent kritikáit, ma máT teljesen
hozzáférhetetlen, nem szólva arról, hogy ez a gyűjtemény akkor sem volt tel
jes, hiszen hiányoztak belőle a Pester Lloydba irt Tecenziók, amelyek pedig
a PéteTfy-kutató Zimándi István szerint a leqértékeeebbek. Ideje lenne mQSt
7M.T ezeket a kritikákat megbizható bibliogTáfia alapján összegyűjteni, le-for-
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ditani és kiadni. A magyar zene és iroda~om történetének egyaránt értélces
dokumentumai.) Weber tündérvilága főként Herder esztétikáján alapszik. Her
der szerint ugyanis a zenés szinpadnak ábrándjainkat kelt beteljesitenie és az
á~mok birodalmába kell röpitenie a hallgatót. Weber előtt E. T. A. Hoffmann
támasztotta fel a mesevilágot (bár Mozart Varázsfuvolája is ebbe a vonuwtba
tartozik Hoffmann szerint, ő ugyanis Mozart személyében az első romantikus
mestert üdvözölte), de a betetőzés kétségkivül Weber érdeme. Az utána kö
vetkezők nem is tudtak mit hozzátenni eredményeihez: Wagner ugyan [el
haszná~ta a weberi vezérmotivum-technikát, de új világot épített vele. Az ő

világát már nem tündérek népesítík be, hanem istenek, s ő nem mesét mond,
hanem mitológiát teremt.

Persze nem lennénk igazságosak és meghamisitanók a teiiesséqet, ha
Weber művészetét kizárólag mesés, tündéri elemei miatt értékelnénk. Hiszen
- mint Szabolcsi Bence mondja - "vele kezdődik Európában a zene és a
nacionalizmus. " kapcsolata. Hazafias Körner-meg.zenésítései, a ,Lant és kard'
kórusok adják a kiséretét Németország Napoleon-etteties háborújának .. .".
Nem véletlen, hogy egész életműve az ánálló német operaműfaj megteremté
sére irányult, és sikeres kisértete, az Euryanthe példáu~ és mintául szo~gált

követőinek. Ám a modern köz tudat és közönség mégis inkább zenéjének ro
mantikus oldalát, a sötét és világos kontraszt ját és a mesés elemeket kedoeli.
Ezt értékeljuk az Oberon-nyitányban is, ahol már abevezetésben megszólal
Hüón varázs kürt je. Es Dubrovszkij is ezt a világot akarta kiemelni, amikor
szándékosan tompitotta a fő téma heroikus jelleget. Így ragyogóan érvényesült
amelléktéma behízelgően szép kantilénája. A közönseg is alig tudott bete~ni a
megejtően kifejező liráutil és tombolva ünnepelte a szovjet karmestert. Na
gyon szép volt Gabos Gábor kiváló tolmácsolásában a Liszt zongoraverseny és
a Csajkovszkij szimfónia is, melyben a szépen és kedvvel muzsiká~ó Hangver
senyzenekar sokszor elmarasztalt rezesei is jeleskedtek. (Reméljük, hogy mi
nél előbb, talán már ősszel, viszontláthat juk Dubrovszkijt.)

A Városmajori Bérlet első előadása Borbély Gyula vezényletéve~ ígen szép
élményt igért, hiszere a bécsi klasezicizrnusboi adott keresztmetszetet Haydn,
Mozart és Beethoven egy-egy szimfóníájával. A nagyon szép [ekvésű színpad
nézőterén sok külföldit is láttunk és ugyancsak szégyenkeztünk előttük a mik
rojonok rossz beállítása és a parkban zajongó ifjúság lármája miatt. (Arról
nem is szólunk, hogy az egyik oboa rosszul volt felhangolva.) Amig vawmilyen
módon meg nem fékezik a helybéli fiatalság füttyös kedélyét, nehéz lesz él
vezhető hangversenyről beszámolnunk a Városmajorból. Pedig a karmester 
talán kissé sok mozgással - mindent megtett -, ám a London-szimfónia ködös
csendességéből orkánt kavart a míkrofon, Beethoven V. szímfóniájának vihar
zasát viszont nyári záporrá csendesitette. N émi aggodaiomma~ várjuk az el
következő hangversenyeket ...

(Hatvanban a Kapisztrán kórussal és zenekarral.) 1751
ben épült a szép hatvani templom - értesültünk Csik József prépost-plébános
nak a hangversenyt bevezető szavaiból, tehát idén nincs semmilyen jubileuma.
Am az 1962-es esztendő mégis emlékezetes marad sokáig Hatvanban: hiszen
e~készült a templom új, szép hangú orgonája. Ennek avatására érkezett a vá
rosba a Kapisztrán kórus és zenekar, hogy pécsi és sik~ósi nagysikerű szerep
lése után it is megszólaltassa Hiindei Messiását. Immáron - fennállásuk óta
huszonhetedszer ! Es mennyi minden izgalom, mennyi szépség és mennyi mű'
vészi fejlődés van egy ilyen nagy szám mögött. De talán mégis az a leqszebb,
hogy az előadások java része vidéken, falvakban és városokban zajlott le.
Szinte felmérhetetlen annak a kultúrmissziónak a jelentősége, me~yet a Ka
pisztrán. kórus vidéki "kiruccanásai" jelentenek. Egyszerű emberek százaí és
ezrei ismerték meg közvetítésükkel a zeneirodalom kiemelkedő csúcsait és sok
százan meritettek életre szóló zenei élményt előadásaikból. Hatvanban ís ta
lán az volt a legmaradandóbb emlékünk, ahogyaszájtátó gyerekek és fej
kendős nénikék végigülték és végigáUták a hangversenyt s a kórus és zenekar
is azt vehette ~egnagyobb dicséretének, ami az egyik he~ybélí szájábó~ n,ang
zott el előadás után; "Aztán gyüjjenek minél hamarább I", És ők. mennek,- is,
boldogan. Pedig sok izgalom akadt a mostani hangversenyen is, sokszor érez.
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tük veszélyben az előadás folytonosságát. Tamás Alajos azonban talán észre
sem vette, hogy a gyerekek háta mögé telepedtek a dobogóra, egyikük pedig
háta mögött utánozta mozdulatait. De az is lehet, hogy észrevette. S akkor ezt
gondolhatta: Ki tudja, hátha éppen ebből a kis csibészből lesz karmester
valaha!

Sokszor értékeltük már a Messiást éppen a Kapisztránok előadásában, dm
ezen a mostani hangversenyen mégis nagyon sok új momentumra figyeltünk
fel - hála a kitűnő előadásnak és a templom nagyszerű akusztikájának.
Mindenekelőtt a hibátlan barokk hangzás volt maradandó élményünk. Ponto
san léptek be egymásután a szólamok és a fúgák szövevényéból egyre szebben
magasodott föl a monumentális hiindeli építmény. Ez elsősorban IL vezénylő

karmester, Tamás Alajos érdeme, aki ismét bebizonyította, hogy mint kar
mester sem marad a zeneszerző mögött. Ahogy Az Úr rendelé kezdetű k6rust,
vagy a záró Ament kibontotta, az maradandó, nagy élményt jelenthetett min
den hallgatónak. Legnagyobb sikere ezúttal is az Allelujának volt, én azonban
ismét nem hallgathatom el régi kifogásomat: a kórus túl halkan indított és a
végső felemelkedésnek így volt valami oda nem illő, romantikus árnyalata is.
A kórus és IL zenekar is érezhető lelkesedéssel követte vezetője intéseit, s az
előbbi biztos intonálásával és szép szövegejtésével,az utóbbi pedig hibátlan
összmunkájával jeleskedett. (Külön is kiemeljük az utolsó basszus-ária nagy
szerű fúvós kíséretét.) Talán éppen a nagy lelkesedés magyarázza, hogy né
melyik belépésnél a tenor szólam fortissimo indított, s ez néhol rikkantásnak
hatott. A kórust dícséri a nagyszerű hangulati teljesség is: mindvégig éreztük
a történés pszichológiai hátterét, mert tudnak "sötéten", "világosan", szomo
rúan és boldogan énekelni.

A szólisták ezúttal is szépen szerepeltek, élükön természetesen Réti Jó
zseffel, aki nem csak hangilag, hanem érzelmileg is egy'ütt él a cselekmény
nyel, és így képes azt mindig tökéletesen kifejezni. Utolsó áriája felejthetetlen
volt! Várhelyi Endre szintén emlékezés pillanatokat szerzett, bár itt-ott ba
riton felé csúszott a hangszíne. (Rónay László)

A CORRIDÁTOL A BOXRINGIG. Mikor helyet foglaltam a nézőtéren. be
kell vallanom, kissé ráncoltam a homlokomat. Már maga a cím - Carmen
Jones - felkeltette berzenkedésemet. alapos ellenérzést váltott ki belőlem: hát
ezeknek semmi sem szent! ... Hiszen a Carmen rníndannyíunk emlékezetében
annyira egybeforrott a spanyol mílíővel, hogyegyszerűen képtelenek lettünk
volna a cselekményt más, főképpen néger környezetbe helyezni. A marasztaló
itélet mégis elmaradt, mert a filmnek sikerült szinte maradéktalan élményt
nyújtania - ha más élményt is, mint egy operaházbeli Carmen előadásnak...

Prosper Mérimée novellája korában merésznek, talán túlzottan is realis
tának számított. A rnű a valóságba mélyesztette gyökereit, átfúrva a romantika
liánokkal teleszőtt talaját. Igenám, csakhogy az ilyen aljnövényzet szívós és
nem egykönnyen adja meg magát. Mérimée pedig különben sem volt mentes
a romantikától. írói hírnevét két sikerűlt irodalmi misztifikációval alapozta
meg: Thédtre de Clara Gazut és Le Guzla - amazt állítólag spanyolból, emezt
pedig szerbből fordította, ám valójában rnínd a színművek, mind pedig a ver
seskötet Mérírnée saját írásai voltak. Már magában az, hogy Mérimée a for
dító paravanja rnögé bújt, elárulja, hogy bizony nem tudott megszabadulni
teljesen kora ízlésétől. A regényességnek különösen egy szélsőséges válfaja: az
egzotikum vonzotta. Az akkori Párizs számára ugyanis már a Pireneusok túlsó
oldalán elterülő Spanyolhon is a~ egzotíkurnok földjének számított. A tarka
népviseletű katalánokat, a forróvérű baszkokat nem tekintették felnőtteknek,

egyenrangú európaíaknak, hanem valami érdekes, bár kissé lenézett cigány
népségnek. Volt is ebben némi igazság. A mostoha természeti körűlmények, az
évszázados belső elnyomatás következtében ez a nép fejlődésben messze el
maradt francia szomszédjától. Vad szenvedélyek és sötét babonák hona volt
ez a föld. A napóleoni háborúkban ilyennek ismerték meg őket a rájuk törő

franciák és ez a megítélésük Mérírnée korára sem változott úgyszólván semmit.
Éppen a reális beállítás igénye késztette tehát az írót, hogy történetét spa

nyol környezetbe helyezze. A mágikus, színte vajákosságon alapuló női varázs
erőt, a megrontó szépeéget s a míndent elsöprő, fékevesztett szenvedélyt akarta



ábrázolni, Az egyszerű emberek életét, kicsiny, mindennapi problémáikat, a
forró szívek tragikus hamvadását. Valósnak tűnhetett volna ez francia mílí
őben? Viselkedett volna-e, mondjuk egy szpáhí, Don Joséhoz hasonlóan? Nem.
A párizsi dohánygyárakban nem dolgoztak csábítógítánák, csupán szürke, ro
botban elnyűtt munkásnők. Ilyen virágszálak nyilván csak Ibéria napégette
talajából fakadtak. Innen a látszólagos ellentmondás: a romantikába ültetett
realizmus. Atütő sikerét is ennek a kettősségnek köszönhette. Mind az elbeszé
lés, mind pedig a belőle készült opera. Georges Bizet lángelméje olyan zenét
komponált ugyanis, amely ennek? kettősségnek minden tekintetben megfelelt.
Új volt, modern ízű ez a muzsika s mégsem műzene, hanem a népi dalelemek
feldolgozása; eredeti, tipikusan spanyol. Ibéria szíve dobogott benne. Egycsa
pásra meghódította Európa operaszínpadal.t, megismerte a világ és megsze
rette. Mindmáig műsoron van. Születésekor merész újításnak, úttörő kísérlet
nek számított, ám ma már ott halad, azon az úton, mely a klasszikusok közé
vezet.

De most vissza a filmhez, ehhez a musicalból készült mozidarabhoz,
amelynek nincsen egyetlen fehérbőrű szereplője sem. Különös világba visz, az
egzotikumok honába, ámbár a történet modern, reális, a mai ember számára
könnyen hozzáférhető, színhelye is az Ujvilág, a .Jegeslegek" országa, az Egye
sült Allamok, ideje pedig a második világháború rnozgalrnas napjai. A film
tehát "megfiatalított", spanyolból négerre transzponált Carmen. Aki nem látta,
akit nem kerített hatalmába a pompás produkció, a szeraplők tündöklő játéka
s a tökéletes, művészí rendezés, joggal kérdezheti, hogy mi szükség volt er
re? Hát nem lett volna eléggé látványos, eléggé pittoreszk az "eredeti" opera
szcenirozása ? Ugyan mi célja lehetett arzrak, hogya Mérimée-féle gyönyörű

történetet ennyire átgyúrják ? Amindenáron újat keresés ördöge, vagy a pro
fithajhászás dérnona serkentette az alkotók fantáziáját?

Nem, azt hiszem egyik sem. Merő pénzsóvárgásból vagy feltűnési viszke
tegségből nem lehet ilyen művészit alkotni. Ehhez több kellett. Merészség, hal
latlan merészség! Majdnem akkora bátorság kellett ehhez, mínt a Mérimée
novella opera-színpadi feldolgozásához. Gondoljuk csak meg - hozzányúlni egy
lelkekbe rögződött világsikerhez. Iszonyú kookázat. Vagy hatalmas siker, vagy
szörnyűséges bukás - mert itt nincs középút. Nos, a film alkotói mertek és
nyertek ...

Nyertek, mert alkotásuk önmaga helyett beszél, sikerességével indokol. A
Carmen ugyanis nem történelmi opera, melynek szcenáriuma helyhez és idő

höz kötött. Az Aidán, a Rigolettón, a Lammermoori Lucián nincs mód változ
tatni, a zene s a történet egy bizonyos eseményhez, történelmi vagy "kora
beli" mozzanathoz tapad. A Carmen azonban "mai" eseményt visz színpadra,
mint általában minden modern színmű, vagy opera.

S Mérimée elbeszélésének éppen ez a "maisága" porosodott be kissé, el
járt felette az idő. A néző így önkéntelenül is a múltba helyezi a cselekmény
idejét, holott a szerzőknek nem ez volt a céljuk - ők mai darabot írtak. De
hol van már a romantikus csempészvilág: a lagjárhatatlanabb hegyek is köny
nyeri megközelíthetők - helikopterrel. A Carmen zsiványtanyája manapság
már egyetlen civilizált államban sem képzelhető el; nincs a világon olyan tu
tyimutyi rendőrség, amely ilyet tűrne, lehetővé tenne. Bizet operája - még
inkább, mint a Mérirnée novella - ma már szinte a klasszikusok patinaját
viseli magán ... pedig bemutatása idején milyen modern, új volt!

Meg kellett hát fiatalítani, hogya néző mainak érezze. Mind a musical,
mely a New York-i Broadway-n már hatalmas sikert aratott, mind a filmvál
tozat forgatókönyv-írója (Harry Kleiner) s rendezője (Otto Preminger) nagy
körültekintéssel, gyengéd kegyelettel végezték ezt a roppant kényes műtétet,

Amennyire csak lehetett, igyekeztek minél többet átmenteni Mérírnée novellá
jából - inkább ehhez símultak, az eredetihez, mint az opera-librettóhoz -,
megtartván a rneseszövés fonalát s híven transzponálva minden főbb mozza
natot. Carmen megőrizte végzetes varázsát, Joe-Don José megmaradt tizedes
nek, Cindy Lou épp oly hamvas' ártatlanság, mint Micaela. Ami pedig meg
változott, azt sem valami öncélú ötlet eredményezte, hanem éppen a fiatali
tásí műtét szükséges velejárója, hogy a szervezet megőrizze életképességet.
Igy lett a dohánygyárból ejtőernyőt készítő hadiüzem, a csempészkocsmából
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néger-bár, Escamillóból Husky Miller profi boxbajnok - teljesen indokoltan,
hiszen az USA-ban nem a "conida de toros": a bikaviadal arénáj ának délceg
torreadorja. hanem a boxring i,őse a nép kedvence, bálványa. Hasonlóképpen
Joe sem a Pireneusok zord, sziklás vadonába menekül a "függelemsérU'S" kö-

.vetkezményeí elől, hanem a modern élet kőrengetegébe, anagyvárosba,
Chícagoba,

Az áthangszerelt Bizet-rnuzsika is híven követi az eredeti partitúrát, Leg
inkább a Mercedes-ária s a csempészkórus mértéktartó dzsezzesítése sikerült.
Ami ·a szereplők hanganyagát illeti, nos, ez kissé elmarad nagyszerű, szinte
hibátlan színjátszó képességüktöl, minden esetre alatta van annak, amit nem
zetközi, nagy énekesektől megszoktunk ; igaz ugyan, hogya musical-énekes nem
mérhető operaszínpadi mértékkel. Egyedül Mi Iler alakítójának barítonía emel
kedik "metropolitáni" színvonalra. S ha már a kifogásoknál tartunk, hadd em
lítsek hirtelenjében még kettőt: Carmen alakítója olyan tüneményes jelenség,
olyan varázsos, érzéki szépség, hogy a sokkalta csinosabb Cindy Louval szem
ben is "hors concours" győzött volna; a narrativ torreádordal boxolódallá ala
kítása pedig eléggé furcsa érzést vált ki. Annyira megszoktuk ugyanis, hogy
Escamillo így énekel: döfd le a bikát ... Az új szöveg: üss, míg meg nem
szólal a gong - valahogy úgy érzem, bennünket vágott mellbe.

Ezektől az apró kifogásolnivalóktól, furcsaságoktól eltekintve, amelyek
azonban kirívó hibáknak egyáltalán nem mondhatók, művészí élményt nyúj
tott a film. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a spontán fe1csattanó taps,
mely az előadás végén átdübörgött a nézőtéren. Habár ennek filmszinházban
nincs sok értelme - hiszen a szeroplők nem hallhatják -, mégis ezúttal va
lahogyan helyénvaló volt: a nézők nem rejthették véka alá tetszésüket, kö
szönetüket. (Bittei Lajos)

A PÉCSI DÓM LEGÚJABB RESTAURÁLÁSA. Valahányszor valaki 
nemcsak pécsi, de a városban valaha járt idegen is -, felemlíti ezt - a már
nevében is változatos emlékeket idéző mecseki várost, csaknem bizonyos, hogy
lelke mélyén és szemének szivárványhnrtyáia rnögött nyomban a négy karcsú
tornyával égremutató, zöld tetőzetű, csodálatos épület-költemény, a dóm je
lenik meg.

Ennek a dómnak története - mint ismeretes -egy darab élő egyház- és
művészettörténelern. Feljegyzések igazolják, hogya római uralom alatt, a IV.
században alapított és ma is látható altemplomához emelték hozzá azt a "fel
tűnő értékűnek" nevezett bazilikát, amelyet Liupram salzburgi érsek szentelt
fel a IX. században. Szent István e dóm mellett alapította a pécsi püspöksé
get, amelynek vezetésével egyik legbensőbb emberét, a francia Bonipertust
bízta meg, akinek halála után Szent Mór, az első magyar származású püspök
került az egyházmegye élére. Ö a bazilikát tovább fejlesztette s ahhoz két tor
nyot építtetett. Ezek a tornyok azonban még Szent Mór életében, a magyar
testvórharcok alatt leégtek és csak hosszú századok rnúltán épültek fel újból.

Alig volt egyébként század az elmúlt ezer esztendőben, hogy a dóm falai
körül kőművesek, szobrászok, festők ne dolgoztak volna. Mondhatni mínden
püspök úgyszólván örökségbe kapta a dóm építkezési munkálatainak fölada
tát. Mégis - vagy talán éppen ezért - a magyar középkorban négytornyú
mivoltában már olyan felséges látványt nyújtott, hogy ilyen lelkes szavakra
ihlette 1543-ban, a török uralom kezdetén Csele bit, ezt a költői lendületű. és
frissen látó krónikást: "Ha ezt a tekintélyes Dzsámit úgy iparkódnánk leírni
mínden szépségével és fönségében, ahogy megismertük és láttuk: egész kötet
nyire terjedne az!" Miriderne elragadtatás ellenére azonban raktárrá változott
a gyönyörűséges "dzsámi", és csak a hódoltság megszűnésével foghatott hozzá
Radonay Mátyás, a "pécsi Pázmány", hogya "gabonaveremmé" lett székesegy
házat visszahelyezze illő méltóságába. Ám ezeket a munkálatokat félbesza
kították az újabb háborús események, és pedig 1703-ban, amikor a "rácok" be
törése alatt a dóm egész tetőzete leégett. A század közepéri azután Nesselrode
Ferenc püspöksége alatt folytatódott a restauráció, amikor a csúcsíves, gót és
reneszánsz vonások mellé a barokk elemek is bevonultak a székesegyház falai
közé, amely így lett "HZ építkezési irányok múzeumává". Erről a régi mivol
tárol írja Petrovich Ede közelmúltban megjelent ismertető kötetében: "A ke-
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vésbbé vonzó külsőt kárpótolta a belső felszerelés gazdagsága ..." Ezt a belső

gazdagságot - főleg az egyházi ruhák terén - gyarapította és fejlesztette ké
sőbb Klimó György, ez a roppant tetterőtől duzzadó püspök, aki Pécsett az
első nyomdát alapította és 10,000 kötetből álló könyvtárat a "köz használatára"
rendelte. Az ő hívására "szerzetesek, udvari festők és ismeretlen pécsi kézmí
vesek vetélkedtek a dóm szépítési, gyarapítási munkálataiban". A munkálatok
lendülete átterjedt a XIX. századba is. Ekkor Pollack Mihálynak, a Nemzeti
Múzeum építőrnűvészének tervei szerint megkezdték 1807-ben a dóm teljes res
taurálását, de csak 1830-ban Szepesy Ignác püspöksége alatt fejezték be.

A dóm ekkor "olyan monumentális és lebilincselő hatású volt, hogy a
pécsiele nem szrvesen látták 1882-ben a lebontásat", - állapította meg Pet
rovich. A szakértők igényeit azonban minden értéke és gazdagsága mellett sem
elégítette ki, Dulánszky Nándor püspök, aki "a művészi purizmus" híve volt, a
templom pécsi gondozóival együttesen úgy döntött, hogy vissza kell állítani a
templom eredeti román elemeit és meg kell alkotni a teljes harmóniát nyújtó
románkori templomot. Ennek az elhatározásnak alapján hívták meg az európai
hírű Schmiedt Frigyes építőművészt, megbízták a tervek elkészítésével, majd
azok elfogadása után az építéssel is. Ez az építkezés tíz esztendeig tartott és
három millió arany forintba került. Ennek köszönhetjük a dóm mai alakját,
benne és rajta Kiss Györgynek, Zala Györgynek szobrait és díszítményeít,
Andreae Károlynak, Becketiartit Mórnak Iestrnényeit, Lotz Károlynak és Szé
kely Bertalannak freskóit; a színek szivárványos csillogását, az arany és már
vány harmonikus, fényes, de mégis áhítatra buzdító pompáját, azt az egész
épület-költeményt, amelyet együttesen pécsi dómnak ismerünk ...

Sajnos azonban, a fáradhatatlan, lelkes és forró áldozatosság sem tudta
legyűrni a dóm szívós, csaknem örök ellenségét, az alatta rejtőző vizet, mely
alig negyedszázad eltelte után rnállasztani kezdte az 1891-ben felszentelt fala
kat. Ez a kezdődő pusztítás már ,,l922-től 1930-ig bizonyos mentő munkála
tokat Igóriyelt, malyeket Möller István egyetemi tanár vezetésével, csatorna
ásással, falszárító lehetőséggel kívántak megakadályozní". Az újabb évtizedek
ben sem állt meg azonban a pusztítás, s a vizfeltörés elősegítette a falak és
festmények fakulasát is. Hozzájárult a tetőzet romlása és Kiss György remek
apostolszobrainak omladékonysága is. Ezek a riasztó tényekkésztették rá vé
gül is az egyházi hatóságet. a várost és a Müemlékek Országos Bizottságát,
hogy együttes erővel próbáljanak gátat vetni a további károknak.

A dóm híres "lebegő" Népoltára mellett színes felvételekkel tarkított, kó
dexbe illő betűkkel megírt "fali újság" tűnik a szemünkbe. Előtte mindenki,
akár hívő, akár nem, megáll, mert gondosan összeállított szövegén keresztül
megismerkedhet a székesegyház kivonatos történetével és jelenbeli helyzeté
vel ... E faliújság élén ez a felszólítás olvasható: "Segítsetek a székesegyház
tatarozásában ! A legkisebb adomány is felbecsülhetetlen egyházi és nemzeti
értéket ment meg !" A felszólítást Cserháti József káptalani helynök intézte a
hívekhez 1961 novemberének utolsó vasárnapján egy bensőséges és megragadó
egyházzenei ünnepség keretében, amikor meghirdette és bejelentette a res
tauráció elkerülhetetlenségét. "A szükséges költségeket - olvassuk tovább 
az egyházhatóság, a város és a Műemlékek Országos Bizottsága adja, de ter
mészetesen szükség van a hívek jószívűségére és a bibliai asszony fillé
reire is ..."

Hogya felhívás nem maradt pusztában kiáltó szó, hanem megértésre ta
lált, azt a székesegyház körül felállított építkezési állványok tanúsítják, mert
a munkálatok ez év tavaszán valóban el is kezdődtek és alig kért hó múltán
elértek az első stációhoz is, a gyönyörű déli homlokzat teljes egészében elké
szült, a kifagyortt kövek kicserélődtek, a falak a márvány tisztaságával, fínom,
opálos fehérséggel tündökölnek. A nagy hozzáértést igénylő munkát az ország
legkitűnőbb kőfaragó rnestereí végezték hajszálnyí vésökkel és csiszoló kefék
kel. A megrongálódott borító lapokat a süttői bánya kövéből pótolták. A tor
nyok restaurálásához viszont ismét üzembehelyezték a Pécs-budafai kőbányát,

amely az anyagót a legutolsó átépítéshez is adta. A kőtömböket nyers állapot
ban szállítják a dóm nyugati bejáratánál levő udvarba és ott "saját" üzemben
fűrészelik, taragják, Minden darabot beépítés előtt a Műemlékek Országos Bi
zottsága szigorúan ellenőriz. A kitűzött cél az, hogy még a télvíz beállta előtt
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elkészüljön a külső falazat és a négy torony. Az új apostolszobrok felállítá
sára - amelyeket a Képzőművészeti Alap gondozásában Antal Károly készít
- az elkövetkező két esztendőben kerül majd sor. (Dénes Gizella)

ABA NOVAK VILMOS - MAI SZEMMEL. Huszonegy év telt el a művész
halála óta, akinek most emlékkiállitását láthattuk a Magyar Nemzeti Galériá
ban, Supka Magdolna gondos válogatásában és rendezésében. Ezelőtt vagy más
fél évtizede bukkant fel csak egy szerenesés kézzel rendezett önarckép-kiállí
táson az ő magabiztos, a 'tettvágytól eltelt, derűsen szembenéző, az egész kép
mezőt betöltő feje is. Nagykarimájú kalapja, rnínt háttér, födte el a világot,
a zöldeskék folttal [elképezve a felhőtlen égboltot és a megelevenedő. életerős

férfiarc, villogó, nyilt tekintettel úgy szernlélte korát, mintha robogó vonat ab
lakából hajolna ki. Akkoriban még csend borult Aba Novák Vilmos nevére.

Képzőművészetünk iránya azóta megváltozott. A korizlést, az új stílust
ma már hívebben kifejezi a gyorsütemű állami beruházási munkálatokba is
bekapcsolódó objektív szemléletű, monumentálís falfestészet, sokrétű felada
tokkal vívódó, közérdekű mondanivalójával, mint az egyes egyének személyes
igényeit szolgáló táblaművészet lírai hangulataíval, csendéleteivel, szubjektív
élmény-variációval. Harmincegy évvel ezelőtt, fent a csúcson, művészí pályá
jának utolsó évtizedébe lépve, igy írt Vallomásai-ban Aba Novák Vilmos: "Ki
mondom, ahogy gondolom: a jövő piktúrája a fal ... Az a polgári osztály,
mely a képzőművészeti kultúrát évtizedeken át csaknem kizárólagosan fenntar
totta, ma ezt felvenni gazdasági okokból kifolyólag képtelen. így adódik az
egyetlen lehetőség festőknek, szobrászoknak: közületeknek kell majd dolgoz
niok." - Jós szavak. Bekövetkezésüket igazolta az idő.

Aba Novák Vilmos az olasz mintákon magyar szellemiséggel megújhődott

monumentálís freskóművészetünknek újjáteremtő életrehívója, Hatalmas egy
házi és történeti ciklusaival Iegkirnagaslóbb festőink élvonalába emelkedett.
Első templomi freskói 1931-ben készültek a szegedi Demeter-toronyban. Deme
ter, á halászok szentje tiszteletére, a befejezetlenül maradt utolsók pedig a
Szent István-év alkalmából, 1938-39-ben a pannonhalmi köralakú, barokk
stílű Milleneum-pavillonban, és azzal párhuzamosan, sikeresen befejezett, tör
téneti tárgyú freskói a székesfehérvári bazilikában. Megfestette a pécsi teme
tőkápolna menyezetképét, a csomai templom Jézus Szíve-oltárképét, az idők

folyamán egyre jobban méltányolt jászszentandrási és a városmajorí templom
freskóit. Ezek az alkotások formában és tartalomban a megszokottól eltérő,

merőben idegenszerű látványukkal meglepték és részben elriasztották az első

nézőkét. Felfogásuk egyszerűsége érzéketlen ridegségnek hatott. Szegényesnek
tűnt a szünke alaptónusú színeknek harmóniája, melynek megrendíthetetlen
nyugalmában élet lüktetett, jelképe a szakadatlan történésnek, mely a lélek
ben játszódik le. Különösen a jászszentandrási templom freskói, az "Utolsó
itélet" kegyetlen szigorúságú látomásával, keltettek országszerte feltűnést. Ezek
a profán, kegyeletsértő képek megbotránkoztatják a hívőket - állították a
heves ellenzők, akik végül is Szmrecsányi Lajos egri érseket kérték fel dön
tőbírónak. Az érsek bölcs észrevétellel hárította el a beavatkozást: "Egy a
fontos és ebben nem kételkedem, hogy becsületes, tiszta szándék vezette a
festő ecsetjét. És akkor élni és hatni fog a mű, ha rnost még nem egyöntetűen

értékelő is a kortárs értelmezése." A megbántott művész maga is belevegyült
a vitába. Azzal érvelt, hogy támadói nem vesznek tudomást az egyházművészet

korszeru fejlődéséről. "Ne várják tőlem - mondotta -, hogy álszent tiroli
Herrgottmacherek sekélyes ízlését fogom kiszolgálni." A vihar egyelőre elült,
amikor a művész Szent Erzsébet-oltárképével aranyérmet kapott a padovai
egyházművészeti kiállításon. De újból felmorajlott, amikor a városmajori
templomban megjelentek hatalmas freskóL

Aba Novák aránylag későn, huszonhatéves korában kezdett el festeni, de
akkor már céltudatosan, alaposan felkészülve, festői és emberi mondanival6it
tökéletesen összehangolva látott hozzá hatalmas életműve megvalósításához.
Erőteljes szervezete győzte a lázas munkairamot, napi négy óránál többet nem
pihent, hajtotta a vágy, hogya kitűzött feladatot elvégezze. Monumentális fal
festményein kívül agrafikában is jelentőset alkotott és falemezre temperával
festett táblaképein kifogyhatatlan leleménnyel és mesélőkedvvel a magyar nép
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életét örökítette meg. Hihetetlen gyorsan és vázlat nélkül is azonnal forma
készen dolgozott. A mozgás, a szüntelen áradás, a pillanatonként változó tör
ténés nyűgözte le csillapíthatatlanul éber képzeletét. Minden idegszálával a
valósághoz tapad. Hangulatát. viharos, vagy ellágyuló érzéseit is a tárgyhoz,
a látott és átélt eseményekhez igazítja. Magyar vonás nála, hogy nem viseli el
a témátlanságot,

,;Életesebb romantiká"-nak nevezi a saját művészetét, "A látható, valósá
gos világhoz és élethez kell tartanom magam - vallja. - Hivatásom az, hiszen
festő vagyok, hogy hűségesen beszámoljak megtett útjaimról." "Ha aképeimen
élek - írja egyik levelében -, akkor élek! És ez az adottságom ment meg,
hogy az élet elesettjeihez hozzá ne rokkanja'k." Kereste az élet rokkantjaival
való találkozásokat. Volt egy időszaka, amikor állandóan visszatérő témáját
a vándorcirkuszok, cigányok, nyomorékok, csavargók, vásárosok. utcai éneke
sek társadalmonkívüli világából merítette, Könyörtelen tárgyilagossággal áb
rázolta ezeket a témáH, a felületes szemlélőben akiábrándító részvétlenség
hatását keltve, míntha érzéketlenül leperegne róla öröm, meg fájdalom, kö
zörnbösen hagyná őt az emberi szív némajátéka. holott kutató pillantását nem
kerülte el a lélekarc legrejtettebb, még lopva átsuhanó színeváltozása sem.

Megfigyeléseinek elevenséget válogatás nélkül, minden részletre kiterjesz
ti, minden fontos neki, rnert az élet sem különböztet, Szemlélődésének ez a
teljességre törekvése a színkezelésében is érvényesül. Az egész képfelületen
érvényt szerzett a színek dinamUkájának, a szürke alapszín tónusváltozatai közé
vegyítve - az érzékeny pontokon - intenzív színelemeket. A háttéri színek
nála nem halványodnak el, nem törnek meg, hanem olyankor, amikor a hát
térben lejátszódó valamely jelenet fontosságot nyer, az előtér élénkségével és
világosságával előreugrik, és pedig térszemléletünk megzavarása nélkül. Ez a
bravúr nemcsak tudásának a diadala, hanem szintetikus képalkotó, megjele
nítő erejének is. Örökölte nemzeti festészetünk saíátos, veleszületett vonását:
a sötét tónusokból kiragyogó világos színek kedveléset. Önfeledt helyzetekben
lesi meg a nép érzelmi kítárulkozásait. Nem szépít, nem torzít, együtt szem
lélteti, egymástól elválaszthatatlanul a Iátszatot, meg a valót, s ebben a poláris
kettősségben emeli ki az egyet, a teljest. Parasztmulatságot bemutató képein a
hétköznapi munkától elcsigázott kérges arcvonások feltörő vidámságot fejez
nek ugyan ki, de nem gömbólyödnek és símulnak ünnepivé a vásári tréfál
kozás közben.

Felidézve már életében világszerte, elismert és csak a legnagyobbakéhoz
mérhető festői géniuszát, gazdag életműve - számos alkotása külföldi múze
umokba és műértő magánosok kincsei közé került - úgy hat a mai szemlélőre,

mint egy vérbeli epikus íorrólírájú vallomása olthatatlan életszerelméről.

(Haits Géza)

JEGYZETLAPOK. (Emlék.) A fiatal, tehetséges költő fölviszi néhány versét
egy íróhoz, azzal, hogy adja tovább, mutassa meg X.-nek. Úgy is történik. X.
átveszi az irattartót, föl nyitja: ,egy csomó koszos papírt talál benne,maszatos
ceruzaírással. "Félrelöktem" - mondia fölháborodva, mikor az esetet meséli.

Igaza van. Az ifjú költő nemcsak ővele volt neveletlen. A fiatal költő a
mesterségét, művészetét sem tisztelte. Hálóingben. mosdatlanul nem illik az
utcán sétálni. A tehetség nem ad fölmentést a mesterség elemi illemszabályai
alól.

Ilyenkor persze jön az obligát "bezzeg mi" és "bezzeg én, az én ídőmben".

Nem bezzegból mondom el. Még kevésbé azért, hogya fiatal, a kezdő írok,
költők "tiszteljenek". Feszélyez a tisztelet. De azért mégis ...

Szívdobogva vittem verseimet a Nyugathoz. Kezdő, zűrzavaros verseket,
sokat, persze nem ceruzával. Szépen Iegépelve, cigarettafolt és kávépiszok nél
kül. Majd átadják Babitsnak, mondták, menjek két hét múlva.

Mentem két hét múlva. Babits nem jön be; menjek a lakására. A versek
nála vannak, egy aktatáskányí verset hazavitt.

Fölültem a 14-es buszra, az járt akkor az Attila utcába. Pontosan már
nem emlékszem rá, fél óráig vagy háromnegyedig sétáltam-e a ház előtt. sé
táltam ? Enyhe kifejezés. Nyársen forogtam. Végre összeszedtem a bátorságo
mat, fölmentem.
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Két bőr karosszék volt, az egyikben Babits ült, a másikban én kuporog
tam, nem is benne, hanem a szélén, hogy minél kisebb felületen érintkezzem
ezzel a tiszteletreméltó székkel. Kettőt bent hagytam, mondta Babits. Azt a
kettőt majd közöljük.

De arról a két versről is akart valamit mondani. Úgyis be akartam menní,
mondta; s hívott. Fölültünk a 14-es buszra; hátul ült, a kerék fölött, a rázóson.
Atszállót? - kérdezte.

Rákvörös voltam, meghatott, félszeg; azt sem tudtam, mít kérdez, és hogy
mit felelek. Megváltotta a jegyernet, átszállót.

Mondott néhány szót arra a két versre is, a ronda, kopár, porszagú szer
kesztőségi szebában. Aztán lementünk, a kávéházba készült. Hívott oda is;
dehogy mertem volna menni! Hebegtem. s amikor kezet nyújtott, majdnem
kezet csókoltam neki.

Nyúlt, hogy belökle a forgóajtót ; akkor nyögtem ki:
- A jegyet ...
- Persze - mosolyodott el. - A jegyet. Hiszen még átszáll.
Odaadta a jegyet. Nem szálltam át vele. Évekig őriztem. mint ereklyét.

Babits váltotta. S valahányszor ránéztem, mindig eszembe jutott az a gyönyörű,

meghatott, félájult, boldog, szégyenkező láz, ahogy ott állok mellette a 14-es
buszon, hátul, pedig leülhetnék, van mellette hely, a kerék fölött, s még sok
más hely is, alig vagyunk a buszon. De nem merek leülni, a tisztelettől.

Máig is valahogy elgyengülök belül. ha eszembe jut. A jegyet később el
vesztettem; sok papirost elfújt a szél. De ez megmaradt, ez a meghatott tisz
telet, ez a semmi, ez a rettentően. sok; egyik legszebb, legigazabb emléknek az
ifjúságomból.

Nem példázatnak írtam le. Csak mert jól esik rá gondolnom. ma is.
Jól esik ma is ugyanezt érezni. Allva maradni, nem merni leülni.

(Boldogság és irodalom.) Téma-e a boldogság? Az írókat számtalanszor
kárhoztatják, hogy "meghamisítják" a valóságot, keresve keresik az élet sötét
oldalait, szívesen ábrázolják a búnt és vonakodva az erényt. Ha valaki Rous
seaut olvassa, kedve volna négy lábra állni, mondta Voltaire. Ha valaki a
regényeket olvassa, mondják egyes borzongó olvasók és botránkozó kritikusok,
amióta egyáltalán regény van. legszívesebben fölkötne magát, olyan küzdel
mesnek, olyan sötétnek ábrázolják az életet.

Persze nem egészen így áll a dolog. Némely olvasó azt várja az irodalom
tól, hogy kárpótlásul az életért, édes ábrándokkal táplálja; az igazi irodalom
viszont mindig tiltakozott az ilyen igények ellen. Nem hazudni akar, hanem
igazat mondani. Erre az olvasó főlháborodik és destrukcióval vádolja az írót.
Miért míndíg a rosszat írja? Miért mindig a küzdelmet. a szenvedést ábrázol
ja? Miért nem a nyá ias boldogságot, a szívringató idillt, az elégedett mosoly
kövérkésen elíziumi állapotát?

A kesergő szerelmek, tudjuk. rendszerint [obban siker-ülnek a boldog sze
relmeknél. A regényekben a meg1:-ísérthetetlen erény möaött többnvire ott set
teng atra cura módiára az érdektelenség: a fehér írodalrnat többnyire elnyeli
az ásító unalom. Az igazi túristát nem a símára kövezett, kényelmes utak csá
bítják: a hegymászás izaatta. Az írót a dráma. a küzdelem; inkább a bún
vihara, mint az erény felhőtlen ege. Mauriac fr erről mély, okos, elgondolkoz
tató mondatokat.

Van Balzacnak egy Vendetta című rövid regénye; két korzikai család közt
vendetta áll fönn, irgalmatlan vérbosszú. de a fiatalok erről mit sem tudva
romantikus körülrnények közt f'~ymásba szeretnek. s a lány, bosszúra esküdött
szüleí ellenére, egymáséi lesznek. A zord atya elűzi lányát. Mielőtt rájuk tör
a nyomor, az ifjú pár egy esztendőt viszonylagos jómódban tölt. Mit mond
erről a felhőtlen, szép esztendőről Balzac? Semmi többet: két mondatot, két
sort. Ezt mondja róla:

"Ekkori életük története két szóban elmondható: Boldogok voltak. Vagyis
nem történt velük semmi említésre méltó." (r. gy.)

Felelö:" kiadó: Saád Bt'la
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