
NAPLÓ
KÉT TUDOS: RATTI ÉS RONCALLI TALÁLKOZIK. A rnilánóí BibUotheca

Ambrosiana tanácstermében, hátul a jobboldali sarokban, alacsony. élénk sze
mű, kedves ember ül és bizonyos komoly méltósággal sugározza tudományos
[ártasságú, széles látókörű szellemét a könyvtár Iátogatóira, akik valami szak
kérdésben, vagy régi irat tudományos kiértékelésében fordulnak hozzá. O a
könyvtár első prefektusa, vezetője. Nagy érdeklődéssei fordul az előtte meg
jelenő fiatal pap felé, aki bátortalan bizonytalansággal, akadozva adja elő ké
rését: szeretné szülőföldje, Bergarno múltjának történeti kútfőit feLkutatni, fel
dolgozni. A könyvtáros nagy jóindulaJttal nézi hosszasan és mélyreható tekin
tetével a fiatal embert, aki egyik legbensőbb barátjának, Giacomo Radini
Tedeschi bergamói püspöknek kíséretében jött most, 1909-ben, Milánóba, hogy
részt vegyen püspökével együtt a nyolcadik provinciális zsinat előkészítő mun
kálataiban, melyeket Ferraribíboros, milánói érsek vezetésével végeznek.

A könyvtárprefektus régi barátja Radirri-T'edeschi püspöknek, együtt vol
tak növendékek a római Lombardi-kollégrumnak, később sokszor működtek

együtt a külföldi missziók ügyében, melynek a püspök pápai megbízottja volt.
Nem csoda tehát, ha a könyvtáros nagyon jól ísmente barátjának, Radini-Te
deschinek egész életművét. Szent X. Pius pápának volt ez bizalmasa, akit a
pápa azért kűldőtt a bergamói püspöki székbe, rnert nagy terveket szőtt vele
az olasz egyházi élet felendítéslére; e tervek megvalósítására küldötte őt Ber
garnóba. Tényleg Radini-Tedeschi volt a vallási életnek, az egyház szocíálís és
kulturális intézményeinek és egész Itália lelil~i újjászületésének legnagyobb
előharcosa, akárcsak Ketteler püspök Németországban.

Azt is tudta a könyvtárprefektus, hogy az előtte megjelenit fialtal pap
Radini-Tedeschi püspökke szentelésénél mint újmisés segédkezett, A püspök
a fiatal papot, akit már akkor melegen figyelmébe ajánlottak, magával is vit
te titkárként, s egyben a szemináríumában az egyháztörténelem és patrasztíka
tanításával is megbízta, hogy szép reményekre jogosító tudományos felkészült
sége és munkássága meg ne szakadjon.

- Tudom, - mondta ez most a könyvtárprefektusnak -, hogy a rnílánóí
érseki archdvurn sok értékes kéziratot rejt magában, melyből bizonyára Ber
garnó múltjára vonatkozó kútfőketis .találhatni,

- Igen - felelte a prefektus -, Iha:rlminckilenc pergamentkötetben van
együtt minden anyag, ezzel a CÍmmel: "Bengamo szellemi archívuma".

A fiatal pap mohón esett neki a halomnyí kötetnek. Mínden szabad dde
jét a könyvtárban töltötte és örömteli meglepődéssal állapította meg, hogy
milyen mérhetetlen történelmi értéket őriz e néhány pergament kötésű gyűjte

mény. Különösen a hatodik és hetedik kötet tartalmazta a számára legérde
kesebb anyagot: Bergame városának és egyházmegyéjének apostoli vlzítá
elóiról .készült jegyzőkönyvek voltak ezek.

Egészen új és nagyszabású tudományos terv merült fel lelkében, amelyet
mindjárt közölt is püspökével és a könyvtárprefektussal is. Ez utóbbi nagy
érdeklődéssei és tetszéssel fogadta a tervet és kijelentette: egy egész életre
szóló munka ez ! Segítette is őt a kéziratok lefényképezésében és a nagy mun
ka anyagának összeállításában.

Ez a két kiváló tudományos egyéniség a igondviselésnek két nagy kivá
lasztottja és kegyeltje volt. Míndkettő később Szent Péter apostol székién ki
magasló pápa lett: a könyvtáros Achille Ratti, a későbbi Xl. Pius pápa, a fia,tal
tanár és püspöki titkár pedig Angelo Giuseppe RonoaHí, jelenlegi szentséges
Atyánk, XXIII. János pápa. Csodálatos találkozás. lMilndlketJtő a tudománynak
hűséges és szorgalrnas rnunkása, Mendkettő az egyház történetének nemcsak
rnúltját dolgozza fel, hanem jeleriét is alakítja,

Mikőzben Angelo RoncaUi szorgalmasan dolgozik és megtalálja a rnodern
vallásos élet szarnos alkotásának, mozgalmámak történeti szálait, komoly alapot
teremt e felfedezéseivel a fellendülő vallási és szooiális újjászületésnek. Tör
téneti hűséggel tarja fel az vegyház szociális intézményeínek múltját és ezzel
főpásztorának nyújt biztos alapot és támpontot a vallási. kulturálís és társa-
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dalrni újjászületés szorgalmazásához. Első nagy műve: La .,Misé!ricordia Mag
giore" di Bergamo e le altre instituzioni di beneficrnw iatte della Congre
gazione di Carita. címmel Játott napvilágot 1912-ben Bergarnoban. Kimutatja
ebben, hogy' a mai egyházi kórházaík, hitelintézetek, a Katol ikus Akció éppúgy.
rnint más katol i'kus kezdeményezések szálai a múltba vezetnek vissza.

Csakhamar súlyos veszteség éri a bergamói egyházmegyét Radini-Tedeschi
püspöknek 1914. augusztus 22-én bekövetkezett halálával, amit Szent X. Pius
pápa előre mcgiövendölt, amikor Radini-Tedeschi püspökkészentelése után el
búcsúzott tőle és megigérte neki, hogy kevéssel a saját halála után eljön érte.
hogy örökké együtt legyenek Tényleg Radiní-T'cdeschí püspök a nagy pápa
halála után két nappal követte őt az örökkévalóságba. Halála nagy űrt ha
gyott nemcsak egyházmegyéjében, hanem egész Itáliában, és Ron calli szívében
is. Volt tí.tkára csakhamar halnatatlan emléket állított nagy püspökének és
jótevőjének. amikor emlékei alapján megírta életrajzát In memoria di mon
signore Giacomo M. Radini-Tedeschi, vescovo di Bergamo című művében (Ber
garno, 1916). Valamennyi Ikönyve között ez a legmelegebb és legközvetlenebb.
mert benne nemcsak a történész, hanem a hű és szcrető tanítvány is szóhoz
jutott,

De volt még más adóssága is. Már római tanulmányai idején különös von
zalommal viseltetett Baronius bíboros emléke iránt, aki az újkor hajnalán az
újabb történetírásnak előfutára és Jegnagyobb rnűvelője volt. Igen sok fel
jegyzése, tervezete gyűlt egybe róla az idők folyamán, amelyeknek tudomá
nyos feldolgozására főpásztora a nagy bíboros halálának 300 éves fordulója
alkalrnával ösztönözte öt. Il cardinale Cesare Baronio nel terzo centen:rrio
della morte című munkája Monzaban, 1908-ban került ki a sajtó alól. Hogy
mílyen vonzalommal viseltetett Baronius iránt. mi sem bizonyítja jobban,
mínt az, hogy Roncalli, már mint velencei pátciánka, míelőtt a konklávéra
rnent volna pápává választása előtt, elzarándokobt a bíboros sírjához a Chi2sa
Nuova-ban, s közben elmondta titkárának, hogy csodálkozása és tisztelete a
XVI. század e nagy történésze iránt az évek múltával nőttön nőtt. Az ő bí
borosi jelvényéből vette át saját jelszavát is pápaságához: "Oboedientda et pax".

Am e kisebb történelmi munkák készítése ikőzberi sem hanyagolta el Ron
calli az ő nagy rnűvének kidolgozását, amire a Bibliotheca Ambrosiana pre
fekteusától annyi ösztönzést és segítséget kapott. E munkálatának zsengéje lett
a "Fon.tes Ambrosianí" sorozatban közzetett első rnűve: Atti della visita apos
tolica di san Carlo Borromeo a Beraamo (1575). Nem feledte el Ratti biztatá
sát: ezeiket az aktakat krttíkaí megvilágításba helyezni, rnert belőlük történelmi
képet összeállítani kitűnő rnunka lehet. Az is lett. Roncalli állandóan tovább
dolgozott rajta, még akkor is, amikor Ratti már a pápai székben az egész
egyház életét irányította és régi kedvenc isrnerősét, a nagyrabecsült Angelo
Roncalht 1920-ban Rómába rendelte, hogy a jubileurru évre. 1925-re terve
zett nagy míssziós világlcíállítás előkészülett rnunkájába belekapcsolja. Majd
1925. március 3-án mint apostoli adrninísztrátort Bulgáriába küldte, hagyott
a katolikusok háború utáni nehéz és zavaros helyzetét rendezze. Roncalli a
komoly tudományos munkakörből így egyszerre az egyházi diplomácia forga
tagába került, de itt is oly sikeresen oldotta meg Ieladatát, hogy 1934-ben a
még bonyolultabb és nehezebb görögországi és ugyanakkor törökországi kato
likus ügyek rendezésére, rnírit apostoli delegátus kapott mrgbízatást. Am e ne
héz és igen nagy körültekintést igénylő feladat végzése közben is szakított időt

a tudományos munkálkodásra. A Bibblotheca Ambrosiana aktái t tovább ren
dezte, feldolgozta, majd e sorozat első kötetét Achille Rut tinak első találtco
zásuk emlékére dedikáltan elküldötte. A vatikáni könyvtárban található eredeti
dedikált példányori ez olvasható a szerző kezcírásában: "Első példf.ny, mclyet
alázatos lélekkel személyesen ajánlok fel Öszentsége, XI. Pius pápának. mély
érzéssel, sok év múltán míndig elevenebb hálával, hűségemne'c és szcretetem
nek különös kifejezésével, azzal a kfvánsággal, hogy Őszentsége áldását ad
hassa e mű teljes befejezéséhez. Castel Gamdolfo., 1936. szeptember 25. Angelo
Gius. Roncalli mezambriai érsek, Török és Görögország apostoli delegátusa."

A 'közel ötven évi munka - 1909-1959 - most már bizonnyára készen
álla kiadásra és hirdetni fogja, hogy dicsőségesen uralkodó Szcntséges Atyánk,
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a~i a jövendölések szerint "pastor et nauta", nemcsak a nagy zsinatot előké
szítő egyházfő, hanem az egyháztőrténelemnek is egyik legkímagaslóbb képvi
selője, aki először a. múltat tanulmányozta, hogy aaután a jövő felé vesse tekin
tetét és a küszöbön álló zsinattal a szebb, de mindíg mumkával és küzdelernmel
teli békés jövőt készítse elő.

JEzus ELETl!:NEK ISMERETLEN, EVEI. Jézus életének a kérdése nem
csak a keresztény hittudósokat, bibliamagyarázókat és írókat foglalkoztatja,
hanem érdeklődessel mélyednek bele a Megváltó életébe zsidó hittudósok és
történészek is. Annak idején nagy feltűnést keltett a jeruzsálemi egyetem pro
fesszorának, Klausnernek a könyve, amely Jé7JUS perét vizsgálta meg s igye
kezett tisztázni azt a kérdést, hogy emberileg kit terhel a felelősség az üd
vözítő keresztrefeszítéséért. Most .egy másik zsidó szerző, Robert Aran, aki a
múlt évben kritikai és történelmi rnunkásságáért megkapta Párisban a Femina
Vacaresco díjat, ugyancsak Jézus életével foglalkozik. Aron azonban nem Jé
zus nyilvános életére fordította fígyelmét, hanem Jézus életének csendes is
meretlenségben töltött éveire. A názáreti ismeretlenségben töltött évek sok
szaktörténész érdeklődését felkeltették már, sőt mindazokét, akik - mint Pascal
is - érdekesnek és febtűnőnek találják, hogy az üdvözítő életének harminc
három évéből harrnincat anélkül élt végig, hogy megmutatkozott volna a kor
társak nyilvánossága előtt, kivéve azt az egy esetet, amiről az evangéliumok
is megemlékeznek: a jeruzsáílemí templomban történt bemutatását.

Ha a történész szemével nézünk Jézus életére, kétségtelenül izgató fel
adatot jelenthet annak a kiderítése, !hogyan és mint élt az üdvözítő, rnielőtt
megkezdte volna nyilvános működését, A történész, az életrajzíró és az író
egyaránt érdeklődéssei fordulhat a názáreti évek felé, rnímt Jézus nyilvános
működésének több szempontból is megvizsgálható előzményére. A szeritírás
szövegeí elmondják a születés, azután a szenvedés és a feltámadás titkát. A
születés és a feltámadás közt azonban ott rejlik egy ember élete, egy zsidóé a
zsidók közül, akii napi kötelességeit teljesítette, de akinek életéről alig tudunk
valamit. Robert Aron gondolkodása ebből a szempontból kötve van ugyan a
zsidó hithez, de tiszteld azok hitét is, akiket "keresztény .testvéreinek" mond.
Arontehát éppen Jézus emberi természetének tényében és a keresztény hit
tudomány részéről is vallott tételében pillantja meg annak lehetőségét és iga
zolását is, hogy a Mester életének elsősorban ebben az emberi, de kevéssé is
mert korszakában rnélyedjen el.

Les Années obscures de Jésus címmel Párisban megjelent művében szer
zőnk a zsidó történelemben való jártasságával vág neki feladatának, Az elő

szóban hangsúlyozza a vallások szoIidaritására vonatkozó mély meggyőződé

sét, .különösen ami a zsidóságot és a kereszténységet illeti, és ezzel aláhúzza
a zsidó történelem egyik legnagyobb rnesterének, Benamozegh rabbinak a ta
nítását. Benarnozegh az előző évszázadban arra hívta fel a keresztényeket és
a zsidókat, hogy egyesítsék eröfeszítéseíket az emberiség vallási [övendőjéért,

mivelhogy egy hit és reménység köti össze őket. Jézus ismeretlen élete,
amely végre mégis csak a zsidó hagyományba illeszkedik, Aron szerint arra
kell, hogy ösztönözze mindkét vallás képviselőit, hogy közös fáradozással mind
jobban elmélyüljenek ebben az életben. Aron - amint írja is - művében

három célt követ, Ezek a célok bizonyára a szerzőnek abból a meggyőződésé
ből fakadnak, hogya két vallás szorosariés kölcsönösen áthatja egymást. Aron
ezért először Jézus "névtelenségben" töltött éveinek felderítésére irányuló kí
sérletével a zsidóságot hitének néhány lényeges vonására kívánja emlékez
tetni; másodszor azt akarja elérni, hogy Izrael a maga szent hagyományából
meríthessen és ezáltal el tudja viselni és túl is tudja élni a jelen kor drá
máját; harmadik célja végül az, hogyakeresményekben ismét felébressze
vallásuk eredetének tudatát.

A szerző lényeges feladata abban áltl.ott, hogy lehetőleg teljes és részletes
képet rajzoljon meg Jézus korának zsidó világáról. A könyv megjelenése óta
szárnos ismertetés és bírálat foglalkozott vele. Mindkét hitvallás történészei,
teológusai és egzegétáí egyetértenek abban, hogy a kép megrajzolása sike-
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rült, Aron szerint Jézust, mint minden zsidót, a törvények és szokások sze
rint vezették be népe vallásába. Magatartásának rnódját, gondolkodásmódját,
az eseményekkel szemben megnyilatkozó reakcióit (még később, nyilvános
életében is) ez az eredet, ez a környezet határozta meg. Aran műve kifejti.
hogy ezek a tények mit is jelentenek voltaképpen, s utal arra, hogy amikor
Jézus született, Palesztina már az istenszeretet tiszteletre méltó hagyományára
tekintett vissza, bizonyos mértékíg " Isten-átjárta", Istentől áthatott volt,
ugyanakkor azonban idegen megszállás alatt élt, mint Róma csatlós állama.

Jézus Názáretben távol élt ezektől a kérdésektől. A falu a nagy hadi és
kereskedelmi útvonalakon kívül fekszik. A Gyermek a szemita nyelvet be
szélte és szüleí, József és Mária példájára Izrael vallását gyakorolta. Tizenkét
éves korában Jézust is, mint korának többi felcseperedettjeit, pontosan meg
határozott szertartások szerint avatták be a felnőttek világába. így tehát a
vallásos beavatás révén, amelynek adávetette magát, részese lett Izrael pap
ságának, Izrael papjává lett. Megtanulta népének történetét, felfedezte az
imádságot és a törvényt, a tórát. Amint az a zsidó gyermekeknél szokásban
volt, Jézust is bemutatták a jeruzsálemi templomban a zsinagóga tanítóinak
s így találkozott a nydlvánossággal s a világméretű várossal. A vidékről jövet
olyan 250.000 lakosú városban töltötte el a zsidó husvétot, amelyet a rómaiak
megszálltak s amelynek utcáin a kapuk előtt sátrat verő zarándokok serege
hullámzott át. Abban a pillanatban, amikor így megnyílt számára a világ, a
felnőttek körébe lépett. A törvény tanítóival folytatott beszélgetése a teljes
egyenlőség síkján zajlott le. Bevezették a papi hivatás hierarchiájába, amely
nek a templom különböző helyein jelképes kifejezéseit láthatta. "A Jézus
gyermek kezdte rnegismerni a felelősséget Izrael sorsáért és valószínűleg már
akkor vállalta is", véli a szerző. Ez a felelősségérzet alapjában véve vallásos
természetű volt és az imádságban, az élő szóval történő tanításban, valamint
az írások magyarázatában jutott kifejezésre.

A szerző ennek a kérdésnek több fejezetet szentel és ezek közültalán az a
legeredetibb. amely Jézusnak a talmuddal 'történt fokozatos megismertetéséről

szél, Jézus ugyanis a tanítók tanítványa és ugyanakkor partnere is lett. Ma
gyarázta a prófétákat és a törvényeket s ebben a szerepében a Halakhára, egy
szabályféleségeket tartalmazó szöveggyűjteményre támaszkodott és megihlette
a Haggada, amely széles teret biztosít a szabad fejtegetéseknek. A szerző sze
rint Jézusnak a zsidó hagyománnyal történt fokozatos megismerkedése vilá
gítja meg az üdvözítőnek a rómaiak iránt tanúsított magatartását. Aron azt
is dgyekszik bizonyítani, hogy Jézusnak egy későbbi ,beszéde is összefügg a fent
vázolt tanulmányokkal. Az egyház alapvető imádságát, a Miatyánkot, közvet
lenül a Kaddis ihlette. A két szőveg közötbí összefüggés azt bizonyítja, hogy
itt tovább-örökítésről.egyik vallásnak a másikba való átmenetéről van szó s
ez az átmenet az események során a történelem fordulópont jához kapcsolódik.
Aran szerint ugyanis Izrael abban az időben kemény próbának vettetett alá.
A környező világ mindinkább elveszítette érzékét az isteni iránt. Két évszá
zada a "szentek" szívében repedések jelentkeztek: megrendült és veszélybe
került a hit. Magában Izraelben is előrenyomulóban volt a pogányság. Jelent
kezett a zsidóság válsága.

Akkor lépett fel Jézus; az lsten emberré lesz. Igy folytatódik az üdvtörté
net. Aron történelmi látomása nem nélkülözi a bátorságot és a nagyvonalú
ságot: mindent úgy ábrázol, mintha a zsidóság és a 'kereszténység kölcsönösen
és egyidejűleg válaszolnának a történelem kihívására. .,Ha Jézus ismeretlen
ségben töltött évei azt a láthatatlan és titkos küszöböt jelentenék, amely a
kereszténység és a zsidóság útjait elválasztja. az ismeretlenségben töltött évek
kifejezésre juttatják azt a röpke időszakot is, amikor mindkét vallás ugyan
abban a gondviselésszerű küldetésben osztozkodik."

Robert Aron könyvének egyik ismertetője, René Wintzen az Etudesben, a
szerzővel együtt annak a reményének ad kifejezést, hogy Jézus ismeretlen évei,
ahelyett, hogy elmerülnének az évezredek távolságába, végül is világossá lesz
nek annak a közös munkának a révén, amely zsidó és keresztény tudósok,
történészek, bibliakutatók részéről bontakozik ki. (Szigeti Endre)
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AZ OLVASO NAPLOJA. 1960-han jelent meg Sükösd Mihály elbeszélés
kötete, az O 10m k e t r e c. Első kötet volt, és természetesri nem hibátlan.
De sokat ígért; nem viselte magán az első kötetek gyakort hibáit, a nagyot
mondás, túlírás, stiláris dagály szeplőit, az aránytalanság szerví torzulásait.
Ha az O lom k e t r e c után félteni lehetett valamitől az írót: a saját kész
ségétől lehetett félteni. Vajon nem esiik-e áldozatául a benne élő esszéista
nak? Vajon további útján nem annak ötletes változatait fogja-e adni, amit
világirodalmi kalandozásai során zsákmányolv Olyanfajta tehetségnek látszott,
akinél az ilyesféle kérdések egyáltalán nem Indokolatlanole. Nem föltétlenül
bizonyos, hogyacsodagyerekbőlvalóban jó zongorista lesz. Sükösd Mihály nem
volt csodagyerek; de fölnőtt biztossága az előadásban, éretten temperált stí
lusa, hangszerelésének ügyessége, tetszetőssége amennyire örvendetes volt,
annyira aggasztó is lehetett. Tudni tud, kétségkívül - gondolta az, olvasó;
de vajon mennyi e tudásban az elsődleges', és mennyi a tanult, kétségkívül
kitűnő példákori tanult rutin?

Ami mégis a bizalom irányába hangolta, az leginkább az író helyen
ként igen erős és modern ábrázoló ereje volt. Nem egyszer előfordul velünk:
eloivasunk egy könyvet' - novellát, regényt - és többé vagy kevésbé meg
marad bennünk a "tartalma"; legalább nagy vonásokban tudjuk, mlről szólt ;
mégsem igazán élményünk Aztán elolvasunk egy másik könyvet vagy el
oeszélést, és idővel elfelejtjük a "tartalmát.", talán még sommásan sem tud
juk összefoglalni magunkban, talán már a eimére sem emlékszünk; de egy
egy alak, jelenet, táj, érzés annyira a sajátunkká lett, hogy már származási
helye nélkül, és szülőjétől függetlenülve úgy él bennünk, míntha a tájon mi
jártunk volna, az alakkal mi találkoztunk volna, az más elsődlegeserr mí
bennünk kelt volna. Állunk, tűnődünk: hol láttam én ezt? honnét ismerem
én ezt? Ha az emlékezés véletlené kegyes' hozzánk és teánkba mártja, nyel
vünkre teszi a híres prousti madelaíne-süteményt, melynek ízére "hirtelen
megjelenik az Emlék" - nos, akkor felelni tuduruk magunknak: itt és itt
olvastam. ,

Igy élt bennem egy kapuboltos. kupol ás, nagy vidéki ház képe. holdfény
oen, némasága baljós, hideg fenyegetésével; néha azt hittem, valahonnét
Julien Greenből való, a M i n u i t-re gyanakodtarn, s egyszer újból át is fu
tottam, kerestem benne és nem találtam. Nemrég fedeztem föl valódi helyét:
az O 1: o m k e t r e c alighanem legjobb elbeszélésében, A k i s f i ú é s a z o r
vos címűben: .,a patrícius! méltóságú Beschoner-ház", melynek ékszer- és
órabottját egy holdas éjszakán a galeri' krrabol.ja. .

Újra elolvastam most ezt a novellát. Vajon mi a titka a kép bennem
való maradandóságánakv Látom, semmiféle ,.trükkje", semmiféle stiláris titka
nincs. Az író nem je1zőikkel rögzítette meg a képet. hanem egyszeruen azzal,
hogy "letette": nem b e s 7 é l t róla, hanem m e g m II t a t t a; nem azt ma
zvarázta, hozv ilyen meg elvan. hanem azt rnondta: van. "A szavak sosem lep
lezík el az író figyelő szeme elől a dolgot" - írtam róla.

Egy másik képe is belém rögződött, A h e t e d i k p e c s é t című riovel
l~ból: a Tapolca. a malom, az alatta kiszélesedö. lusta víz, és a ,.fürdő". A
látottság ereiével élt bennern. JÜglgetlenülve a folyó nevétől. saiát életem em
lékei közé Illeszkedve. És csak ahogy Sükösd Mrhály regényét olvastam 
F á t ó 1- f á i g a címe, nem a legszerencsésebbben - eszméltem rá, hogy ezt
az emlékemet mástól, tőle oroztam.

Az elbeszélő igazi dicsérete nem az, hogy szépen, színesen vagy dallamo
san beszél el, mégcsak nem ís az, hogy fordulatosan és ízgalrnasan ; legna
gyobb érdeme az igazsága és a pontossága. Egy-egy holdsütötte Besehorter
ház, egy-egy Tapolca-rnenti strand. szikkadt fűvel repedezett betonlapjai közt.
Az ábrázol ásnak ez a helvenként való szuggesz.ív igazsága és pontossága: ez
volt Sükösd Mihály első könyvében a legbiztatóbb igéret, és legkomolyabb re
ménység ; a Iegigazibb elbeszélő kvalítás, igazabb. mínt stiláris erénye!, vagy 8
meseszövés végtére el is tanulható modern elegáncíáia..

Most megjelent másodsk elbeszélő műve, a F á t ó l - f á i g regény, és jó
részt beváltja első könyvének Igéretett.

6Z7



Elmondani, miről szól, majdnem annyi, mínt g.j'Öngéd szépségét össze
törni. Egy \kisfiú, la Uzenegyéves Méliusz Péter sodródtk benne, I nem ugyan
"fától-fáig", még jelképesen sem, hanem 1944 végének eseményei között, at
tól kezdve, hogy a nyaralóhelyről egyedül Pestre uta?Jiik )apjához, OR katonaor
voshoz, mert este meg akar nézni egy vízílabda-rnérkőzést.A Városligetet ért
nagy Iégitámadásba kerül, és pesti lakásuk megsemmisül, addig, l8ffiÍ,g ,a ví
dékí városban, ahová húzódtak. "Muharon" - nyilván Pápán - el nem éri
öket a felszabadulás. A két határpont közt nem történik semmi rendkívüli;
Péter éli a maga életét Muharon a nagyszülőknél, iskolába jár, futballozik, meg
barátkozik egy együgyü németvkatona-szakáccsal, félszeg, tündérá-szorongó
szerelemmel beleszeret egy kíslányba, tanúja egy szovíet ejtőernyős elfogása
nak. Nyugatra vezényelt apja után szökik Szombathelyre, hogy segítsen neki
hazajönní ; az, összeomlás, menekűlés, zűrzavar vihara megpörgeti, föl!kapja és
egy katona-sofőr emberséges jóvolt.álból visszaejti oda, ahonnét elindult: Mu
harra, időközben hazatért apja nnellé, Nagyjában ennY'i a "történet".

Nem a nyers történetben van a könyv érdeme; mindezt még nagyon rosz
szul is meg Iehetne frni. Sükösd Mihály nagyon jól írja meg. EszkOOtelenül.
az igényesség bármiféle fítogtatása nélkül, rendkívül igényes egyszerűséggel,

gesztusokban, félseavakban, hangulat-rebbenésekben tudja ábrázolni az em
beri kapcsolatokat: la kisfíúét vanyjához, apjához, a katonához akislányhoz,
vagy elhuTcolt kis barátjához: mélyen, maradandóan belénk tud vésni - de
míndíg a rézkarc tűjének leheletes könnyedségével, ,japáni rajzdk ~gyöngéd súly
talanságával - képeket, alakokat, jeleneteket : a Tapoleát, fl tornatanárt. a kis
lányt, a fiú-barátokat, egy kakasvíadaltvegy dísznóetetést például; és rníndeb
ben pontosan és szorongatóan ábrázolja a ,kort is - például a ilasizmust a né
met laktanya gőzfürdő-jeleneténekinfernójában - nagy szavak nélkül, maid
nem gyerek-perspekt.íváhan, anélkül, hogy ez ,a gyerek-perspektíva kicsinyítene
vagy torzítana. Lesz talán, aki !úgy vélí majd: ez a tizenegyéves gyerek túl
okos, túl felnőtt. Lehet hogy az; de nem azért, mert "az Iré tévedett a rajzban,
hanem azért, mert ez, a Mél.íusz Péter valóban .ílyen ; és nem véletlenül ilyen:
azt a kis "öreges" vonást, ami benne van, nagyon jól magyarázza aZJ apa alakja,
és iéi fiú viszonya ap.MJho,z; - ebbena vtszonyban nem míridig az apa az erő

sebb. Ha valamit talán még egy-két vonással jobban ki lehetett volna dolgoz
ni, 'akkor a fiúi és édesanyja viszonyát: e ,VJiszony ábrázolása az; első rész ké
peiben, kimondatlanul, tételbe fogalmazatlanul is kitűnő, pontosan éreehető.

a kettőjük későbbi ."eIMdegülését" viszont e1hiszem ugyan, die érezni nem 'ér
rem ilyen. hitelesen - e2 az egyetlen mozzanat, 'ahol talán nem ártott volna
még egy Ikis aláfestés. indokolás. illetve a meglévő. nagyon reális indok még
árnyalatosabb érzékeltetése,

Szép és jó regény .a Fá t ó l - f á i g. Kétszer is leírtarn vele 'kapcsolatban
ezt a jelzőt: gyöngéd. Itt. ebben a könyvben ez a gyöngédség érték; de búcsú
zóul megint az erényeiben és értékeiben ólálkodó veszélyre szerétném figyel
meztetni az Jrót, nem ugyan holmi illetéktelen és nagyképű oktató szándék
ból, hanem abból a megbecsülésből következőleg, melyet dránta - s egyálta
lán ez iránt a humanistának nevezhető írót.íous iránt - érzék, Az epikának
vannak gyöngéd és cizellált remekelt: jó néhányat ismerünk a ví'lágfrodalom
ban: ,azepikának azonban á l t a l á n o s s á g ba n nem a gyöngédség és' a
cízelláltság a .iellemzője. Ami itt helyénvaló és svép, az másutt -' az anyag
kívánalmaitól füagően '-- az ábrázolás kárára válhatik. Sükösd Mihály nagvon
szépen.i jól, egvensúlyozott an. elegánsan ír. Bizonvára szembekerül majd epikus
feladatokkal, amikor érdesebben, nyersebben kell írnia; bizonyára lesznek még
alkalmak. amikor a mondata iban, képeiben tapintatosan megbúvó Iíraíságot
még szígorúbban vissza kell szorítanía.

Mondjam végszóként. hogya F á t ó l - f á i g szép, helyenként egyenesen
virtuóz (de a virtuozltást sosern fitogtató) .Jcamarav-eptkáta után azzal az ér
deklődéssel és figyelemmel várjuk és reméljük Sükösd Mihálytól a ,.szimfo
nlkus" eníkát, amelyet rokonszenves tehetsége ~s színvonalas munkássága meg
érdemel?

*
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Útirajzában - F e h é r é j s z a k á k t Ó l a F e k e t e - t e n g e r h e z a
címe - Radó György közöl egy levelet, melyet rnunka közben kiadójához in
tézett. A kiadó, úgy látszik, aggódott, amiért az elbeszélésben "memoár-jellegű

elemek is Iöltolultak", A vitában a jelek szerínt Radó Györgynek 'lett igaza,
mind a könyv. mínd az olvasó szerencséjére. Mert így nem sablonos útleírást
kapunk, hanem - divatos mai szóval - .,élmény-beszámolót", mégpedig rész
ben szintétikus módon, hiszen a moszkvaí és leningrádi részlet nem egyetlen
látogatás, hanem több tartózkodás összefoglalása egyetlen - és éppen ezért
dinamikus, a mozgást, fejlődést is érzékeltető - képpé,

Az erarta élmény-beszámolók értéke és érdekessége természetesen min
dig attól függ, ki az, aki élményeiről beszámol. Radó Gyöngy alapos ismerője

és avatott fordiítója az orosz, és szovjet irodalomnak, prózának és költészetnek
egyaránt; útirajza tehát - megint szerencsere - félig-meddig Irodalmi útirajz
is; kalauzal nem a hivatásos, többnyire közhelyeket és érdektelen adatokat
daráló ídegenvezetők, hanem írók és költők, .Pusktntól .Majakovszkí jig s olyan
ma élőkíg, akiket esetleg Radó Gyöngy ismertetett meg velünk. És az ilyen ve
zetők mindíg jobbak - Nyekraszov például a Moszkva-e-Leningrád vasútvona
Ion, ugyhogy jóvoltából puszta fényképezés helyett ismét érdekes rnélységben
= való ábrázolást kapunk, mégpedig élményszerűen - az ilyen kalauzok mín
dig hitelesebbek; a közhelyeknéj és kuriózurnoknál pedig még mindíg jobb a
csönd, amire jó példa a Tretyakov-képtár eset, a tárlatvezető ískolásan értel
metlen magyarázatával Kramszkoj "Krisztus a pusztában" képéről (hogy tud
niillik a festő a képen az OTOSZ értelmiség úttalauságát ábrázoljal), amivel
Radó György, rnint írja, "kis híján vitába szállt", rnert úgy érzi, és joggal, hogy
csökkentjük Kramszkoj múvészetének nagyságát, ha képe 'átfogó kompozíció
ját "az egy'kori orosz értelmiség súlyos, de mégiscsak fél évszázados és lokális
problematíkáj ára szűkítjük".

Itt-ott tehát polemikus is ez az útirajz; és ez is' csak növeli hitelessége 'be
nyomását. Nem holmi bizantinus hódolat hajlongó magasztalásával beszél arról,
amit lát, .hanem nyiltan, okosan, azt ts megmondva, amitől esetleg idegenkedik;
így aztán bőven osztott dícséretei csak annál meggyőzőbbek.

Modora könnyed, csevegő, közvetlen. itt-ott zsurnal ísztlkus-szándékkal, hi
szen helyenként egykori újságcikkeit is beledolgozza szövegébe. Az olvasó ész
revétlenül tanul; ízletes és tétszetös szervirozásban .kapja még a "tudomány",
irodalomtörténet "keserű plluláít" is. És végül a jó élményelégedettségével fe
jezi be azt a gondolatban való kettős. idő- és térbeli utazást, melyre Radó
György vitte magával. (Rónay György)

KÉPZÚMOVÉSZET. "Magyar művészet 1800-1!l45." 1958-ban jelent meg
a "Magyar művészet 1800-1945" 'CÍmű ötszáz oldalas, bőségesen illusztrált mű
vészettörténeti rnunka első kiadása - .,Amagyarországi művészet a honfog
lalástól a XIX. századig" című könyv folytatása. A rnűvészetünk utolsó más
félszáz esztendeiét "tudományosan, de népszerű fogalmazásban, mindenkihez
szólón" (Fiilep Lajos szavai) bemutató rnüvet Zádor Anna professzor szerkesz
tette; a szöveget Ő, valamint Végvári Lajos, Genthon István és Németh Lajos
írta. A kötet (bár különösen adatokban. évszámokban jópár hiba volt benne)
nagy űrt pótolt soomar el ,is fogyott, hiszen a magyair képzőrnűvészet törté
netét összefoglaló korábbi művek (Divaldé, Hekleré, Péter Andrásé) részben
igen vázlatosak, részben már elavultak, ezen kívül ma már nehezen hozzáfér
hetők. Miután az első kiadás példányai elkeltek. a Képzőművészeti Alap ki
adója a közelmúltban második javított és valamelyest bóvítettediciót hozott
forgalomba e nagyjelentőségű lkiadványból. Ez van most előttünk.

A kötet első része - Zádor Anna munkáia - a XIX. század első felének
művészetét vizsgálja, - azokat az évtízedeket, arnelvekben kíalakulc a nem
zeti sz,e1lemű magyar képzőművészet. Mig korábban inkább magy,arországi
művészetröl jogos beszélni, addig a múlt század elején meginduló polg.árdaso
dásí folyamat, amely főként a retorrrrkor évtizedeiben bontakozott :kd, megte
remtette az immár autochton 11Ul{}1Jal' művészetet, Kiváló jellem~éselket.ka
punk Zádor Anna tollából e korszak úttörő nagyjairól, az építészek közül
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PoHackról és a templomépítészetben is kiemelkedő Hildről, a festők közül id.
Markóról, Barabásról, és Borsos JÓzsefről, szobrászatunk első számottevő egyé
niségéről: Ferenczy Istvánról és az ötvös Szentpétery'rőI. Zádor Anna korfes
tése is gondos. Tanulmányában megelevenedik Ferenc császár és V. Ferdi
nánd Magyarországánaik nehézkesen vajúdó szellemi élete. Mecénás és mű

értő kevés volt még ekkor (rnűvészetí irodalom és hozzáértő kritika pedig
egyáltalában nem vol.t) , sok művészünk külfölcLre kényszerült (Markó, Brocky),
mások a rnűvészetí tevékenység mellett cégtáblafestéssel, fotograíuskodással és
korcsrnároskodással is kénytelenek voltak foglalkozni (Borsos, Barabás). De a
feudális kötöttségek, a gyarmati állapotok és az esztétnkai izlés alacsony szint
je ellenére mégis ekkor szülctett meg az a magyar müvészet, amely egy-két
nemzedékkel utóbb már Székelyeket. Munkácsykat, Izsókat, Színyeiket tudott
felmutatni.

A következő rész írója, Végvári Lajos 1849-től a milleneumig tárgyalja
múvészetűnk tőrténetét. Él1tékes oldalakat szentel az abszolutizmus alatti fő

műfajnak, a nemzeti öntudatot ébrentartó és erösítő, romantikus szeraléletű

történeti festészetnek. majd a kiegyezés utáni. nagytriásznak: Paálnak, Mun
kácsynak és Szinyei-Mersének; ugyanakkor megadja a kellő elismerést 'kisebb,
de mégis jelentős kortársaiknak: a Balatont a rnűvészek közül elsőnek felfe
dező Mészölynek, Gyárfásnak, Benczurnak. E korszak .mestereinek vallásos
tárgykörű alkotásairól is megemlékezik Végvári, így Munkácsy Krisztus-korn
pozícíóíról, valamint Székely Bertalan, Lotz s mások egyházművészeti alko
tásairól (pécsi székesegyház, budavári Mátyás-templom).

Genthon István az 1896-tól 1919-ig terjedő szakaszt dolgozta fel. Tanulmá
nya bővelkedik finornan megírt részletekben - ilyen a nagybányai művész

csoport és a szolnoki mcsterek törekvéseinek bemutatása. Már azonban Med
nyánszky magányos oeuvrejének a nagybányai fejezetebe való beiktatása nem
volt szerenesés. hiszen Mednyánszky nem tartozott a nagybányai kolónia tag
jai közé. Rippl-Rónai, Csontváry és a "NyolcaJk" a "szecesszionizmus" gyűjtő

cím alá kerültek - ez is vitatható. A rnindenekelőtt dekorativitásra törekvő

szecesszió fogalma - egész a legutóbbi időkig - bizonyos nem előnyös mel
lékízzel kapcsolódott össze. Igaz, hogy a rnűtörténebi 'iku,tatás újabban nem egy
értékes, előremutató vonásra hívja fel a figyelmet a szecesszió művészeinél,

mégis a "szecesszió" megjelölés óhatatlanul ilyen hangulatot kelt: avitt, üveg
házi, rnodoros, vértelen... Rippl-Rónai rnunkáinak javát, Csontváry lenyű

göző látomásait, a "Nyolcak" legkülönbjeit (Kernstok, Berény, Cz6bel, Márfflf!
kár egy kalap alá venni a valóban szccesszíonísta jelenségekkel, pl. a gödől

lőlekkel.

Az 1918/19-es forradalmas idők művészetét gazdagon tárgyalja Genthon
- itt is van azonban ellenvetésünk Nem tudunk egyetérteni avval a megál
lapításával, hogy az "aktivista" művészek (Uitz, Tihanyi, Kmetty) művészete

"megjelenésében legnagyobbrészt Iormalista volt", Más helyen pedig ezt olvas
suk: "Uitz később megtalálta a realizmushoz vezető utat, de társad formalista
irányokhoz szegődtek." (Genthon megjegyzései legföllebb Tihanyi s Pór Ber
talan párizsi absztrakt korszakára érvényesek, de ilyen sommásan semmi esetre
sem elfogadhatók.) Az 1950 körüli idők művészetpolitíkájának volt szokása
nyakra-főre osztogatni a "formalista" jelzőt, so'k igaz értéket lebecsülve ezzel,
Ma már azonban utána vagyunk az efféle esztétikai szektásságnak.

A kötet negyedik, utolsó része a két világháború .közöttí művészetet te
kinti át. trója, Németh Lajos volt az egyedüli a munkaközösség tagjai között,
akíalaposabban átformálta az első kiadásban publdkált szöveget. Feladata nem
volt kőnnyű, hiszen hozzánk közel eső stílustörekvésekről, művészí csopor
tosulásokról, sőt sokszor még élő és javában alkotó' rnesterekrőlkeBett· 'véle
ményt mondania. Egry, Derkovits, Ferenczy Noémi,' Bernáth Aurél, .Barcsay
Jenő s mások művészetének elemzése mindmegannyí- remek részlet Németh
Irásában. Az első kiadáshoz képest részletesebb jellemzést ad .az .építész-búzor
tervező-könyvillusztrátor Kozma Lajosról,Kmet41 JánOSTól, Korruss. Dezsőről.
Mlirtyn Ferencről, Anna Margitról -s ha röviden is; de regisztrálja: M.olwly
Nagy, Kassák Lajos, a világhírű építész: 'BreuerMarcel1, .továbbá , Csá1r4/ Jó
zsef, Barta Lajos és Schaár ·Erzsébet szobrászok munkásságát. (Ov.eLiik. az .elsó
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kiadás még nem Ioglalkozott.) Viszont az új kiadásból hiányzik a négy évvel
korábban még említett Beck András szebrász s Bán Béla, Bálint Endre, Rozsda
Endre festők neve. Sajnos, mindkét kiadásból hi ányzik néhány olyan alko
tóművész felsorakoztatása, akik már 1945 előtt időtálló rnűveknek adtak éle
tet. Igy gondolunk Bene Gézára. a KUl' egykori jeles tagjára fe nemrégen el
hunyt művész alkotásaiból a közelmúltban a Miami-I Modern Művészeti Mú
zeurn rendezett kiállítást), Modok Máriára (az ő művészí értékeire Kassák
Lajos már harminc esztendővel ezelőtt felhívta a figyelmet, abban a tanulmá
nyában, amely a "Munká"-ban jelent meg), Szántó Piroskára (aki az 1942-es
antifasiszta célzatú Szabadság és Nép loíál lításon már emlékezetes műveikikel

szerepelt - e művek bátor humanizmusa ki is váltotta Rajniss,a nyilas po
litikus és a náci "Egyedül vagyunk" gyalázkodó támadásait), a smbrász Erdey
Dezsőre ... Derkovits 1923-ból való képét "Vacsor'a" címmel említi Németh.
E kép azonban az eddigi művészeti irodalomban az "Utolsó vacsora" címmel
szerepelt, (Lásd Kállai Ernő "Új magyar piktúra" című könyvét.) Ilyen ese
tekben célszerű legalább zárójelben a korábbi cimet is közölni.

A 'tartalomjegyzék átnézésekor azt találtuk, hogy Libay Sámuel és Kozina
Sándor középszerű régi mcsterek külön fejezetet 'kaptak - Nagy-Balogh János
és Egry József viszont nem. A szerkesztó az í.lyen egyenetlenségeket egy kis
elővigyázattal elkerűlhette volna.

Az első kiadáshoz képest csökkent a dátum-hibák száma. De azért most is
több a téves évszám, mint illene. Hibásan közh Vaszary és Aba-Novák ha·lá
lozási évét, Braque, Chagall, Tornyai János, Nemes-Lampérth József, Miháltz
Pál születésí időpontját. Barabás Míklós halálának événél törhetí a fejét az
olvasó, mert eza szövegben 1898, a névmutatóban 1896. {Az előbbi a helyes.)

A szöveg azt írja, hogy Czóbel Béla a század elején Asselln és Dunover
de Segonzac köréhez tartozott, - ami így is van. A névmutató viszont Assélin
nevénél nem a fiatalon meghalt, tehetséges francia festőre, hanem Rembrandt
hasonló nevű festőrnűvész-kortáraára és barátjára. a XVII. századi németal
földi Asselin-ra (vagy Asselijn-ra) utal.

* * *
Megemlékezések egy nagy magyar művészről. 1951-ben halt meg Egry Jó

zsef, nem sokkal utána pedig felesége: "Juliska", Pauler Akos filozófia-profesz
szor testvérhúga. Egymás mellett nyugszanak a badacsonytomaji temetőben.

Elhagyatott sírjukat néhány év előtt még gyom nőtte be, - míg végre ez év
tavaszán méltó síremléket kapott a legnagyobb magyar festők egyike, aikdnek
ravatalánál annak idején Bernáth Aurél joggal mondhatta, hogy az utókor
"Egry József .művészetének eredményeit, annak hitelességót és szépségét nem
fogja megtagadni, halnem besorozza azoknak a nagy eredményeknek a sorába,
amelyek a magyar ,kultúrát teszik". Borsos Miklós alkotása a bazaltból fara
gott relief, amely középső testvére Borsos mester korábbi Gulácsy- és későb

bi Nagy-Balogh-sirlapjának
Egry egykori Ikeszthelyi lakóházára, a Vörösmar.ty u. 8. sz. alatti víl'lára

is emléktábla került. (Ez volt Egcyéknek az az otthona. amelyről Bernáth rész
letesen ír "Utak Pannóníából'' círnű könyvében.) Az emléktáblán ez áll: "E
házban töltötte alkotó életének jelentős részét Egr'y József Kossuth-díjas fes
tőművész. A Balaton nagy álmodójának művészete itt bontakozetc ki és lett
európai szintűvé."

.. A keszthelyi Balatoni Múzeumban egyidejűleg kiállítás nyílott Egry fest
ményeiből és gcafíkáiból. A mintegy tíz év előtti, Károlyi-palotabeli emlékJki
állítás óta ilyen gazdag gyújteményet az Egry-rnűveknek nem láttuk A Szij
Béla műtörténész által rendezett kiállításon ott szerepelt a két Szent Kris
tóf, a fejkendős Anyám, a Szamarát vezető taorminai, a fájdalmas arckifeje
zésű Vásári ki'káltó (amelyekben mennyivel több humánum van, mint ~ba

Novák fölényesen bravúros, de bántóan rideg.ioirkuszí képeiben), a Krisztus
Emmauszban, a Betlehemesgyerelkek, a rácsok !közül kitekíntő, töviskoronás
Krísztus, a balatoeu képek és az önportrék (ahogyan Egry ezeket csendes hu
morral nevezte: "öngoriIlák") sorozata. Aza nagy érték ezekben a müvesben,
s az helyezi Egryt sok kiváló kortárs-festő elé, hogy ő a természeti jelenségek
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rnögött meg tudta látni és meg tudta rnutatni a természetfölöttit, a "divinum"
jelenlétét.

Az "igazi" (1918-1920 utáni) Egry-műveken kívül a korai (párizsi, Brugge-í)
alkotásokból is bemutatott néhányat Szij Béla, s egy tárlót Egry személyes em
léktárgyaival (paletta, ecset, fából faragott kis szobor, fényképes vasúti iga
zolvány) töltött meg. Az egész kiállítás légköre olyan, hogy felidézi a mester
kristálytiszta, átszellemült, nagyszabású életművét és puritán, mélyen rokon
szenves emberi lényét. Egry összmunkússága Rilke egyik Muzot-í levelének
szavait juttatja eszünkbe: " ... művészetet teremteni a legszerényebb és leg
keményebb hivatás, de egyszersmind sors is. és mint ilyen, míndannyíunlcnál
nagyobb, hatalmasabb valami, s végtére is megmérhetetlen." (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (S z a b a d t é r i h a n g ver s e n y e k r ő 1.) A ny6.
ri hangversenyidény legmaradandóbb élményét Fischer Annie és Kórody And
rás közös estje jelentette. Méltán előzte meg hatalmas várakozás kitűnő zon
goraművésznőnk"vendégszereplését" ! O maga is tudatában lehetett a közönség
fokozott érdeklődésének s talán ez magyarázza, hogy műsorának legelső szá
mát, Mozart Esz-dúr zongoraversenyét még némi indiszpozicióval indította. Am
- szerencsére - e kellemetlen jelenség múlónak bizonyult s a második tétel
elmélyült lirája már tökéletesen érvényesült, nem is szólva aztán Beethoven
c-moll zongoraversenyének tolmácsolásáról.; ezt Fischer Annie olyan átélt
bensőséggel, forró izzással oldotta meg, hogy arra régen volt példa. Valóban
csak a legnagyobbakéhoz lehetett mérni ezt a produkciót.

A c-moll zongoraverseny Beethovennek aránylag korai, kevésbé népszerű

alkotása. Holott a zeneköltő életében igen nagy jelentősége volt. Második szer
zői estjén hangzott el először, a Krisztus az Ola.jfák ,hegyén és a ll. szimfónia
szomszédságában és rögtön komoly elismerést aratott. Az elismerés - ritka
volt ez Beethoven életében - a szokatlanul magas (1800 Forint) bevételben is
megmutatkozott, ám ennél sokkal jelentősebb volt a szerző szubjektiv gaz
dagodása. Mert Beethoven 'talán itt, ebben a koncertben lépte túl először Mo
zart életművét abban az irányban, amely később a zeneirodalom továbbhala
dásának útja is lett. Ebben a vonatkozásban elég csupán Mozart csodálatos
c~moll versenyművét felidézni (és a Beethoven-zongoraverseny mellé állítani),
amelyben a zeneköltő a fájdalom és a beletörődés apotheózisát alkotta meg.
Mozart versenyműve minden bizonnyal hatott Beethovenre, ám emez nem érte
be a lemondás melancholiájával, hanem szembefordult a sorssal és igyeke
zett maga alá gyűrni. Ezért vált át ebben a "moll" hangnemben irt művében

is minduntalan fényes "dúr" hangzatokra és ezért érezzük a ,befejezés szökellő

ritmusát a győzelem himnuszának. Edwin Fischer, a kiváló zongoraművész is
ezt érezhette ki a beethoveni életmű e szakaszából, amikor így jellemezte:
"Beethoven Prometheusz-típus volt, az akarat és tettek energiával telitett em
bere, aki megvívott géniuszával és kicsikarta tőle álomképeinek megvalósitá
sát."

Fischer Annie já-téka - mint már mondottuk - lenyűgöző volt. Követte
Beethovent a szenvedés mélyére, ám mindvégig éreztette, hogy ez csupán a pil
lana,t rezignációja s a fénylő szextakkordok mögül minduntalan megcsiHantotta
a derű és életigenlés sajátosan beethoveni fordulatait. A kiváló zongoraművész

nő sikerében méltán osztozott a Kórody -oezette Hangversenyzenekar is, amely
ezen az estén ismét visszaállitotta hallgatói előtt már-már megtépázott tekin
tényét. (Persze, hogy a zenekar miért ké~~yszerül egyre többször rruttnjábóZ !meQ
élni, annak magyarázatát és megoldását mielőbb meg kellene találni!) Önálló
műsorszámaik közül Gluck Ifigenia Auliszban című Inyitányának méltóságos
lüktetését és Kodály Páva-variációinak életszerúségét emeljük kt.

Néhány nappal később baljós fellegek keretezték a Károlyi-kert peremét.
Lehel György estje alatt - ahogy mondani szokták - mindvégig "levegőben

lógott" az eső. Szerencsere csak Brahms IV. szimfóniájának befejezése után
eredt neki s addig a hangverseny lefolyá.sára összpontosítottuk figllelmün.ket.
Hiszen a müsor (Beethoven lll. Leonóra nyitány, Ránki: 1514 és az említett
Brahms-mű) sok érdekességet ígért. Érthető módon elsősorban Ránki alkotása
állott az érdeklődés középpontjában. A jeles szerző Derkovits közismert iomet-
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szetsorozatának hatására írta meg fantázia jeUegű, zonaorakiséretes darabját,
s mint maga mondja "a képek térarányait zenei idő-arányrendszerrel,a fehér
fekete fametszet-nyelvet pedig a zongora-zenekarváltogató zenei szövéssel igye
keztem tükrözni". E zenei programban kezdettől éreztünk valami szokatlant, ide
genszerűt, talán azért, mert ilyen .él€sen elkülönítette művének tartalmi és for
mai jegyeit. Ez pedig ellentétben van a zene spontán, belülről fakadó áradá
sával. Amű mostani, második előadása (a bemutató a ,Rádiózenekar érdeme)
igazolni látszott kételyeinket. Derkovits képeinek hangu/a.tát Ránki imponál6
mesterségbeli tudással és kiváló hangszereléssel igyekezett megragadni, ám nem
elégedett meg a képek hangulatával, mindjárt a Dózsa-parasztháború bonyo
lultan összetett légkörét is éreztetni akarta a zene nyelvén. A kettő együtt
azonban túl harsányra, túl patetikusra sikerült. Éppen a fametszete k egyik leg
bensőbb jellegzetességét, a forradalom romantikájának és optimizmusának
hangulatát nem sikerült tükröznie, mert - véleményünk szerint - túl sok "fe
ketét" markolt egyszerre. Annakidején, az első bemutatón, a közönség nagy
lelkesedéssel, az újitót megillető tisztelettel és megbecsüléssel lünnepelte Ránki
Györgyöt, most azonban gyérebb volt a taps s ez legalábbis azt mutatja, hogy
a hallgatók inkább igénylik a könnyedséget s nem szeretnek véresen komorak
maradni. A siker csökkenésében a zenekar is bűnös, egyedül Petri Endre bril
lirozott ezúttal is a zongoránál. Szerencsére Brahms csodálatos hattyúdalában,
az e-moll szimj6niájában ismét javult a zenekar összteljesitménye: s legalább
"lejátszották" a művet. Ez azonban kevés . . . (Félreértés ne essék, sejtjük, hogy
az általunk is értékelt kitűnő nyári indulásra következő egyre gyengébb telje
sitmények elsősorban nem a zenekar fáradt tagjainak rovására irandók, de a
közönség a bérletek áráért nem éri be objektív akadályokra val6 hivatkozás
sal, hanem teljes joggal jó zenét vár. Mint ahogy valósággal komikus az a visz
szatérő kritikusi állandó fordulat, mely szerint a szabadtéren áldatlanok a
hangzási viszonyok. Szerezni kell egy jó mikrofont. De jótl) (Rónay László)

NÉMET FILM - FRANCIA NOVELLABÚL. "Si duo faciunt idem, non est
idem". vagyis, ha ketten ugyanazt csinálják, az még korántsem ugyanaz, Tömö
ren így lehetne megfogalmazni azt a véleményt, ami kialakult bennem, rníután
megnéztem a Marcel A ~ m é novelaájából készült nyugatnémet filmet, amely
nek ezt a címet adták: "Aki átmegy a falon". A latin idézetben foglalt megál
Iapírás enyhén szólva paradoxonnak tűnhet első píblantásra, hiszen a novella
írónak is, meg a forgatókönyv alkotójának is mások az eszközei, céljai, más és
más követelmények elé állítja őket rnűfajuk. A megfilmesített novellák rend
szerint annyit vesz.ítenek "gondolatli" súlyukból. mint amennyi a belőlük kiszo
rítható cselekményesség. Jelen esetben azonban nem c s aik erről van szó.

Ha ezt a novellát történetesen franciák fi1mesítik meg, nyilván másként
csinálták volna ... De németek írták át. Kitűnő film született belőle, csupán, , .
Nos, csupán Marcel Ayrné fanyar, kissé talán száraz és dísztelen szarkazmusa
változott át valami enyhén csípős, ám mégis inkább édeskés alaptónusú, pol
gári asztal számára is feltálalható szellemi táplálékká. Mert csip ez a német
mártás is. kétségtelenül van benne bors, áIm a cukorral talán kissé túlságosan
bőkezűen bántak a német filmszakácsok s ezek magyar kuktái. S hogy míért
tették ezt? Nos, ennek több oka lehetett. Elsősorban nyilván az, hogy német
közönségnek készült, tehát a franciáétól merőben elütő ízlésű, szellemű, igé
nyű kőzönségnek. Ez azután eleve megszabta a forgatókönyv írói - B é
k eff y István és Hans J a c o b y - számára azt, hogyafilmvígjáték nem vég
zöd het az eredeti, ayméí groteszk fordulattal.

Ayrné novellajában Dutilleul úr, egy egyszerű,.szürke kis adóhívatalnok, a
lakásában támadt rövidzárlat folytán rádöbben csodálatos képességére: át tud

. hatolni a szilárd falon. Ez a képessége először meghökkenti, majd míndínkább
nyugtalanítja, úgy hogy végül is orvoshoz fordul, aki valami Qbskurus gyógy
szert ad számára. Dutílleul nem is él képességével míndaddíg, amíg új főnököt

nem kap, egy cezaromántás kis,kjrá1yt. Ez. a "modernebb", vagyis a nyersebb
fogalmazást kedveli; megdühödik beosztottja régies udvariasságú felszólttóleve
lein, azokat összetépi. őt magát pecfig, mint használhatatlan valakit, a lomtár-



ba száműzi. A méltatlannak érzett letokozás végsőkig sérti Dutilleul úr önér
zetét s fantasztikus bosszúra készteti: atdugja fejét a talon s sz.idalrnakat szor
tellebbvalóláa-a. A főnök csakhamar beletébolycdrk a rcrnes jelenségbe, á.TI CZ

a győzelem már nem elégíti ki a verszemet kapott kishivatalnokot. Nagysíz Iú
betöréseket követ el, rengeteg a pénze, munkuhely ára mégis pon tosan bejár. Ez
a kettős élet míndaddíg tart, amíg egyszer fel nem fedi kilétét kartársai előtt

s azok hitetlenkedve ki nem nevetrk. Dicsvágyában szándékosan elfogatja ma
gát s börtönbe kerül, A gyereikes hencegés ott is fantasztikus tettekre csábítja
s halálra ingerli a szerencsétlen börtömgazgatót, míg meg nem unja ezt a já
tékot is és végleg meg nem szöknk. Kulsej é: elváltoztatja, ragyogóan éj,
csupán egyetlen barátja, egy szegény testő iscnerí fel. Végül eljő a szerelern.
az első kaland is és ez lesz a veszte. A találka előtti izgalomban véletlenül a
laljárást-gátló szert veszi be ídegcsil lapitó gyanán: .3 bennreked egy falban.
Senki sem tud többé róla, csupán feslS barátja jár el hozzá sgitározással eny
híti szörnyű sorsát.

Mit akar mondant Aymé? Azt. hogya szúr/ke kise.nberck csak kisszerű cse
lekedetekre képesek, még a.ekor is, ha rendkívüli hatalom birtokába jutnak.
Duti lleul a főnökén is csak a "ral mögül" mert bosszút állni; hívatalba jál'
dúsgazdagon is, mert érzi, hagyott a helye, másutt csak betolakodott idegen
lenne: "höstette,i", amelyekkel az emberek csodálatát kivívja, nem egyebek gye
rekes kérkedésnél. sőt még szerelrne alanyául is otyan nőt választ -' egy f'él
tékeny f"érj által zárt lakásban őrizgetett menyecskét --, akit éppen klvételes
képessege révén minden kockázat nél kül környékezhet meg. Kisszerúsége, szür
kesége tehát magából az egyéniségéből f;úadt, nem ped.ig a sanyarú életkörül
ményeinek volt a követkern-énye. Végül is megérdemli a sorsát: bennreked a
falban. csupán egy apró tévedés, C§}'y1 Iatális gyógszercsere miatt.

Éppen ezt az alaptéte.t Iord.í.oták m8g a film írói. A németesen Buclis
baurnra keresz telt Dutilleui itt e.ninens tanuló volt diákkorában, tisztességes,
jóképességű ember, akit azoriban míndenütt falak vesznek körül, nem képes
miattuk érvényesülni. Buchsbaum faljáró képessége a ulmváltozatban mintegy
"deus ex machiriav-ként szerepel. Van is erre egy félig tréfás, félig komoly
utalás. Szinte jutalmul kapja fantasztikus' tudományát, hogy n vilányságon, ter
mészetesen a mások stlámysógún. [',15zedelmes:kedjlik Mert Buehsbaum úr nem
gyáva, legfeljebb félénk. inkább amolyan szeltd bölcs, aki mindent jol tud,
dehát mí t tehet ell-ene? Ponökét ~- ak'í sz.írrtén reciprok figura: nem "modern",
hanem maradi porosz örrrestcr-uous - nincsen szándékában tönkretenni, őrü

letbe kergetni, csupun megjuv-tani szcretn2. Igazf.n nem tehet róla, hogya zor
don Iellebbvaló nevelhetcrten. begyepesedett fejű alak.

Tehát: Buchsc.aum úr rengeteg jótul ajdonsággul rendelkezik. Kissé talán
balkezes, aranyosan ügyet len, de szÓ sincs ar ró'l. ho.ay kisszerű lenne! Csu
pán szerény, tartózkodó, tekintélytisztelő: közel jár ahhoz, hogy megtestesítse él

.,sz,olíd" német ideált, de mínd a kétszer idejében megszólal benne a Ielkíís
meret szava, Szeretné elcsábítani a "káJit;t-;:.á:ban" őrzött szépasszony t, meg is
látogatja, de az erü és rabiátus fér;;tGl való fó:elcm, vagy inkább a fejlett
erkölcsi érzék távozásra készteti. Rend!kívüli képesség" megcs ill antja előtte a
pénzszerzés határtalan lehetőségeit, ám ő ezt is csak a toke uralma ellen való
tiltakozás eszközének tekinti, egyébként magtérít mind en kárt, sle is fogatj-a
magát, rCI€Y <iliat'21~ul gyanúba kevcrccert tosto barajáx t.isztúzhassa.

Szívjósága megható. Nyomorgó festő barátját állandó támogatásban résxc
sítí ; kollegáiát, aki .,fúrja" őt, nem ítéli el. süt védelméhe veszi s mentőangya!a

lesz özvegy szomszédnőjcnok. egy szegény zongoratanárnőnek.Mi sem termé
szetesebb, hogy ebből az utóbbi kapcsolatból szerelern fejlődik ki s ez a szere
Iem éppen tisz-taságánál fogva színte megköveteli a "happy-end"-et.

Rengeteg lehetőség reile.t tehát az ayrnéí novella megfilmesítésében. Vajjon
élte'c-e ezekkel a lehetőségekkel a német megfürncsítők? Igen is, meg nem is.
f;ltek annyiban, hogy-kerekded s főlegszórakoztató vígjátékot csináltak, amely
nincs híján humoros ötleteknek. kacagtató bérnondásokriak, sőt mintegy hátul
Jtőként hn-.eJ:;' erkölcsi intelmeket is .tartalrnaz. Mégis, Ayrné mondanivaló
jának megfordítása s főleg a ,;happy-end" elékész-tésére beiktatott második CS2-



Iekrnény. H zongoratanárnő Iigur-ájának hozzáadása elkerülhetetlenné tette á
téma elsztruposodását, Ez a szentímentál ís adalék eredményezte azt is, hogya
szatírtkus elemele nem h81nelk a 'kellő erővel s' hog<y' éppen emiatt kellett más,
magasabbrendű lehetőségtől el tekinteni.

Mindezektől eltekintve jó nyári í í lmet láthatott a közönség ,A r-endező, a
magyar származású Va j d a László, s a szet-eplők is - főleg Heinz, R ü h m a n
- megtették a magukét. Csupán azok a nézők távoztak némi hdányérzettel, akik
olvasták Ayrné novellaját ... (Bittei Lajos)

LATASOK ES MEGLATASOK NEMETH LASZLO ESSzEIBEN. Az Iroda
lom inyencel az Iszony és az E:gető Eszter ujabb kdadása, a Galilei és A két
Bolyai komoly színhází sukere után már esszé-kötetet is joggal vártak Németh
Lászlótól. Az írót szerteágazó tehetsége bármely rnűfajban primér alkotásokra
lobbanthatja, de szeltemí alkata s a benne rejlő pedagógusi gócok elsősorban

az esszéhez húzzák: gondolkodása eredményeit ebben a műfajban választharia
ki legjobban. A beavatottak tudják, hogy az alkotó szellern meglesése, egy-egy
írásmű szétszedése és összerakása rnekkora örömet okoz; az esszéírás hőfo'ka

semmivel sem hűvösebb. mérsékeltebb az önálló művek testrnelegénél. A re
gény vagy a novella cseleleménye sok esetben eltakarja az író valódi arcát. az
esszé és a kritíka ezzel szemben önleleplező műfaj: önmagunk legbelsőbb tit
kairól vallunk, látszólag semleges téma kapcsán is.

A Sajkódi esték (Magvető Könyvkiadó, 1961.) ilyen értelemben egyetemes,
gazdag anyagót felszívó vallomás. trója egy letisztult 'korszak társadalmi és kul
turális eredményett surnrnázza, nem afféle zárt, laboratóriumí módon, hanem
az élettel kapcsolatot tartó, művelt ember Ikörül<tekintésével és őszinteségével.

Németh László a kor felmérésében nem fogad el "a priori" tételeket, rninden
eredményt és jelenséget sajátos írói egyéniségén szűr ált.

Háború előtti tanulmányaiban még az a döntő elv, hogy véleményét éles
lapokkal elhatárolja a más véleményétől és a társadalomtól; ma, a felépülő, új
világban az élettel, "az életben útjukat kereső nagy érdekekkel" próbálja azo
nosítani magát. Észrevételeinek java .része az író és a pedagógus egybefonódó,
közös problémaköréből ered.
. Nevelés és kultúra nélkül nincs jövője a társadalomnak. A fáradozás, a be

Iektetett jó rnunka nem enyészik el: "az iskolai órák mérlege" éppen olyan lát
hatatlan. fontos hajtóerő, mint az elégetett szén, a forgó Iapátra hulló víz, vagy
az elbomlott atom. A műveltség több, mint a befogadó értelem öncélú produk
tuma, elsősorban arra szolgál, "hogy az ember megértse helyét, s Iétét szép és
hasznos szereppé tudja alakítaruí". .

A pedagógus mindennapi erőfeszítése közben az írónál is közvétlenül érzi
a problémák sulyát, a nehézségeket. A leírt sarok mégsem a kárbaveszett
munka s a fásultság érzetét keltik az olvasóban. "A természetünkbe írt nevelői

hit ... a rossz tapasztalatok ellenére is, csak időlegesen tud lelohadni. Most
látom ezt, amikor az a láz, amely engem valamikor végen elfogott, a beéet fel
tételek közt, mintha az egész társadalmon kezdene kiütközni."

Németh László örömmel fedezi fel az emberek önalakító tevékenységet. azt
a mélyről fakadó szornjúságot, amellyel a tudás fonrásához közelednek. Szá
mára a tanulás a hatvanadik évelérkezésével is friss, eleven élmény maradt;
ezt az érzést szeretné a fiatalság körében 'tartósan elhinteni. "Ha távozóban
egy más bolygóri rnegkérdenék, rni volt a földi élet Jegnagyobb öröme: a tanu
lást mondanám. Nem azt, amelynek a végén egy vizsga áll, hanem amit az em
ber kíváncsiságból, kirándulásként tett egy új nyelvbe, az azon át megközelít
hetőivilágba, egy új-tudományágba, rnunkakörbe, S ha utána azt kérdenék. mi
az, amiért a. földet a történtek után is sajnáltam ítthagynt: azt vmondanám,
hogy olyan korból és olyan országból jöttem, amelyben a tanulás aikalma s
a .hozzávaló .k~v együtt és rendkívüli mártékben nőtt-." . . ..

Erdekesekazok a fejezetek., amelyek. a mai ember jellemével és ierkölcsi
Ielfogásával foglalkoznak-. Németh László az elvont, rnoráhs tételek helyett a
kor sajátos viszonyaiból indul ki. Társadalmunk mai állapotában nem az egy
szerű .kérdésekre vár feleletet; az általános fej~őd,és szernrnel láthatóan szöve
vényesebbé teszi az egyén és a közösség él~tét is..' M~ már nemcsak a h.i~ny,
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a nélkülözés - a jólét is számos veszélyt rejteget, sőt a tudás is rossz irány
ba terelhetí az embert. "A jólét, ha nem tudják nemes Igényelokel ellensúlyoz
ni, elrohasztja az embert, a műveltség, a szellemi ikiválóság, ha a társadalom
nem foglalkoztatja kellőn. önmaga ellen fordul, különcséggé válik" Az efféle
eltorzulások ellen Németh László azt az önzetlen és magával ragadó érzést
akarja Ielszabadítani és tudatossá tenni, amelyet "jóféle becsvágynak" is ne
vezhetünk, a többre és jobbra törekvő ember sohase szünö leliki erőfeszítését.

A napok apró vésőütéseregyre finomabbá és maradandóbbá formálják a már
ványnál értékesebb "élő anyagot", az ember belső vdlágát; egyre több szállal
fűzik az élet szebb és nemesebb produktarnaihoz. "Az ember ugyanis úgy nő,

mínt a fa; - gyökérzetével, kapcsolatai szentetapogatózó rost jaival. Minél több
és épebb kapcsolattal szívja a világot, annál magasabb lombot vethet. Aki any
ját, gyermekét, barátját, hazáját komolyan vette, akármét hoz később ez a vi
szony, azzal, hogy Komolyan vette, gazdagodott."

Németh László sok helyes észrevételt tesz a fiatalság életével és kibonta
kozásával okapcsolatosan. Rátapint olyan hibákra, amelyek a civilizáció fejlő

déséből erednek: az életszükségletl cikkek, a szórakozásí alkalmak megnöve
kedése nemcsak kényelmet biztosítanak, el is dugaszolják a fogékony, de ki
alakulatlan agyat. Az egyes rnüvészetí ágak és a divat a "sztereotip típusok"
felé űzik a fíatalokat, így az egyéniség és a képzelet [elerutősége napjainkban
erősen csökken.

Az író szinte a Ikeresztény erkölcsi tanítás közelségébe jut, amikor a két
nem kapcsolatában a szabados és laza életmód veszélyelee figyelmeztet. Aggo
dalmát nem a látszaltra adó ember .kífogásai táplálják, elsősorban attól fél,
hogy az ifjúság egy része közömbössé vá'lik a valós értékek iránt. " ... úgy
látom, hogy ahol a biztosítottság állapota az élvezetekre állít be, a szerelern is
azzá zsugorodik, s unalmasnak érzi azt a sok másféle értéket, amihez a másik
nem fölfedezése közben lehet hozzájutni."

Az emberi lét nagy állomásaih oz, a pályaválasztáshoz vagy a házassághoz
sokikal nagyobb 'körültekintéssel és önzetlenséggel kellene Iközeledniök a fiata
loknak. Németh László nem ringatja magát Illuaiókba: a férfi és a nő kap
csolatát, bár a régi társadalom béklyói már nem foj1tjáJk ell csirájában sokak
szerelrní ooídogsagát, ma is rendkívül nehéznek tartja. A személyes vonat
kozásokkal fűszerezett mondatok rámutatnak a közös vállalíkozásban nyíló er
kölcsi erőre, s a megértés és szerétet fontosságát hangsúlyozzák.

A nevelő célzatú írásokban egy túlfűtött érzelmű pedagógus lelke dobog;
a roppant tárgyi tudásról valló műhelytanulmányokés mélyen szántó emléke
zések már észrevétlenebbül olvasztják magukba az író személyét, A tárgysze
retet Iáza azonban itt is előtör a színesen gördülő rnondatok közül. A Bolyai
probléma nem először bukkan fel a magyar irodalomban, de ehhez fogható
alapossággal még senki sem kutatta ki és hangszerelte a műfajok különbözö
változataira. Németh László csalhatatlan érzékikel ismeri fel a Bolyaiak élet
sorsában a drámába kívánkozo konfliktusokat, az esszé számára a sajátos jel
lembeli és korrajzi elemeket. Történeti tudásával nemcsak a két Bolyai alak
ját világí,tja meg Iküűnően, magát a kort és a hami viszonyoikat is híven jel
lemzi. A Bolyaiak (és szamos magyar tehetség) sorsát leginkább az a "szel
lemi oxigénhiány szabta meg, mely saját erejükre utalta őket, s a tudomány
érkeringésébe kapcsolit munka helyett inkább csak egy-egy zseniális ugrást
engedett meg nekik".

Ez a lényegre való rátapintás. az öncélú és vértelen esztétizálás helyett a
nagy emberi érdekeket kísérő írói figyelem és magatartás tűnik elő a többi
tanulmányból is. Akár az olvasmány- és fordítói élményen hevített Tolsztoj
portrékat, akár a modern kort átfogó Lorca vagy Dürrenmatt tanulrmányOlkat
olvassuk, míndíg széles mederben ömlő, rnínden szellemi hálózatban érvényes
gondolatokkal találkozunk. Nem véletlen, hogy Németh László Tolsztojról, Sza
bó Lőrincről írva azok Legbensőbb szenvedélyének tüntetí fel ígazságszerete
tűket; ezen az érzésein keresztül· jut el egy-egy életmű mély és alapos ís
meretéhez.

A Kőtet színvonalas és problémákat bőven íelsorakoztató fejezeteiben .olyan
vonatkozások is akadnak, amelyekkel nem érthetünk egyet. Németh László

636



Tolsztojjal kapcsolatosan egy helyen a következőket írja: - "Ha láttam is a
mányt, rnelyet a vallás elvesztése hagyott (reméljük átmenetileg) az emberi
lélekben; nem hittem. hogy azt azon a rnódon, ahogy ö próbálta, pótolni
lehessen."

A mondaitnak csak az első fele érdekes; a tény: a vallás elvesztése rníatt
fellépő hiány megállapítása és a zárójeles közbeszúrás : az Író reménye, hogy a
hiány csaJk átmeneti [eltegü. A rni meggyőződésünk szer:int a vallás kíveszése
az emberi lélekből nem tehető meg általános érvényű tétellé. Ha vannak is je
lei annak, hogya modern kor kedvezőtlenül hat az emberek vallási felfogásá
ra és gyakorlatára, ezek még korántsem perdöntőek. Egyébként is éppen Né
meth László írta le egykor ezeket a sorokat: "A vallások maguk voltak a kul
turák, népeket tartottak össze és magasban, s az erök,amelyek létrelhozták
őket, (a modern lélektan bizonyítja) bennünk is ott vannak, f'oglalücoztatásra
és ápolásra várón."

Németh László széles történeti és kulturfilozófiai látókörével n'llindig.pon
tOS&1 felismerte egy-egy jelenség vagy korszak fő vonásait. Évt-izedeiklkel ez
előtt, a beszűkült és egyoldalú felekezeti ihureok Ideién emelkedett szel-lemben,
tárgyilagosan rajzolta meg történetünkben a katolicizmus és protestándízmus
pozitív és negatív eredményeit, kapcsolatát, ellentétét és a népre gyakorolt ha
tását.

Mindenesetre fájlaljuk, hogy egyes kérdésekben - mínt például a külföldí
"ujkatolikus" írók értékelése - jobbára csak a visszahúzó erőket és tenden
ciákat veszi észre. Allítása szerint a "neolkatolikus" irodalom nem a jövő felé
tek-int, a múlt visszaidézésével próbálja fenntartani magát. Graham Greene
nel kapcsolatosan például nemcsak keresztény alapérzését ragadja ki, hanem
azt a jellemzőnek tartott vonást is, amely a Nyugat szárnos kiváló szelle
mét .znegszéllta'': a keresztény századok felé síró nosatadgiát. Ez a beáUítá:s
elhomályosítja az említett Irók valódi felfogását és arculatát. Szerintünk Gra
ham Greene, Bates, Julien Green és Mauriac írásait elsősorban nem a múlt
bafordulás jellemzi, hanem a jelen problémáinak átélése és sűcített kiifejezése.
Az "ujkatoM;kus" írók nem a makulátlan témák állóvizein horgonyoznak; a
társadalmi és erkölcsi kérdések nehezen megközelíthető, hullámos tengereit
járják és térképezik fel. A [elenben élnek és nyitott szemmel és bátran mu
tatnak rá olyan hibákra is, amelyek saját világnézetükből vagy saját hagyo
mányaik korszerűtlenségéből falJmdnak.

E vítát gerjesztő részeken kívül egy mondatot sem találunk, aJmeIy az
igényes és nemes szövetű esszék !harmóniáját megbontaná. A kötetben von
zóan tálalt írások sorakomlak és vívják harcukat ; a hajlékonyan kezelt nyelv
és stílus "exkavátornyúlással" lépi át az értekező próza kereteit. Pedagógia-i
ciJkikekben még nem igen olvastunk "a gyermeki akarat borjúdöféseíről"; 
milyen találóan jellemzi a régi polgári iskolát: "az értelmiség hátsó lépcsője"

- vagy "az iskolai órák űvegharangja" megnevezése a tanórák zárt atmoszfé
ráját. Timár József beszédjében -a reá való emlékezés ,k'apcsátn - Németh
László a legyőzött beszédhiba Demosthenes-kavicsait emlegeti. Ha kell, új sza
vakat is teremt: a provincie'lízmus "V'akondszemsroggé" magyarosodík, s a
természeti szépség, amit F'üred és Örvényes között lát az ember a Balatonnál:
..a művészet félkész áruja" lesz megfogalmazásában.

A Sajk6di esték nem egy szűk szellemi rétegkíválasztottjaínek J,r6dott. A
magasszintű tanulmányok dínamízmusa és Ikorunk problémáit átfogó tanítása
mélyen belevésődik az olvasó emlékezetébe. (Szeghalmi Elemér)

nocx JANOS JELENTOSÉGE MŰVÉSZETIIRODALMUNKBAN.A Vigi
lia 1961. évi novemberi számában Hegedüs Nándor idézte fel - halála 25.
évfordulója alkalrnáoól - Hoek János (1859-1936) alakját, aki a toöztudatban
főként mint kiváló egyházi szónok, mánt imakönyvek szerzöíe s az 1918-as
Nemzeti Tanács elnöki ttsztségét 'betöltő közéleti ember, Károlyi Mihály egyik
legközelebbi küzdőtársa él. Haladó polbtíkai szerepléséről a mcstanában ki
adott Új Magyar Lexik011 a következőket írja: ,,1\'1i:nt a Függetlenségi Párthoz
tartozó képviselő, 1OO9-ben Jus1Jh Gyulával együtt lépett fel a Kossuth Fe
renc vezette megalkuvó csoport ellen. Jelentős szerepe volt az általános vá-
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lasztójogért és Tisza István erőszakos politikája elleni harcokban. Az 1918-as
magyar októberi polgári demokratikus forradalom egyik kiemelkedő szemé
lyísége." Azokért az újságcilckekért, amelyekben az eIlenforradalmikormány
zatról mondott kemény szavakat az emigráctóba vonult Hock János, a Horthy
rendszer bírósága távollétében börtönbüntetésre ítélte, - erre is jól emlékezik
az idősebb nemzedék. De azt már kevesebben tartják számon, hogy Hoek je
lentős művészetí író is volt, mégpedig Fieber Henrik rnellett az az egyházi
személy, aki a századfordulón a legerőteljesebben foglla,lt állást kora új mű

vészett törekvései mellett, - amelyeket mint több éven át a Nemzeti Szalon
elnöke is igyekezett tárnogatní.

AJkik pedig netán tudnak Hock művészetí és művészetpolitikai írásairól s
munkásságáról, azok között is vannak bizonyára olyanok, akik nem igazságos
megvilágításban látják az ő ezirányú tevékenységet. Genthon István, a kitűnő

rnűtörténész ugyanis Az új magyar festőművészet története című könyvében
(1935) Hockot "egy magát hozzáértőnek tartó larkusnak" nevezi, aki még a
külföldi mesterek nevét is pontatlanul írta Ie, s 'akinek művészeti dolgoza
tai "sivár 'közhelyeket" tartalmaznak. Réti István A nagybányai művésztelep

című könyvében is elmarasztalóari ír Hockról, a rnűvészetí íróról, aki - Réti
tudomása szerint - Szikszay Ferenc festöművész információka támaszkodva
alakította ki képzőművészeti véleményeit. Genthon és Réti nyomán Telepy
Katalin mcstanában írt Benezur-könyvecskéje is kétségbevonja Hock kompe
tenciáját rnűvészeti kérdésekben, szemére vetve "megMlapításainak felü
Ietességét".

Velük szemben azonban Rippl-Rónai József egészen másként látta Hoek
művészeti vonatkozású munkásságát. Nagy festönk Emlékezései szerint Hoc!k
János "a modern művészet érdekében hathatósan dolgozott, s fana'tikus buz
gaírnával, nagy rábeszélő tehetségével és szónokí erejével a modern művészi

törekvések iránt való közönyt országszerte felrázta." (Hoek egy parlamenti
beszélben is kiállott Rippl-Rónai iparművészeti tervei mellett. Kettejük ba
rátsága a 80-as években kezdődhetett, amikor Hock a kaposvári főgímnáziurn

hi ttantanára volt.)
Hock több külföldí tanulmányút után - amelyek során a francia és az

olasz művészet kérdéseiben rnélyedt el - a Religio című folyóiratban közzé
tette Művészeti problémáink című cikkét, a Magyarországban pedig két me
legihangú tárcacikket is írt a fiatal, tehetséges nagybányai művészekről, maid
hamarosan kiadta Művészi reform cfmű 200 oldalas könyvét (Singer és Wolf
ner, 1898.) Réti - aki általában ingerülten emlékezik meg Hoekról - annyit
mégis elismer, hogy a Művészí reform szerzője Lyka Károllyal, Bródy Sándor
ral, Ignotusszal, Szinyei Mersével egy oldalon küzdött az akadémizmus ellen,
művészetünk rnegújhodása érdekében.

Ha Hock könyvét fellapozzuk, egyhamarnyHvánvalóvá válik legtöbb meg
állapításának értéke, ígazsága, helyes iránya. Ö a századvége magyar művészet í

életét hanyatlónak Iátja, rnert téves alapokon nyugszik a művészképzés, és mert
a művészetí életet "csoportce.-: és kottéríák" irányítják. Nagyon időszerű Hoek
szemlelete abban is. hogya társadalmi-gazdasági életet és a rnűvészetet, iro
dalmat összefüggésében vízsgúlia, s bírálja kora "pénzsóvár. cinikus, megalkuvó
érdektársadalmát",

Különösen hibáztatja 11 mintarajzisko'n és a Benezur-féle rnesterlskola taní
fúi elveit. Szer-inte "a tenmészetután való látást és megfigyelést" kell a mű

vészképzés középpontjába áll-taní. és az aktrajznak nagyobb szerepet kell biz
tosítani. Feltárja a Benezur-féle csoport monopolhelyzetét az akkori művészeti

életben; e kör ,.minden egyéb más művészí irányzatot" elnyom és az "egészsé
ges és termékeny versenyszellemet" elfojtja. A díjakat, kitüntetéseket, jutal
makat e csoport tagjai kapják, és az állam csak tőlük vásárol. Hoek kijelenti,
.,tollát nem vezette sem elfogultság, sem szeszélyes indulat", de kötelességé
nek érezte kímondaní .s .feltárni, hogy "erkölcsi panama van a magyar művé

szetben".
Nem marad meg azonban a puszta bírálat mellett, javaslatokat is tesz a

művészí oktatás új alapokra való helyezésére. Szakítsunk a német akadémlák
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oktutúsirendszcrével, s a párizsi .Jul ian és Beaux-Ai-ts akadémiák tapasztalatai
nak felhasználásával alakítsuk ki az új magyar művésznevelést, "Művészokta

(ásunk reformjában is azt kell tenni, 'amit azzal a bizonyos rosszul begombolt
mcllcnnyel. Gomboljuk ki újra egészen és gomboljuk be újra jól!" Az új aka
démia .anáraí között legyen Lotz, Stróbl Alajos, Deák-Ebner és Benezur is. Ez
utób.l.it "Id"áló magyar művésznek" nevezi, .Benczur mégis annyira megne
hezlelt Hcckra e könyve miatt. hogy portrét feslett róla, amelyen mefisztói "0
násokkal ábrázolja, .(A festmény - Benezur elmés visszavágása -- a Nemzeti
Galéria raktárában van.)

Nagyon iigyelemre:nóltó és ma is megszívlelend.I, amit Bocik a műemlék

védelemről ir: "FreskóIkat berneszelnek, faragott szcszékeket sz.étszórnuk vagy
J'öltüzelnek, kovácsolt vasrácsozatokat összetördelnek. stílszerű oltárokat, pa
dokat megsemmisítenek ... Ideje, hogy véget vessünk ennek a botrányos pusz
tításnak! Ne engedjük elkallódni történelmi nagyságunknak miriden hagyomá
nyát! . , . A tanítóképzőkben,' papnevelő intézetekben ismertessék a magyar mű

emlékeket, hogy Iőleg régi templomaink művészctí relííkvíáit ne engdjék el
pusztulni, új templomaink berendezésében pedig stílszerűségre és művészetí

motívumokra törekedjenek."
Szükségsnek tartja az általános műízlés fejlesztését. Rávilágít a magyar kö-.

zönség nagyrészének művészeti téren való igénytelenségére, parIagiasságára. .Ja
vasol ja az esztétikai nevelésnek már a népiskolákban és a 'középskolákban való
el kezdését, ízlésesen illusztrált tankönyvek, képeskönyvok, meséskönyvek ki
adását, amelyek a szép iránti fogékonyságot már korán kifejlesztik. Könyvében
sokat emlegeti "a szemek gyakorlásá;", mai szóval a látásku.túra kiművelését.

Más nemzetek e téren előbb tartanak nálunk. A Louvreban egyízben találko
zott egy "kékzubbonyos francia rnunkássnl", aki a falaleon függő klasszikus mű

alkotásokról beszélt lelkesen és hozzáértéssel kisfiának. ,.Milyen tisztán látott
ez az ember, és milyen Ikifejlett műízléssel ítélte meg rníndazt a szépet, amit lá-
tott." .

Hoek könyvéből egy átfogó képzőművészeti program bontakozik ki. Szük
ségesnek tartja a hozzáértő kri tíka kialakítását, szaklap megíndítását, műter

mek építését, 'külföldi mintára múzeumi ismeretterjesztő előadasok rendezését.
magyar művészek részóra Párizsban művészotthon létesítését. Csupa életrevaló
gondolat, amelyeknek nagyrésze a későbbi évtizedekben meg is valósult. Ami
kor Lyka Károly és munkatársaí a 20-as évek elején rr.egbízást kaptak a buda
pesti képzőművészeti í ő iskola új lászcrvczésére, nem egy kérdésben Hock nyom
dokaiban jártak.

Genthon szemére veti Hocknak, hogy ,,felfedező tehetsége" megállott egy
bizonyos ponton. Kiket emleget hát a magyar művószek közül az elismerés
hangján? Szmvci-Mer-sát, Mednyánszkyt, s az akkor feltűnt nagybányai fiata
lokat, Ferenczyt, Rétit, Hollósyl,Thormát, Vaszaryt, Glatzot. Ha mai szemmel
nézve volt is benne némi konzervativizmus - Í:é"{Y .Manet, Degas, s általában az
impresszíonísták' és posztimpresszionisták [elcntőségót nem értette meg, - de
ugyanakkor a Fontainebl oau-í rnűvószvkről - Corot-ról, Míllet-ről -- elragad
tátással beszél.

Művészettörténeti,esztétikai jellemzései legtöbbször telibetalátnak. Igy ami
kor megállapítja a Petöfi-, Deúk- stb. szobrck síkerületlenségét, s kimondja:
..Fővárosunknak igazán botrányos szobrai vannak" (Bródy Sándor is hasonlóan
vélekedett e tucut.os, 'éle,kte'c:t emtckrnűvekről: ..Szobrot annak, aki e szobrokat
ledönti valaha ...") 'Igaza volt Hocknak abban is. amit a mí Ilenáris kiállításról
irt: "Egypár kvalitásos munkát leszámítva, az egész gyűjternény nem ér egy
í'akovát." Jogosak volfak azok a gúnyos szavai is. amelyeket a bítümmel aláfes
tett. akadémikus. "barnasz.ószos phktúiáról" ejtett. Benczurt az újabb művészet

történetírás is lényegéhen véve úgy értékeli. mint ő: "Benczur hatalmas a fak
túrájában, csodálatos .a technikai kídolgozásban. bámulatos selymének és szö
veteinek a .szmhatása . " De megvannak a hibái is. Erős tudása és kolosszális
rutinja teljesen elnyomja érzéseit."

Ne hallgassuk el azonban azt se, hogy egy-két nem eléggé átgondolt s bí
ralható részlet is akad Hock rnúvészctí könyvében. Igy következetlen abban,
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hogy egyrészt a l'art pour l'art jelszavát hangoztatja, másrészt viszont ellentét
be kerül a Gauthier által megfogalmazott doktrinával akkor, amikor a művé

szettől mégis "az eszmény, az erkölcs, az igazság és a közérdek" szelgálatát kéri
számon. A nemzeti érzület túlhajtása is megcsillan 'könyvében, - a millenium
körüli idők nacionalista elbizakodottságának hatásától ő sem tudott teljesen
ment maradni. Művészetí írásai azonban így is becsesek, s érdekes fejezetét al
kotják a "magyar Sieyes abbé" munkésságának. (Dénényi Iván)

JEGYZETLAPOK. (Emlék a gyárról.) Valéryban olvasom Grasse-ról, a vi
rágok és Illatszergyárak városáról:' "Illatok. Nem tudhatní, a kertekből árad
nak-e, vagy a parfőmgyárakból" -' és egyszerre eszembe jut a gyár.

Egyetemista koromban egy ideig egy főorvos fiát instruáltam Újpesten. Kis
szakasz-rendszer volt abban az időben a villamoson, és hétszűkesztendő nálam;
egy-két kísszakasznyi utat rendszerint gyalog tettem meg. Akkorról emlékszem
a gyárra,

Nagy, sárga épület állt a kanyarodóban, messzíre elém küldte édeskés illa
tát. Mintha óriási illatszeres üveget ejtettek vona a földre: mintha minden a ki
ömlött olcsó kölnivíz szagát ontaná magából: a föld, a kerítés körül a gyér fű,

a sinek mentén a salakdombok; még fönt az éles-kék tavaszi ég is tele volt vele.
Mentem a gyár mellett akanyarodóban, gázoltam -az édes illatban, és Rasz

kolnyíkovra gondoltam. Miért? Nem tudom. Ez az illat - mandulaszappan. vá
sári orgona-parröm, szobába zárt jácint, kültelki borbélyüzletek és óriási rózsás
kertek szagának vegyüléike - valami homályos bűntény képzetét keltette ben
nem; nem is képzetét. hanem színte már cmlékét. Valahol, az Illat-mocséron
túl, valamelyik földszintes kis újpesti ház hátsó traktusában, egy közvetenül ud
varra nyíló szebában oszlik egy hulla; anyomozók ' talán már úton is vannak,
szímatoló, okos kopófejükkel, tarsolyukban az ujjlenyomattal. Egy fejsze szür
késkék éle villog a homályban, s az élettelen nyakon fojtogató ujjak lilásfekete
foltjai.

A gyilkos zsebrevágott kézzel, fütyörészve bandukol 'a gyár mellett. Valami
arra kényszeríti, hogy újra elsétáljon a ház előtt, rnelynek hátsó traktusában, az
udvarra nyíló szebában ott oszlilk az áldozat. Gyomrában enyhe émelygés, a
bűntől, vagy a gyár illatától. Mögötte a város oltalmazó dzsungelia előtte a
csapda.

Mentem a gyár mellett és azt gondoltam: nem előtte, hanem benne van a
csapda. Magában viszi a csapdáját, Ettől egyszer olyan szcrongás fogott el, hogy
beleszédültem; leültem a gyár tövében egy fűvel benőtt salakdombra és ernyed
ten, magamat megadva vártam az üldözőket.

A regényt persze sosem írtarn meg; fiatalságunkban csupa olyan regényt
tervezünk, amit mások Imár megírtak.

Később elfelejtettem az egészet. Újpestre se jártam tanítani többé.
De álmomban néha még most is ott ülök a salakdornbon, mögöttem a gyár,

terjeng az édes szappanszag, csillognak a sínek a délutánban. az ég felhőtlen

kék; fáradtan bámulom az utat és .várorn a detektíveket.
De nem jön senki.
(Ellenállás.) Boldog... Valóban boldog? Nem tudom. Mindenesetre sze

renesés az az elbeszélő, aki ellenállás nékül dolgozik. Jókai például, azt htszem,
ő valóban ellenállás nélkül dolgozott Bemártotta a tollát so egyszerre gyöngyözní
kezdtek belőle a rnondatok, szívárványlottak, elrlngatták: írt, írt, könnyen, mint
aki álmodik.

Balzac más. O is rengeteget írt, de nem ellenállás nélkül. Csak ő ott hely
ben, a papírori gyűrt le az ellenállást, ott tapossa: szét, térdig gázol sárban,
romban, törmelékben, gyúrja a masszát, míg összeáll, megszilárdul.

Riasztó pillanat, amikor az ember ír, és egyszerre észreveszi, hogy nincs
ellenállás. Megáll, mintegy légüres térben. Eltévedt.

Vissza kell rnenní. Néha kilométereket. Ot lapot, tízet, húszat. Néha szá
zat. Előlről kezdeni. Bekapcsolva az ellenállást. Hogy súrlódás legyen, hő,

szíkrázás.
Kerülni a széles, kényelmes, kitaposott utat. Persze, hogy az a könnyebb.

De rendszerint lefelé visz. (r. gy.)
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