
ság főbb alapjaira. Ezeknek belátása
- azt gondolom - márís sokban se
gít. Talán még csak annyit: Mark
Twain dolgozta fel humoreszkjében
azt az alapjában keleti eredetű mesét,
hogy az első ember e1ment az Úrhoz
és panaszosan így szólt: Uram, vedd
vissza azt a lényt, akit nekem adtál,
azt a hosszúbajút. Fiigefaleveleként
küldöz, a töbsn nézegeti álló nap ön
magát és a kígyóval kacérkodak. Nem
tudok vele élni. Az Úr visszavette a
"Lényt" és kisvártatva megint felbúk
kant az ember: Umm, add vissza, mert

NAPLÓ
•

nem tudok nélküle élni. Azután har
madszor is jött: Uram, csinálj vala
mit rnert se vele, se nélküle nem tu
dok élni! Az nr nem tett semmit: a
se vele, se nélküle élet mellett a har
madikat csak együtt tudják meg
oldani, keressék a szeretet útján a
harmadik lehetőséget. Nekünk kato
likusoknak - hitünk szerínt - ez
méI1hetetlenü1 könnyebb, de nagyobb
is a felelősségünk. A szentségí házas
ság kegyelme és az Oltáriszentségen
táplálkozó és nevelődő lélek elég ke
gyelmet ad a jóakaratunkhoz,

Eglis István

AZ EGYETEMES ZSINATON. Ott állottam a Szent Péter bamU'ka roppant
terén az oszlopcsarnokok tetején berendezett erkélyen. A teliiholdat szinte elho
mályosította a k~világítás tündéri fénye, lent a téren a lobogó fáklyák eleven tü
zébál hatalmas kereszt rajzolódott ki. A Szeritatya tiszteletére ragyogott ez az
eleven kereszt; mí éppen a pápa ablakai alatt állottunk és hangszérók közvetí
tették teljes tisztasággal Péter utódának cseppet sem öreges, hanem fiatalosan
érces hangját. A tér fekete volt az óriási embertömegtől.

Október tizenegyedikének estéje volt, történelmi esemény napja: délelőtt ki
lenc órakor nyitotta meg XXIII. János pápa a huszonegyedik egyetemes zsina
tot. ott voltam azon a reggelen, édes napfényben lent a téren, akkor színtén
egészen elborította az embertömeg. Onnan néztem végtig a zsinati atyák felvo
nulását, majd a pápai udvarét, hogy utána 'bent a 'bazilikában, előnyös helyzet
ben, különböző helyekről résztvehessek a zsinat ünnepélyes megnyitásán.

Ha megkérdeznének. rni hatott reám a legjobban, azt kell rnondanom, hogy
a zsinat egyetemes voltát leginkább éppen a püspökökben éreztem meg. Amidőn
a harangok zúgása mellett a hatos sorban, hófehér pluviáléban. egyszerű fe
hér m1tráJban, összetett 'kezekkel vonuló testületet megláttuk, mindenki el
hallgatott egy percre. Utána. énekkar irányítása mellett az egész tér közönsége
énekelte a latin Credot és más, közismert latin himnuszokat. Negyven percig
tartott, amí-g a püspökök eltüntek a 'baziHkafőkapuján keresztül. A sajtó
irodában reggel még kétezerszáz püspököt tartottak nyilván. A később lajst
romozottakkal együtt, mínt megtudtuk másnap, kétezerötszáz főpásztor vett
részt a menetben és a bazilikában a megnyitásen. A bazilika főhajójában két
oldalt felállított óriási tríbünök tizenkét emeletén ülőknek fehéren virí,tó mit
raerdeje hirdette az egyház egyetemes voltát.

Kétezerötszáz püspök. Ennyii. még soha, egyetlen egyetemes zsinaton sem
jelent meg, sőt, továbbmehetünk: soha, sehol a világon eddig a napig nem
gyűlt össze ilyen számban a világegyház főpásztori kara. Egyetemes zsinato
kon sem, Niceában a legelső egyetemes zsinaton, 325-'Oen Krisztus után, büsz
kék voltak, hogy a "nagy és szent" zsinaton 318 püspök vett részt. A kalcedoní
zsinaton, 451-ben, már hatszázan vettek részt, de utána hosszú ideig nem érték
el ezt a számot. A középkor legnagyobb egyetemes zsínatán, a IV. 'Lateráni
zsinaton is csak 404 püspök vett részt, igaz, hogy ekkor, 1215~0en, ehihez a
számhoz, mint résztvevő, a középkor szokása szerIint, 800 szerzetesapát is csat
lakozott. A Tridenti zsinaton, amely négyszáz évre hatáa:"ozta meg az egyház
fej lődését, az első ülésen, 1545-ben :mindössze 31 püspök vett részt. Tizennyolc
esztendő elmúltával, mikor a. viharos sorsú zsinatot sikerűlt végre befejezni,
már 199 püspök, hét szerzetesapát.és hét rendfőnök volt jelen az okményok
alá:frásánál. Más volt a helyzet az első Vatikáni zsínatnál.ezen 1869. decem
ber 8-án, a megnyitáskor az akkor kereken 1050 püspö~ől 774 vo1,t jelen.
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Amikor ezt a mostani "világrekordot" e1könyveljüK, nem szabad feled
nünk a modern technika szerepét, A hírközlés techníkáíának fejlett volta rnel
lett még ha eltekintenénk is a szükséges előkészítő cselekményektől. a főpász

torok megjelenése, még ekkora számban is, egy héten belül biztosítható lenne.
Az ókori római birodalom, idején hetekig tartott, míg a hfr célba ért, a kö
zépkor primitívebbé vált világában pedig hónapokig; ma órák alatt eljut az
értesítés, nemcsak Európában, hanem mínd az öt világrészen mímdenhova.
Hasonló a helyzet az utazás terén is: manapság harminchat óra alatt a föld
bármelyik pontjára el lehet jutni. Az ókorban gyalog, lovon, vagy hajón kel
lett az utakat megtermi. A középkorban, az egységes római birodalom bukása
után még nehezebbé vált az utazás. Az ókori zsinatok résztvevői számára még
rendelkezésre állottak az egész birodalom állami relé-állomásai és Icitűnő út
jai, a középkorban mindez megszünt. Nem csoda tehát, ha a zsinatokra utazó,
távolabbról érkezettek, néha súlyos, tragikus kalandokon estek át. A II. Lyoni
zsinatra igyekvő bizánci küldöttek hajója 1274-ben, a Peloponnézus magassá
gában elsüllyedt és csak egyetlen küldött érkezett el Lyonba, ahol szörnyül
kődve vették tudomásul a vészhírt. A Tridenti zsinat utolsó ülésszakára ér
kező portugál bragai püspök két hónapig volt úton, m~g 1561-ben megérkezett
az egyetemes zsinat székhelyére,

Mindennek természetes következménye volt az is, hogy legtöbbször csak
szűkebb területekről érkeztek a zsinatokra a résztvevők. Az első nyolc egye
temes zsinat a római ,birodalom keleti felében volt, tehát a nyugati biroda
lom-részből csak szórványosan érkeztek püspökök. A niceai zsinaton élénk fel
tűnést keltett a rnesszí Híspániából érkezett Hosius püspök; akalcedoní zsina
ton 451-'ben két nyugati püspök és a pápa két presbitere vett részt. A közép
korban tartott zsinatokon keletiek egyáltalán nem jelentek meg, ha a három
uniós zsinatot leszámítjuk. A nyugaton tartott tizenkét egyetemes zsinaton is
elsősorban az illető országok püspökei vettek részt, Itáliában, Franciaországban
és a német birodalomban. Itáliában más városok mellett eddig Rómában volt
hat egyetemes zsinat, a mostani a hetedik Az első egyetemes zsinat a nyuga
tiak közül, amely résztvevőinek nemzetiségében is az volt, a IV. Lateráni
zsinat 1215-ben, ezen jelentek meg először zsinatolni Magyarországből, Cseh
országból, Lengyelországból, sót Livlandból és Esztországból is küldöttek, Az
első vatikáni zsinat már sokkal nemzet'közibb volt valarnennyínél, hiszen ezen
nemcsak Európa minden országa, hanem ~zak- és Délamerika. Ausztrália és
a Távolkelet népei is képviselve voltak a zsinati atyák sorában.

A huszonegyedik egyetemes zsinat nemzetköziség tekintetében is minden
eddigit felülmúl: a világ minden részéből jöttek össze a püspökök. Nem úgy.
mintha képviselői lennének híveiknek. hanem mint püspökök, vagyis az
apostolok utódai, akiknek felszentelésüknél fogva, az ott elnyert karizma kö
vetkeztében különleges kapcsolatuk van a Szentlélekkel, akiben a zsinat részt
vevői összegyűlnek. Nem szárnít tehát, hány lelket képviselnek, és nem szá
mj,t, mílyen nemzethez és mílyen fajhoz tartoznak. A párisi és a milanói bí
boros-érsek négymillió hívőnek főpásztora, de ugyanazzal a ranggal és fon
tossággal vesz részt Bandzsanmazsin püspöke Indenéztából. a Szahara terüle
tén fekvő Laghuat püspöke, vagy az észak-kanadai Hudson Bay főpásztora, bár
ezek csak 1500-5000 hívő fölé rendeltettek a Lélek által, hogy legeltessék
Krisztus nyáját, Igaz viszont, hogy e három püspök területe ~enként felül
múlja Itália területének nagyságát. A legfurcsábbneveket hallhatjuk az ~
házmegyék neveinek felsorolásánál: Uagadugu és Bobo-Diulasszo Afrikában,
TirucsdrapalH Indiában, Círoanomandídí Madagaszkár szígetén, Battikaloa cey
lonban és így tovább. (Radó Polikárp)

AZ ÚSZÖVETSltGI KULTUSZ ts A ZSOLTÁROK. A Zsoltároskönyv az
ószövetségi lélek jámborságának vetülete. Ez a jámborság különböző korszako
kon ment keresztül és különböző módon nyilatkozott meg. A jámborságnak
e megnyilatkozási médját őrizte meg a Zsoltároskönyv.

A Szentírásból tudjuk, hogy Dávid költői tehetség volt. Költői képességét
ünnepli a II. Sám, 21. fejezet, a II. Krón. 7, 6. 23, 8. stb. A SzenUrás arról is
tanúskodik, hogy Dávid az ószövetségi istentiszteletet, a kultuszt is rendezte.
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Gondoskodott a kultusz fényéről és a kultuszcselekményeknek énekkel való
kíséretéről. Az egyes zsoltárokat a héber "mizmór" szöval jelöli, ami annyit
jelent, hogy a költeményt lant- vagy hárfakísérettel adták elő. A későbbi idő

ben a vallásos énekeket jelölték a rnízmór szóval. Ebből világosan következik
a tény, hogy a zsoltárok egy csoportjának kétségkívül az istentiszteleti szük
séglet volt a forrása. Kultuszon általában az istentiszteletet értjük, 8IlTlcly lehet
magán vagy nyilvános, egyéni vagy közösségí istentisztelet. A litu rgián a tör
vényekikel szabályozott istentiszteletet kell érteni.

A modern korban sokan foglalköztak a Zsoltároskönyvvel. Az egyes zsol
tárokat inkább nyelvtani, és szótani megegyezés, valamint magyarázat alapján
összehasonlították a környező népek vallásos költészetével. Ezt főképp az ún.
kritikai iskola gyakorolta. Célja volt, hogy kimutassa a zsoltárok nem-eredeti,
hanem a szornszéd népektől átvett [ellegét.

Hermann Gunkel volt az első, aki a zsoltárokra vonatkozólag új metó
dust dolgozott ki. Gunkel szerint a héber vallásosság különböző korszakokon
ment M. A zsoltárokat ezért nem lehet a vallásosság alapján értékelni, mível
azok iroda-lmi termékek. Ezért - mível irodalmi anyagról van szö - az ott
uralkodó sajátos törvények szerínt, azaz az irodalomtörténet elvei szerint kell
rendezni őket. A kutatönak a költői különféleséget, a természetes tagozódést
kell mintegy "lehallgatnia". E leihalIgatás által irodalmi műfajok válnak le.
A levált irodalmi műfajok révén tapogatózhat a kutató a zsoltárok keletkezési
helyéhez. Mivel a zsoltárokat nem a tudós íróasztalánál szerezték, hanem
azoknak valós, az élettel kapcsolatos helyzetük van. A zsoltároknak megvan a
"Sitz im Leben"-je, azaz a valóságos élethez megfelelő helyzetük. A zsoltárok
reális gondolata Gunkel szerínt az ószövetségi kultuszban, liturgiában kere
sendő, amennyiben a templom, az áldozatok, stb. voltak minden egyes zsoltár
keletkezésének okai.

Még erősebben hangsúlyozza a kulti'kus okot a skandJináv iskola fókép
viselóje, Sig. Mowinckel. Szerinte az izraelita központi ünnep Jahve trónra
lépése volt. Ha-sonlóan mint Bábelben, ahol minden évben megünnepelték
Harduk lsten világkormányzatának átvételét, éppúgy Izraelben is mínden év
ben megünnepelték Jahve világfeletti uralmának átvételét. Ezt főképp bizo
nyítaná a szölás-mondás: "mljen Jahve király!" Weiser még továbbvíszí a
gondolatot, amennyiben szerinte a .szövetségkötés ünnepét is megülték. Ha
sonló módon gondolkodnak H. Schmidt, H. Gresmann és R. Kíttel is.

Az auktoroknak először e két ünnep létezését kellene bizonyítaniok. A
szent könyvekben nincs semmi utalás rájuk. AI11li pedig az "éljen Jahve ki
rály" szólásmondást illeti, az nem óhajtó vagy felikiáltó mondat, hanem csak
kijelentő értelme van, amennyiben Jahve ténylegesen uralkodik a vflágmin
denség fölött.

Szörényi Andor professzor nagysikeru könyvében (Andreas Szörényi: Psal
men und Kult im Alten Testament. - Zur Formgeschichte der Psalmen, Szent
István Társulat, az Apostoli Szeritszék Kiadója. Budapest, 1961. 571. oldal) vi
tába száll Gunkel és a többiek nézeteivel, ragyogó elmeéllel mutatja ki a kü
lönböző teóriák tarthatatlanságát szentírásl, logikai és általános emberi pszi
chológiai érveléssel. lnvezetes olvasmány a vita az egyes auktorokkal. Nem
hagy ki egyetlen lehetőséget sem a szembenálló, túlságosan egyoldalú és sze
rinte kellőképpen nem bizonyított állítással szemben. Vitatkozó hangneme
mindíg emelkedett és lendületes. Elismeri az ellenfelek helyes nézeteit, hogy
ti. valóban vannak zsoltárok, amelyek kultikus eredetűek. Gunkel és társai
azonban túlságosan szubjektív módon kezelik a zsoltárokat, amennyiben ők

minden zsoltárt kultikus eredetűnek vesznek. Pedig a zsoltárok nem egy ke
leti népnek irodalmi emlékei a költészet területén. hanem annak a népnek
az imádságai, amelyikkel Isten szövetséget 'kötött és amelynek történetét a
Megvált6 felé irányítja. l!:ppen ezért a zsoltárok sugalmazott költemények.
Gunkel és társai szerint csak irodafml emlékek, amelyeket a művészi ihle
tettség hívott életre minden sugalmazásí jelleg nélkül.

Szörényi könyve foglalkozik az ún. panasz- és háladalokkal is. Vitába
száll H. Birkelanddal és N. Nikolskyval, akik a zsoltárokban előforduló ellen
ségekJben varázslókat, vagy démonokat látnak. Ez főképp az ún. átok- vagy
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áldászsoltárokra vonatkozik. Tudjuk, hogy az ószövetségi szentírásban gya
kori az áldásforma. amely imában nyilatkozík meg, amikor az írnádkozó kü
lönböző javakat kér Istentől. Ezeket a kéréseket Begrich és Hempel varázsla
tokként tünteti fel. A nép általános hite volt Izraelben, hogy a szerencsétlenség
rníndig a bűnök büntetése, és így a szenvedőben Isten által megjelölt bűnöst

láttak. Ezért kopogtat a szenvedő halkan Istennél, hogy ártatlansága kinyil
vánuljon és hogya nyilvánosság előtt ne mint Istentől elvetett személy jelen
jék meg. Az istentelen ellenség elpusztítását kéri Jalhvetől, mert éppen ezál
tal lesz nyilvánvalóvá az ő ártaelansága és igazsága. A szenvedélyes keleti
temperamentum és a régiek kegyetlen büntető és hadijoga eléggé megmagya
rázza az erős kifejezéseket. Ezek míatt még nem kell a varázslókra vagy dé
monokra gondoltu, Szörényí kimutatja azt is, hogya papi üdvösségr "jóslatok"
valójában nem jóslatok, hanem üdvösség! ígéretek, amelyeket Isten tett és
teljesítésüle vagy beváltásuk az embernek Istennel szembeni viselkedésétől

függ. A szerző ezután vitába száll Quell teóriájával, amely az egyes zsoltárok
nak kubtuszellenes szellemet tulajdonít. Végül az igazi jámborság, vallásosság
jegyeit mutatia ki Szörényi professzor a kultíkus zsoltároknál.

Könyvének másodík részében tárgyalja a szerző a kultikus zsoltárok is
mérveit. Láttuk, hogy nem minden zsoltár liturgikus eredetű. Milyen .ísmérvek
vagy kritériumok szerint itélhető meg, hogy melyik zsoltár kultíkus eredetű

és jellegű és melyik nem? Szörényí professzor erre a kérdésre két krité
riumcsoporttal válaszol: az első a ~ülső krítéríum.

l. Külső ismérv a szeritírás tanúságtétele, hogy a kultíkus cselekmények
közben zsoltárokat énekeltek. De az írás könyvei majdnem teljesen hallgat
nak a liturgikus szempontból és kultikus céllal alkalmazott zsoltárokról. Az
ószövetségi könyvek adatai nem mindig elégségesek a zsoltárok liturgikus ere
detének megállapítására. Szörényi professzor felhozza példának az I. Krón.
16. fejezetét, amelyben a könyv leírja, hogy Dávid Obedeon házából a Sion
hegyére viteti a frigyszekrényt. Ez a tényalkalmul szelgálhatna a 96. (95) és
105. (104) zsoltárok keletkezésére. De ez csak az első pi'llantásra van így. Szö
rényi kimutatja, nagyon helyesen, hORY a két zsoltár nem e körűlmények kö
zött keletkezett, hanem éppen a 24. (23) zsoltár az, amelyet Dávid erre az al
kalomra írt. A frigyszekrénynek egy másik helyváltoztatásáról is tudunk, II.
Krón. 5,; I. Kir. 8. szerint, amikor Salarnon alatt a tomnlomban helyezték el a
frigyszekrényt. Az ekkori ünnepségek alkalmával keletkezett a 132. (131) zsol
tár. A második külső keltérium a zsoltárokban a személyek változása. Előfor

dul ugyanis, Ihogy egyes zsoltárokban a szereplő személyek hol egyesszámban.
hol többesszérnban beszélnek. Ez csak akkor lenne krftériurn a kultikus mű
falra vonatkozólag, hogyha a zsoltárban a személyek változását nem lehetne
másképp értelmezni, mint csak liturgikus okkal. Pl. 20. zsolt. (l9). A harmadik
kűlső ismérv a litánia-forma: Kétségtelen, hogy az dzraelítáknál az imádság al
kalmával megvolt a litánia-forma. (Pl. 136 (135) zsolt.) Az ilyen formaszerű

zsoltárok keletkezése kétségtelenül kultíkus jellegű.

2. Ezután a szerző rátér a belső ismérvek tárgyalására. Azok a zsoltárok
tagadhatatlanul kultíkus eredetűek, ahol a templom és a szent idő, vagy a
szövegben szereplő áldozat vagy más liturgikus cselekmény valóság-jellegűek.

Valóság-jellegről akkor beszélhetünk, ha a zsoltárokban a templom, a szerit
idő, és az áldozat valóban szerepelnek. Szörényi professzor ezt akkor látja
megvalösulní, amikor a zsoltárt ténylegesen énekelték a jelzett eseményeknél.
Nem elégséges az, :hogy a kultíkus helyet vagy cselekményeket a zsoltárok
pusztán megemlítik. A zsoltávban a templom valóságosan jelen van, azaz a
templomban énekelték pl. a 48. (47) zsoltárt. A szentidő szerepel a zsoltárban,
azaz abból az alkalomból énekelték, pl. a 81. (BO) zsoltárt. Az áldozat valósá
gosan jelen van a zsoltárban, azaz akkor énekelték, amikor áldozatot mutat
tak 'be: pl. 27. (26) zsoltár, 116. (115) zsoltár. Sokszor a Iíturgíkus személy vagy
Imr van valóságosan jelen, amikor az általuk való előadására szerézték a
zsoltárt: pl. 134. (133) zsoltár. Vannak, akik kubtikus szempontból kritériumnak
veszik az egyes zsoltárok feliratát és zenei megjegyzéseket. Szörényí kimutat
ja, hogy ámbár a feliratok már nagyrészt az exilium előtti időben megvol
tak, .mégis nem a szerz&ktől származnak, hanem csak a templom használati
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utasításai és későbbi megjegyzések voltak Annál is inkább, mert Ezdrás 7-10.
fej. és Nehemiás 8-9. fej. szerint, amikor a babiloni száműzetés után az egész
izraelita vallásos életet helyreállftották, akkor a zsoltárokat a templom reper
toárjába helyezték, a megfelelő megjegyzésekkel. Ezért ezek a megjegyzések
nem lehetnek ismérvek a zsoltárok kultikus eredetére vonatkozólag.

Könyvének utolsó részében a szerző a kétségtelenül liturgikus eredetű,

tehát a kultíkus zsoltárokat sorolja fel. Véleményünk szerint is nem az egyes
szavak, nem is a külső forma és kifejezések döntik el a zsoltárok liturgikus
eredetét. hanem azt csakis a zsoltár tartalma és célja határozhatja meg. Osz
szesen 50 zsoltárról állapítja meg Szörényi, hogy azok kétségkívül kultíkus '
eredetűek. Véleményét magunkévá tesszük, Kilenc zsoltáerél azt állaJpítja meg,
hogy csak valószínűleg liturgikus eredetűek. A zsoltárokat kilenc osztályba
sorolja. Ilyen osztályok például ammnuszok, amelyeknél gyakran hasonló
gondolat és kifejezésmód fordul elő; (pl. 24. (23) zsoltár) a győzelmi dalok,
amelyek főmotívuma az Istené segítség elnyeréséri érzett öröm (68. (67) zsol
tár); vannak ezenkívül bizodalmi dalok, nyilvános háladalok, tanító költemé
nyek, könyörgő zsoltárok stb.

Szörényi professzor óriási erudícióval írta meg könyvét, amit az iroda
lomjegyzék is bizonyít, amely apró betűkkel írva nyolc oldalra terjed. A mun
kán meglátszík, hogy hosszú, évtizedes, kítartó erőfeszítés eredménye. Az
eredetileg disszertációnak szánt rnunka Bea és Vaccari professzorok szemíná
ríumában készült, később a szerzö kibővítette. Jellemzője, a vélemények érett
sége, a szolid és tudományos megalapozás, világos stílus és az irodalom széles
körű használata. A felvett anyagból az elveket úgy elemzi ki, és a kritérl
umokat oly helyesen állapítja meg, hogy az általa felhozottaknál több műfajt

már nem is tartunk lehetségesnek a kultíkus zsoltárok !között. Nem tette vizs
gálata tárgyává az egyes zsoltarfaíokat, mert az túlnőne rnűve keretén. Igéri
azonban, hogy ezeket is feldolgozza és közzé fogja tenni. Szörényi professzor
munkája úttörő alkotás; nemcsak a Zsoltároskönyv és az egyes zsoltárok meg
értésének kulcsa, hanem a teljes ószövetségi Szeritírás elemzéséhez is hasz-
nos segítséget nyújt. __

Szörényi professzor a szélesebb olvasótábor szemmeltaotásával németül
írta meg könyvét. Német nyelve könnyed, magával ragadó. Teljesen beleélte
magát a zsoltárok hangulatába: oly elmélyülő módon, hogy az olvasóban is
hasonló átélést vált ki. A tudományos irodalomban az első mű, amely kritika
tárgyává teszi az egész fonnatörténeti módszert és teljes tárgyilagossággal
állapítja meg annak használhatóságát vagy .használhatatlanságát. Kár, hogy
nem foglalkozik az ugarirti és a kananeusi költészettel. Dávid, amikor az is
tentisztelet fényéről gondoskodott, annak énekkel való kíséretét is megszer
vezte. Ezért a zsoltárokat részben maga költötte, részben pedig a szomszé
dos népek irodalmából átvéve átköltötte. E szempont figyelembevétele felé
halad a zsoltárkutatás Iegújabb iránya. (J. Coppens, Albricht, O'Callagan,
Dahood, stb.)

Szörényí professzor művével öregbítette a magyar katolíkus tudományos
irodalmat és méltán sorakozik fel Dankó, Székely, Kmoskó, SiP08, Horváth
Sándor, Aistleitner, Bánk és Radó professzorok mellé. Hálásak vagyunk a
Szent István TársuLatnaik e mű kíadásáért, hogy áldozatot nem kimélve lehe
tővé tette, hogy a magyar katolikus tudományosság leülfőldön is ismertté
váljék. (Görgényi Béla)

A LATIN NYELV AZ EGYHAZ ÉLETl!:BEN. Immár hónapok teltek el
azóta, hogy XXIII. János pápa 1962. február 22-énkel,t "Veterum sapientia"
kezdétü konstítucíóját nyilvánosságra hozták. Ma tehát már nyugodtan mér
legelhetjük azokat a vísszhangokat, malyeket a konstitució világszerte kdválitott.
Rendelkezéseft nagy tekintélyű férfiak magyarázták, köztük PiZzardo és Bacci
bíborosok. S magától értetődik, hogy egészen kivételes érdeklődéssei fogadták
a konstítuciót Olaszországban, ahol már előtte is nagy viták folytak a Latin
nyelv körül, annak nyomán, hogy tanítása fakultatív lett az új egységesí
tett középiskolában, amelyet a 11-14 éves ifjúság látogat.

A pápa természetesen csak azegyíházl iskolák számára kívánt utasításokat
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adni, de azok a megjegyzések, amelyeket a latin nyelvnek, mint az értelmi
oktatás és az általános érintkezés eszközének fontosságáról tesz, megítélésem
szerínt [elentöségben túllépík az egyházi területet. Ez a véleménye Ezio Fran
ce.achini professzornak is, akinek a konstitucióval fOilaLkozó tanulmányát a
Riví.ata del Clero ítalíano círnű folyóiratban olvastam.

A konatitució, mint ísmeretes, két~ részből áll. Az első ráVliLágít a la
tin nyelv kiválóságára és érdemeire. A második rész tartalmazza azokat a
külön rendelkezéseket. melyek a latin nyelv janubmányozásának és használa
tának újjászületését szorgalrnazzák magában az egyházban. Az első rész sza
batos és történetileg pontosan kidolgozott tartalmát Francesclúnl a következő

tételekben foglalja össze: a) Már a szentatyák is értékelték mindazt az iga
zat, nemeset és szépet, amit a klasszikus irodalmak, a görög és latin, létre
hoztak; ezek mintegy beköszöntő hajnalát jelentették az dsteni kinyilatkozta
tásnak. b) ll:pp ezért az egyház míndenkor nagyra becsülte ezeknek az írodal
máknak az "aranyruháját", vagyis a görög s különösen a latin nyelvet, amely
történetének egyik fázisában kizárólagos irodalmi eszköze lett Európának, Szí
ciliától a brit szígetekíg, Libiától a Rajna és a Duna focrásVlidékéig. c) Sót az
egyház a latin nyelvben s csakis ebben találta meg azokat a sajátosságokat,
amelyek alkalmazkodnak az ő természetéhez és küldetéséhez, amennyiben a
latin egyetemes nyelv, változatlan (amióta Európa népei a népvándorlás kö
vetkeztében új román és germán nyelveket használnak), nem népi, hanem
nemzetek feletti, s hogy úgy mondjuk: katolikus, mínt maga az egyház. d)
Ezért a latin az egyház élő nyelve vo1t a műltban, ma is az, s a jövőben is
annak kell lennie, nem csupán a szertaotásokban, a liturgiában, az imádság
ban, hanem a Szentszék és a püspökök közötti kapcsolatokban is. Bár a püs
pökök a világ legtávolabbi vidékein szétszórva élnek, mégis szorosan összeköti
őket az egységes nyelv, amely mintegy szimbóluma a hit, a tanítás és a fe
gyelem egységének.

Mint látjuk tehát, ebben az első részben a Szentatya csatlakozik, mint
egyébként maga is többször :kijelenti, elődeinek intelmeihez, s megerősíti az
antik kultura értékeinek elismerését. Hangsúlyozza a latin nyelV1I1ek, mint a
szellemi érintkezés nemzetközi eszközének fontosságát. Emlékeztet arra, hogy
a latin az egyfrJ.áz sajátjává' tette, őrzi, s ellene van annak, hogy tanulmányo
zása háttérbe szoruljon papjaink kj,képzésében és a katolikus világgal való
ikaipcsolataiban.

A konstitució másodák részében a pápa a következőket rendeli el: a) A
püspökök és a szerzetesrendek általános főnökei gondoskodjanak arról, hogy
szernínáriumaíkban és iskoláikban, ahol a fiatalok a papságra készülnek, a
Szeritszék akaratát a latin nyelv használatára vonatkozóan készséges lélekkel
fogadják és gondosan végre is haj.tsák. b) Az egyházi személyek körében szűn

jék meg minden vitatkozás a latin nyelv használatáról a szertartásokiban és
a teológiai tárgyak tanításában; az ilyen vitatkozás ellenkezik a Szentszék aka
ratával. c) A szemináriumokban a latint tapasztast tanárok tanítsák, késői hi
vatások esetében pedig a jelö1tek addig ne kezdjék meg filozófiai és teológiai
tanuLmányaikat, rníg a latínban nem nyertek kellő kiképzést. d) A szemí
náríumokoan és a katolikus egyetemeken a főbb teológiai tárgyakat mindig
laJtLnul kell előadni; ennek rnásodlagos, de nem lekícsínyelhető eredménye
lesz, hogy e1kerüliJk a fölösleges böbeszédűséget,

Hogy pedig mindezek a rendelkezések hathatós konkrét támaszt is nyer
jenek, a Szentatya utasítást adott a Szemináriumok és Egyetemek Kongregá
ciójának az Academicum Latinitatis Institutum, vagyis a latin nyelv művelé

sét szolgáló főiskola megszervezésére, aminek alapelveit meg is jelöli. Nemzet
közi jellegű lesz, vagyis a világ minden részéből származó latin és görög nyelvi
szakemberek Iesznek tanárai. Fő feladata lesz a latin, mint az egyház nyelve
fokozatos fejlődésének a tanulmányozása. Ha szükséges, kiegészíti az új szó
anyaggal, Wkil11tet1tel a anodern kultura igényeire, de oly mődon, hogy az meg
feleljen a latin nyelv sajáJtos [ellegének. Kiképzést ad azoknak, akiknek majd
a szemínáríumokoan és az egyházi intézetekiben kell a latint tanítaniuk, vagy
a hívatales egyházi aktálmt megfogalmazniuk.

Az A'kadémiál11ak lesznek tagozataí, S Franceschind szerint épp ez az egyik
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lénYe&ei uidonsága a konstítucíönak, melyet Qt ma.gyarázók általában figyel
men kívül hagynak. Mert ezek a tagozatok nem kOl'látowdinak csupán az úgy
nevezett klasszikus latin tanulmányozására, hanem fOilalkozmak az évesredes
latin nyelv minden formájával. Igy tanulmány tárgya lesz: a bi-blikus és pat
risztikus latin, a középkorí és humanisztikus latin, a szerzetesí és lit\l:l"iiJkUs
latin, a skolasztikus és misztikus 1800. A konstitució szövege világos: a fő

iskola tanítsa mínden idők latiJnját, különösen pedig a keresztény latin nyel
vet. Nem olyan főiskola létesül tehát, rnely az ifjakat a-ITa készíti elő, hogy
részt vegyenek az Amszterdam-i latin költészetí versenyen, vagy a római Lns
titutum versenyeín, vagy más vizsgákon a költői és prózai klasszikus latin
nyelv tökéletes ismeretéből. Míndenesetre ez is szép dolog, de nem tartozik az
~ház ügykörébe. XXIII. János pápa egészen mást akar: olyan főiskolát,

ahol a hallgatók megtanulják megérteni a sok százados law kereszténység
nagy auktorart és híres szövegeít: a latin atyákat, akiket ma, sajnos, még a
szemínáríumokban is elhanyagolnak, a zsinatok aktáit, a szerzetesí regulákat,
a szertartáskönyveket, a latin középkor írásait. Másodszor olyan főiskolát,

amely a hallgatókat annak az úgynevezett kuriális latínnak ismeretébe vezeti
be, amelyet a római Curíánál használnak a hierarchiával való kapcsolatokban,
s mely kielégíti a "belső" érintkezés szükségleteít is.

Franceschíní meg van győződve arról, hogy az Akadémia így hatásos elő

mozdítója lesz a katolikus egységnek is. Mert külön figyelmet érdemel, hogy
amit a pápa "az egyház élő nyelvének" nevez, nem Caesar és Cicero nyelve,
hanem a keresztények latin nyelve, amely a Szeritírás latin fordításainak be
folyására alakult ki a patrisztikus latlnságban, s századok folyamán mint élő

nyelv bővült egészen a skolasztika termínológíájáíg. Az egyház latin nyelvé
ről van tehát szó, amelyet használt az evangéliumnak a világban való ter
jesztésére, s SIkár a nagy dogmatikai és exegetíkai munkákban, akár a litur
gíában, akár a hímnuszok ünnepi énekeiben. (Váradi Béla)

AZ OLVASO NAPLOJA. Nem könnyű eligazodni századunk irodalmi és
képzőművészeti izmusainak útvesztőjében. Érthető, hogy aki erre a területre
merészkedik, igyekszik a témájául választott irányzatot a lehetőségig körülha
tároini és lokalizálni; mert minél tisztább a képlet, annál sikeresebbnek igér
kezik meghatározása. Igy járt el Szabó György is, amikor vállalkozott rá, hogy
ismerteti az egyik legelső és leglármásabb mozgalom, a futurizmus történetét
esztétikaját és maniresztumaít." "Meggyőződésünk- írja - hogy a futurizmus
(legalábbis az, amit e szón míndvégíg értettünk) sajátosan olasz jelenség, és
csakis az olasz társadalom korabeli állapotából érthető meg ... Az a tény, hogy
a tizes-huszas években Európa több országában úgynevezett izmusok keletkez
tek, csak arra mutat, hogy a polgári társadalom az ímpeníalísta fejlődés külön
böző fokozatain majdnem mindenütt létrehozta az irodalom és a rnűvészetek sa
játosan avantgardista szárnyát, s csak e feltétel szem előtt tartása mellett vá
laszthatjuk szét az egyes országok izmusainak jegyeit a kölcsönhatásból eredők

től."

Kétségkívül igaz, hogy mínden izmus "magán hordozta annak a társada
lomnak az ellentmondásait, amelyben született"; az is kétségtelen, hogy a futu
rizmus mint szervezett mozgalom, mint írói-műveszi csoportosulás, mint irány
zat sajátosan olasz jelenség; olasz földön "alapították", olasz az alapítója, Ma- .
rinetti, olaszok a képviselői, annak ellenére, hogy Apollinaire 1913-ban "a fu
turista hagyományellenesség kiáltvány-összefoglalásának" legalább annyira
misztifikáló, mint komolyan veendő manifesztumában az "édesek" névsorában
több más nemzetiségűt, főként franciát is fölsorol. De Apollinaire kÖZÖ6 neve
zője nem is a Marinetti értelmében vett igazi futurizmus, hanem általában
csak a hagyományellenesség ; ennek nevében aztán egy kalap alá vesz egy sereg,
egymással esetleg homlokegyenest ellenkező irányzatot, amiből eleve gyanít
ható e félig kiáltvány, félig kiáltvány-persziflázs [ellemzően apollinaire-i ha
landzsa-jellege.

• A futurizmus: Gondolat Könyvkiadó. 18.
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De bármennyire sajátosan olasz, és jórészt olasz irodalomra lokalizálható
[elenseg Is a futurizmus, melyet Szabo György tájékozottan ismertet, alaposan
elemez és szellemesen bírál, sok közös ihletoje és stílusjegye van más, vele
töooé vagy kevésbé egykoru európai írodalmi es müvészetí mozgalmakkal. Ez
él rokonsag mélyebb is, lényegesebb is, semhogy puszta kölcsönhatással magya
rázhatnánk. közös forrasvidékre mutat, Európa-szerte volt a század elején "bizo
nyos határozott futurista ihlet", mint a kor francia költészetének egyik vizsgá
lója, Alain Bosquet mondja; volt bizonyos élmény és hangulat, amely Itáliában
a Marinetti-féle ruturízmusoan, német területen az expressziomzmusban, a fran
ciáknál egy Larbaud, Morand, Cendrars, részben Apollinaire lírájában csapó
dott le.

Honnét ez az élmény és hangulat? Vannak irodalmi forrásai is: a dinamikus
létélmény első nagy dinamikus hargú énekese, Withman, és az ipari világ első

nagy költője, Verhaeren. És vannak tapasztalati forrásai: a modern életbe be
nyomuló technika, rnely új ritmust, új tempót sugall; "a villamosság, a háló
kocsik, a repülőgép, a rádió, az autók, a transz-szibériai vasút mind arra ösztö
kélik a költőt - írja ugyancsak Alain Bosquet - hogy kövesse szaggatott, új,
összefüggéstelen, s a klasszikus harmóniálkat páratlanul hatékonyari megvető

ritrnusaíkat".
Ugyanakkor a technika először válik lét-problémává az ember számára.

Először merül fel döntően a kérdés: vajon a gép (és a gépi termelés) nem for
dul-e az ember szolgálata helyett az ember ellen? Ahelyett, hogy javára vál
nék, az adott társadalmi viszonyok közt nem a pusztításra törő erőket halmoz
la-e föl? Az expresszíonízmust, mondja egyik kutatója, Ernst Keller, "úgy le
het fölfogni, mint azoknak a nagy erőknek első izgatott és vrharos jelét, ame
lyek a huszadik századi Európa sorsát formálták". A megállapítás minden ex
presszionisztikus-futurisztikus művészeti és irodalmi jelenségre kíterjeszthető;
legföljebb a mondat második felét lehetne jobban konkretizálni. Mert nem álta
Iánosságban a huszadik századi Európa sorsát formáló erők.ról van szó, hanem
pontosan meghatározhatóan azokról, amelyek Európát a világháborúba sodor
ták. Ezekről adott hírt az irodalom és a művészet érzékeny szeizmográfja. És ez
az a közös érzés és élmény, amely a különféle avantgardizmusokat és a kü
lönféle avantgardizmusokban a rokon stílusjegyeket, esetleg látásmódokat ki
váltja.

Az áramlatok közös forrásvídékról, közös mélytengerből törnek föl. Az, hogy
hol mi lesz belőlük, jórészt azon múlik, milyen választ adnak a kor egziszten
ciális emberi kérdésére, technika és ember viszonyában ki mellé állnak, és
mennyiben vállalják a technika humanizálásának szándékát. És mínthogy a
technika nem mítosz, hanem társadalmi-gazdasági konkrétum, embereket fog
lalkoztatá gyár, melyben gyárthatnak használati cikkeket, de gyárthatnak
fegyvereket is: a probléma egyben alapvetőerr szocíálís is. Ez a végső válasz
tóvíz: hogy mi lesz egy-egy izmus jelszava, az ember-e, azexprosszionizmus
"o Mensch!"-e, vagy a Gép, mint a futurizmusnak. Az egyik válasz eleve el
kötelez a humanizmus és - ha anarchikus formában is - a szocíalízmus rnel
lett; a másik szükségképpen és menthetetlenül 'csúszik a fasizmusba. Egyfelől

német expresszionizmus, másfelől olasz futurizmus: ábraszerűen szemléltetík ezt
a polaritást, Közbül áll egy-egy olyan magatartás, amilyen például Valéry Lar
baud-é, illetve világutazó milliomos Barnabooth-áé: az izolált, de humanista em
ber sóvárgása az emberi közösségre és kapcsolatokra :

O Istenem, hát sosem ismerhetem meg
Ezt a nyájas asszonyt, messze Kis-Oroszországban,
És azt a két rotterdami barátnőt,
S a kolduslánykát Andalúziában,
És sosem köthetek velük
Föloldhatatlan barátságot? .•
. .. Hát SOM nem adatik meg nekem a nagy öröm,
Hogy ismerhessem ,őket?

Mert nem tudom miért, én Istenem, de úgy hiszem, velük négyükkel
Meg tudnék hódítani egy világot!
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Az expresszionizmus sajátos ViZIOS látásmódja, mely egyébként már Ver
haerennál is megvan. a korai futurizmusra is jellemző, de - ellentétes töltésük
következtében - ellentétes tartalommal. Az expresszionizmus megnövesztve áb
rázolja az ernberellenes erőket, mert félti tőlük az embert, és megnövesztve
ábrázolja az embert, mert hisz benne és szeretí: erkölcsi és társadalmi tényeket
sűrít dinamikus szímbólumokká, erkölcsi és társadalmi ihlettel. A futurizmus
rokon, vagy esetleg azonos módszerekkel éppen ellenkezőleg: az erkölcsi kate
góriákat izomerő-kategóriákkal helyettesíti, a szociálisakat olyan pusztán tech
nikaiakkal, mint a gépi sebesség, s a gépelt, gyárat, technikát az ember rová
sára, antihumanista módon elmitizálja. Kőrmyű meglátni, miért: e mitíkus
síkra helyezve kivonja az emberi - értelmi, erkölcsi és szociális - ellenőrzés

alól. Ismét könnyű egy lépéssel tovább menni és mindebben meglátni a par
excellence imperialista ideológiát, melynek valóságos kvintesszencíáfa Mari
netti első, alapító Ikiáltványa, ez a fasizmus előtt született fasiszta kiskáté.

Hogy ebben a kíáltvánvban többek között "a munkától, örömtől vagy len
dülettől felkavart nagy tömegek" megénekléséről és .,a modern világvárosok
forradalmainak soksz.ínű és sokhangú áradatáról" is szó esik, az bizonyára
senkit sem téveszt meg; sem r-bben. sem később. 1913-ban a futurista politikai
párt kiáltványának egyes javaslataiban nem Láthatunk valódi "szociális köve
teléseket". Az elsőben a tömeg minden realitástól, mínden társadalmi tarta
lomtó] meafosztott leavarsás. evv formája a futurizmus dicsőítette lendületnek;
a másodtkban a sznciátlsnak látszó invnslntokat eleve diszkreditália mindennek
a ,.forradalmi nacionalizmus", valódi nevén bizonyos avant la lettre fasizmus
szolzátatába állítása. Az. hogy egy mozzalom mozcősftaní akarja a népet.. ön
macában még semmit nem bizonvit a mozaalom mellett: az él kérdés. míért
ak:'lria mozr-ósítant. Hovv il futurizmus nncional ísba-trrroerlal ista célokért akarta,
abból Ma rInett! sem alFlnít'l kiáltvánvában. sem pártalapító manífesztumában
nem csin"lt titkot . .,A háborút ak ariuk dicsőíteni. Fl világ egyetlen meztisztitó
;Át. a mfhtartzrnust, a patr-iottzmnst" ~ írta az elsőben. a másodikban pedig:
"Hábonínkat a totális győzelemig... szárazföldi és tengeri természr-tes hatá
raink biztosítás1Íi'! kell folytatni, mert enélkül nem lesz szabad, kezünk, hogy
ktsöoörtük, rnecttsztítsuk. meg-újítsuk és óriásivá tegyük Olaszországot." A fo
aalrnazás bal íósan ismerős. S ezek után igazán nem lephet meg senkit. ha ér
tesiil 1',)1'1 • .Jiosv ennpk a ISzr)nalk. OlaszoflS"'ált, uratkodnia kell e szó felett:
SZ".b,,(1sáp". aminél t/imörpbbon nom is lehpt mel"i'o"alma7..ni a fasi7.must: ha a
pánit:'lli:'lnizmus mp!!ls7.Űleté<>érő.J olvas, továbbá arról, hogy a futurista párt
..fr..rr"oalmi megtisztító lendületében pontosan tolmácsólja az egész faj öntu
datát".

Ahovv az al anél ménvt ezvfelől exoressztonízrnusra, másfelől futurízrnusra,
Úl'1Y kiil/inítette két ágra magát a futurizmust is az ember- és víláeszernlélet
válnsvtóvize. Az ezvík, M» ri nettiéké. nvílezvenesen haladt a faslzmusba: a
másik. a firpn7.ei.ek csonortlsé. P:'loinié. p",la7.zps,.hié a burnanízmus irányába.
,.a tár<::'ld"lmilfH! hasznos, színvonalhan mazasabb művészet úttára", mint
SZ:'lM r,.vörl'v íria. De hozv erre ,.a kezdetben öncéurskodók, visszavonulók kö
zül léntek néhánvan", azt nem gondolom. hogy •.fonák módon" történt volna;
ellenkezőleg. nagvon is természetes és loaikus módon történt. A belső problé
mái fölé hailó művészet általában jobban meg szekta állni a helyét emberileg
vátsávos történelmi helyzetekben, mint az, amely a minden áron való elköte
lezettséget hirdeti, anélkül. hogy elóbb meznézné, minek kötelezi el magát. Ma
rinetti pedig nemcsak politikailag tett hitet a háború és az olasz imperialízmus
mellett, hanem esztétikailag ls olyan elveket vallott, amelyek szükséaképpen
vezettek a művészetnek nemcsak dehumanizálására. hanem egyáltalán meg
semmisitésére, ami a futurizmus második korszakában törvényszerűen be ls
következett. Mert bizonyos esetekben igen hasznos és termékeny lehet a mű

vészetre nézve, ha a túlságos elíntellektuallzálódás veszélyével szemben az ösz
tön és intuició felé tájékozódik; mísem mutatía ezt jobban, mint az a mély és
eredményeiben gazdag hatás, melyet Bergson tett a modern irodalomra; viszont
elvvé tenni, hogy ,,30 művészet nem lehet más, mint erőszak, kegyetlenség és
igazságtalanság", s a mű alkotása voltaképpen nem más, mínt nyers erő-kíélés,
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spontán izomcselekedet: ez csak a művészet önmegsemmisítését eredményez
heti, mert kiiktatja belőle nemcsak az anyag formálását, hanem előbb-utóbb

magát a formálandó anyagót is; létrejön végül a kései futurizmus "légi" művé

szete, amely már csak azért sem mondhat semmit, mert - nevéhez méltóan 
nincs is benne semmi: elgázosította önmagát.

A futurizmus különös - és eleve gyanút keltő - paradoxona, hogy ele
rníségét, spontánságát, dinamizmusát állandó elméleti fogalmazványokkal, elvi
és technikai kiáltványokkal magyarázta; folyton ukázokat adott ki arról, hogy
rnit hogy kell csinálni; szabályzatokat és recepteket közölt, s a spontánság rni
kéntjét zavaros elmeműveletekkelhatározta meg. Elhhez a lázas dogmatízálás
hoz s a sosem-volt újdonság harsány rneghírdetéseíhez képest legalábbis írodal-

. mí gyakorlatéban jobbára fölszínes maradt. Javallotta például a képek le
hető legteljesebb összedobálását, de maguk a képei többnyire nem haladták
meg sem újságban, sem formában azokat, melyeket jóval előbb, jóval keve
sebb lármával és jóval hitelesebben Verhaerem alkotott. Javallotta a színtaxís
föloldását, de a "szabad szavakat" csak ritkán tudta kaleidoszkóp-szerű ato
rnízáltságukból új egységbe, művészí konstrukcióba forrasztani, réalité poétique
ká galvanizální. Azt vallotta, hogy "nincs másban szépség, csak a küzdelemben'',
és elfelejtette, hogy az igazi szépség a küzdelem eredménye. Esküdött a rnoz
gásra, de dinamizmusát analitikusan fölbontva ábrázolta: mozgás helyett a moz
gás képletét. Mintha csak azért csapott volna akkora lármát, hogy művészí

írnpotencíáját leplezze ; az igazi alkotást állandóan az alkotó-folyamat pótlékai
val helyettesítette: rohanással. verekedésekkel, háborúval. De mindezt már I!H5
ben, a kétféle "futurizmus" szétválásakor megírta Papini, aki Marinettivel szö
ges ellentétben ,.,az Itália szó fölé ezt a szót helyezi: Szabadság s ezek fölé eze
ket: Szellem és Eredetiség". Ezt írta a "marinettizmusról": "Azt mutatta, hogy
új formák teremtésére és terjesztésére törekszik, de mivel igazi elméleti alap
jai teljességgel hiányoznak, képtelen az elrnélyülésre, s így megvalósulásai
mindenekelőtt külsőségeseknek tűnnek, akkor is, ha megjelenésük eredeti és
időszerű. " Gyakran olyan programszerű látványos kitalálásokba téved, me
lyek nem tudják ellensúlyozni a valóságos ürességet látszólagos újdonságuk
kal. Ezekben a programokban, bár meghökkentő találmányoknak és nagyszerű

feIfedezésekneik látszanak, olyan ötletek és elképzelések vannak, melyeket ha
következetesen végigvezetnénk. odáig jutnánk, hogy 'megsemmisítenék és szét-
rombolnák magának a mozgalornnak a [elerstőségét is." .

Nemcsak Papíníék szakftottak Marinettivel; szakítottak "költői Imperializ
musával" az orosz "futurísták"" Majakovszkijék is, míután előzőleg, 1913-OOn,
moszkvai látogatásakor kifütyülték. A "pofon" szó ott szerepel Majakovszkijék
1912-i kiáltványában is, a futurizmus megalapításának 1909-i, Marlnetti-féle
manifesztumában is, mely "a futólépést. a halálugrást, a pofont és az ökölcsa
pást" magasztalja. Óriási különbség azonban, kit ütök pofon, a "közízlést"-e,
mint Majakovszkíj, vagy az embereket, rrrint Marinetti.

Lényegében a humanizmus és fasizmus különbsége ez. A művészet pedig
nem lehet antíhumanísta, mert megszűnik művészet lenni. Példa rá Marinetti
és futurizmusa.

***
Szabó György kőzl'í az olasz (és Radó György fordításában az orosz) futu

rizmus valamennyi fontos manifesztumát; bevezető tanulmányában pedig nagy
tájékozottsággal és hozzáértéssel ismerteti és bírálja a mozgalmat, mind iro
dalmi, mind képzőművészeti vonatkozásban, Megjegyzései és kritikál az írodal
rni. de kivált a festészeti futurizmusról találóak.Tgazak ; aki munkáját elolvassa,
pontos és hiteles képet kap a mozgalomról, [elentőségéröl, értékér-ől és hatá
sáról. (Rónay György)

SZlNHAzI KRÓNIKA. Dosztojevszkij hatalmas regényének, It "Bún és
bűnhődés"-nek, Gaston Baty álta,l készített színpadi változatát újította fel a
Jókai Színház. (A legutóbb, a háború utáni években a Várkonyí Zoltán vezette
Művész Színház játszotta a darabot ugyanezen a színpadon.)

Altalában nem szerencsés műfaj a regényekből átírt dráma. Valamikép
pen eredendően ellentmond a művészet immanens törvényeinek. Az íróról, ha
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igazi muvesz, fel kell tételeznünlc, hogy mondanivalójához a legalkalmasabb
formát választotta. Ha ez a forma a regény, akkor el kell hinnünk, hogy mind
azt, amit az iró közölni akar velünk, csak regényben lehet közölni. Különben ó
maga már eleve drámának irta volna meg. A regénynek dramattzálását nem is
alapvetően irodalmi igény hozta létre, hanem a színházak műsorgondjai. A
színház az utolsó száz évben ugyanolyan elengedhetetlen tartozéka lett a min
dennapi életnek, mint az újság és újabban a film és a rádió, és legújabban a
televízíó. Minthogy pedig jóval több szinházi estét kellett műsorral betölteni,
mint ahány épkézláb drámát az írók meg tudtak írni, divatba jött a kölcsön
zés az irodalom egyéb területeiről.

Igy lett színdarab a "Bűn és bűnhődés"-ből is, méghozzá a maga idejé
ben siker-darab. Amiben nincs semmi meglepő, hiszen Dosztojevszkij olyan
szellemi óriás, hogy még a terített asztaláról származó morzsák is bőséges

táplálékkal szolgálnak. AmeZlett többnyire olyanok nézték meg a darabot, akik
előzőleg kivették már részüket a regény dús lakomájából s így, amit láttak,
csak illusztrációja volt az olvasottaknak. Ma már azonban, mint illusztrációt
is kevésnek érezzük. S ennek, a műfaj fogyatékosságain túl mélyebb oka is
van.

A regény dl'amattzálója mindig nehéz helyzetben van, mert rossz a lelki
ismerete. Hogya közönség megértse, miről van szö, dialógussá kell átírnia egy
csomó olyan részZetet, amelyet a regényíró leíró prózában, a próza sajátos esz
közeivel mondott el és ez bizony mindig hamisítás egy kissé. Az átíró ezért
úgy könnyít a lelkiismeretén, hogy igyekszik minél több eredeti dialógust át
venni a könyvből. Gondolván, hogy azt legalább maga az író írta. Csak
hogy a regénybeli dialógus egészen más, mint a színpadi. Sokkal közelebb áll
a hétköznapi beszédhez és ennek megfelelően sokkal hosszadalmasabb, mint a
színpadi párbeszéd, amelytől nagyfokú tömörséget, tartalmi gazdagságot és
feszültséget követelünk meg. A hétköznapi beszéd laposnak és terjengősnek

hatna a színpadon és így hat legtöbbször a regényből átvett dialógus is, holott
a maga helyén érdekes és sokatmondó volt.

A regény-dramatizálásnak ezt az alapvető fogyatékosságát a színpadi "Bún
és bűnhődés"-nél is éreztük. De éreztünk egy - az említett mélyebb okokra
visszavezethető - hiányérzetet is. A remekmű időtállóságának az is magyará
zata, hogy minden kor és minden ember számára van mondanivalója. Persze
az egyes korok és nemzedékek rendszerint mást és mást érezne k benne lénye
gesnek. A dramatizáló pedig a számára adott közizléshez alkalmazkodik. Igy
az ő műve esetleg egyáltalán nem olyan időtálló már.

Gaston Baty, a "Bűn és bűnhődés" színpadra alkalmazója, hivatása sze
rint nem is író, hanem a két háború közötti időszak egyik legjelentősebb, új
utakat kereső francia rendezője volt. Számára és nyilván közönsége számára
is a regény látványos és izgalmas külső története volt az érdekes. Nem sok
figyelmet fordított (persze nem is nagyon fordithatott) arra a sokrétű és mély
re ásó lélektani mottvációra, amellyel Dosztojevszkij hősét elfogadtatja. Aki
csak a .darabból ismeri meg Raszkolnyikovot, ugyancsak zavarban lehet, hogy
miként vélekedjék erről az ide-oda rohangáló egzaltált ifjúról. Öriiltnek, meg
szállottnak, gonosztevőnek tartsa, vagy hősnek, akivel együtt kell szorongani,
hogya rendőrség le ne leplezze.

Dosztojevszkij a "Bűn és bűnhődés"-ben is elsősorban döbbenetes erejű

ábrázoló művész, aki kisérteties pontossággal állítja elénk alakjait teljes testi
és lelki mivoltukban. Még a főhős Raszkolnyikovban is elsősorban a korabeli
orosz értelmiség egyik jellegzetes, talajtvesztett típusát rajzolja meg. Ugyan
akkor azonban Raszkolnyikovba belevetíti saját vívódásait és töprengéseit is.
Szinte lírai hévvel és a témára újra meg újra visszatérve fejti ki a problé
mát, amelyet a maga számára élete végéig nem tudott megoldani. Nevezetesen,
hogy milyen alapon kapja meg utólag az erkölcsí igazolást a történelmi Mgy
ságokMk gyilkos tette, (Dosztojevszkijt Napoleon személye izgatta kűlőnösen)

amelyet rendszerint pályájuk kezdetén követtek el (vagy habozás nélkül el
követtek VOIM, ha tovább haladásukhoz ez szükséges), holott a bűn minden
képpen bűn, bárki követi el. Valójában a hatalomra jutás egész problematiká-
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ja benne van ebben a kérdésben, mégha nem is éppen gyiLkosság az a bűn,

amit a hatalom megszerzése érdekében valaki esetleg elkövet.
Ebből, a regényben alapvető fontosságú probléma felvetésból, egy kis vér~

telen filozofálástól eltekintve alig maradt meg valami a darabban. Ne vádol
juk meg a francia Baty-t, hogy csak azért, mert kinos volt számára, hogy
Raszkolnyikov legtöbbször Napoleonnal példálózik. Sokkal inkább arról van
szó, hogyaközfelfogás hosszú id6n át csupán a bűn lélektanának mesteri raj
zaként fogta fel a "Bűn és bűnhődés"-t és nem vette észre benne azt a mé
lyebb és átfogóbb kérdésfeltevést, amelynek teljes megértéséhez talán a mi
nemzedékünk tapasztalatai kellettek.

Hasonló torzulást szenvedett Szonja alakja is, akiből a Baty-féle változat
ban afféle orosz proletár kaméliás hölgy lett. Holott Dosztojevszkijtőlmi sem
állt távolabb, mint hogy a jóságos utcalány hazug romantikáját rajzolja meg.
Szonja nem a szirupos érzelgősség jelképes alakja, hanem a szetetet valódi
hőse, Egyik újabb és megrendítő változata annak az eszményi nőnek,akit61 a
XIX. század orosz irodalmának "eredménytelen emberei" a megváltást várják.

Színpadi szempontból pozitív értéke a dramatizált "Bűn és bűnhődés"-nek,

hogy alkalmat ad néhány nagyszerű alakitásra. A Jókai Színház felújításának
szereplői közül elsősorban Kovács Károly, mínt Marmeladov, Dajka Margit az
anya és Horváth Teri Szonja szerepében éltek a lehetéSséggel. Hármójuk fe
lejthetetlen megjelenítése a darab színtelenségein túl az eredeti regényre mu
tat vissza

Az egri Gárdonyi Színház a MüM kultúrházban vendégszerepel ve a fő

városban is bemutatta ujdonságát, Armand Salacrou: "A föld gömbölyű" cimű

drámáját.
A darab Gírolamo Savonaroláról szól, Persze nem a történeti Savonarolá

ról, hanem arról a Savonaroláról, akit Salacrou hívott életre, hogy bebizo
nyíthassa tételét. amely szerint mégha jóhiszemű is, megérdemelt bukás vár
arra, aki a középkor beszűkűlt "sötétségét" akarja egy felvilágosodott, táguló
világba visszahozni. (A cselekmény 1492-ben, tehát abban az évben kezdődík,

amikor Kolombus útnak indult. Innen a darab címe is.)
Savonarola hosszú ídeig volt vitatott alakja az egyháztörténelemnek, de az

újabb kutatások fényében egyre kedvezőbb irányba fordul a megitélése. Sem
miesetre sem volt az a rideg, könyörtelen és megszállott aszkéta, akínek so
káig feltüntették és nem volt az a zsarnok sem, akinek Salacrou állítja be.
Prédikációi sem hangban sem tárgyukban nem voltak szigorúbbak a kor ve
zeklő prédikátorainak szokásos beszédeinél. Legfeljebb hatásosabbak. Hátra
maradott írásai után ítélve nagy teológiai felkészültségű, szuggesztív előadó

volt. Megbotránkozása is a firenzeiek feslett életmódján és VI. Sándor ud
vartartásán teljesen indokolt. Nem is történt volna semmi baj, (és ma talán
az oltárra emelt szeniek között tisztelnénk) ha megmarad annak, amire hiva
tása valóban szólította: az evangéliumi igék hirdetéSjének. Öt azonban elkáp
ráztatták hatalmas szónoki sikerei és olyan területen akarta kamatoztatni őket,

ahol nem lehet. Assisi Szent Ferenc és Páduai Szent Antal is voltak olyan
nagy szénokok: mint Savonarola, de ők sohasem feledkeztek meg arról, hogy
Krisztus elégszer megmondotta, hogy az Ö országa nem e világból való. Savo
narola pedig éppen ezt akarta: itt a földön megvalósítani az istenországát. ~s
méghozzá politikai eszközökkel. Eleve bukásra itélt vállalkozás. A bonyolult
hatalmi összeütközések alig áttekinthető szövevényében elvesztette lába alól
a talajt, naivnak bizonyult, akinek visszaéltek jóhiszeműségével, akkor inge
rült és türelmetlen lett, majd végül mindenkiben csalódva megerősödött a
meggyőződés benne, hogy egyedüli birtokosa az igazságnak. ~s ezen a ponton
már a saját érdekében kellett elbuknia. Sorsa tipikusan a tragikus hősé, hi
szen a tragikum Beöthy halhatatlan meghatározása szerint éppen abban van,
hogy "a nagy jellem a megsértett világrend helyreállitására irányuló pátoszá
ban vétséget követ el".

Mit mutat meg ebből a valóban tragikus sors ból Salacrou. Úgyszólván
semmit, vagy alig valamit. Darabjában, noha Savonarola a főh6s, mégsem va
lóságos szereplője a történetnek. Csupán csak mint valami félelmetes, komor
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árnyék emelkedik föl a tényleges cselekmény mögé. Megfelelő, kísérteties szce
nikai effektusok kiséretében, mindig csak egyedül jelenik meg a szinen és úgy
dörgi el hátborzongató monológjait. A sze'l"ző ezzel is hangsúlyozni akarja,
hogy Savonarola sötét világa mennllire kivül esik a "normális" emberek éle
tének sikján. A történeti valóság teljes elferdítése ez. Savonarola nagyon is
beleillett a maga korába. Elég csak a mi Balassi Bálintunkra gondolni, hogll
megértsük a reneszá.nsz lelkiségét. Mennyire megfért egymás mellett a szilaj
kicsapongás és a marcangoló bűnbánat ugyanabban az emberben is, hátmég
ugyanabban a korban.

Dehát Salacrou nem történelmi valóságot akart ábrázolni. Savonarola csak
ürügy számára, hogy elmondja a maga liberális ízű véleményét az ilyenfajta
fanatikus őrültekről, akik erőszakkal és akaratuk ellenére is boldoggá akar
ják tenni az embereket. Persze igyekszik ezt a véleményt lehetőleg nem bán
tóan elmondani. Nem teszi nevetségessé Savonarolát, sőt visszataszit6vá sem.
Aki akarja, akár a részvétet érdemlő hőst is fölfedezheti benne. Salacroü meg
elégszik azzal, hogy könnyed és kissé kaján cinizmussal tálalja fel a bocacciós
ihletésű történetet, amelynek során mindenki megkapja a maga kis csipését,
még saját honfitársai is, akiket emlékeztet arra, hogy nem is olyan nagyon
régen még mint műveletlen barbár tuskéí« jelentek meg a francia katonák c:
kulturált Itália földjén.

Az egri Gárdonyi Géza Szinház nagy igyekezettel hozta színre a sok sze
repWs darabot, s a nagy igyekezetnek az lett a vége, hogy túl komolyra és
helyenkint aránytalanul fajsúlyosnak látszóra sikerült az eredetileg franciásan
könnyed és felszínes játék. Lehet, hogya buzgalomban az is közre játszott,
hogy úgy hirIett: Salacroú személyesen eljön negyedszázados darabjának ma
gyarországi ösbemutatójára. Erre nem került sor, pedig a ma hatvanhárom
éves szerző bizonyára jóleső meglepetéssel hallotta volna, hogy a pesti mú
sorfüzet mint "a fiatal francía drámaírónemzedék élgárdájának" egyik tagját
emlegeti. (Doromby Károly)

KÉPZŰMŰVÉSZET. Emlékezés Farkas Istvánra. Ha élne, idén lenne het
venöt esztendős Farkas István, a két világháború közöttí idők kiváló magyar
festője. 1887. október 20-áIn született, - tehát ugyanabban az évben, mint
lelki rokona, Georg Trakl, az osztrák költő.

Farkas István apja Wolfner József volt, a Singer és Wolfner könyvkiadó
és az Új Idők című folyókat alapítója. A család egyik legközelebbi barátja
Mednyánszky László, a nagy festőművész, - az ő irányításával kezdődnek meg
a 15 esztendős Farkas István rnűvészeti tanulmányai. (A Wolfner-ház különben
telistele volt a legszebb Mednyánszky-festményekkel, Wolfner József a szá
zadforduló bőkezű mecénásaí közé tartozott.) Farkas István - Ferenczy Ká
rolynál, Réti Istvánnál és Fényes Adolfnál végzett studiumok után - a 20-as
és 30-as években Párizsban élt, ahol 1935-ben luxuskiállítású könyv jelent meg
művészetéről ("Étienne Farkas, Essaí critique", par André Salmon, - Édition
des Quatre-Chemins), s Dénes Zsófia visszaemlékező cikkéből tudjuk (Élet és
Irodalom, 1962. február 17-i szám), hogya zseniális építőművész:Le Corbusier is
igen sokra értékelte Farkas műveít, Budapesten az Ernst-múzeurn és a Tamás
galéria rendezett munkáíból !kiállírtást, S Nyilas-Kolb Jenő tollából a 30~

évek derekán itthon is jelent meg monográfía róla. Élete s rnűvészi munkálko
dása azonban korán s tragikusan megszakadt. az 1944-es német és nyilas vi
lág áldozata lett ő is .. ,

Farkas István művészete egészen !külön helyet foglal el a magyar píktúrá
ban. Már képeinek círnei is árulkodók: "Vége ...", "Sáppadt volt", "Fekete
asszonyok", "Elment", ,,'I1öl"ltént valami ?", "Végzet", "Kísértetek háza", "A
szirakúmibolond", "Babonás délután", Festészete borongós és borzongató,
szellemi ősei BOBoh, Daumier, Gulácsy, Mednyánszky, de méginkább a napja
inkban egyre jobban méltányolc századvégi művész: Odilon Redon, - ugyan
akkor álmokból. titokzatos megérzésekből szőtt müvészete a szürrealízmussal
is rokonságet mutat, Művészetünkben egyedül állanak ün.•Itengeralatti tájké
pei", ezeknek. egyik legszebbje a "Vizek mélyén", Francoís Gachot "démoni
kusnak" nevezte Fankas munkásságát, Kállai Ernő (akinek Picasso-könyve



Farkas István emlékének szóló ajánlással jelent meg) "alvUági igézettségről"
beszélt barátja képeivel kapcsolatban, Pogány O. Gábor "a révület szelídsé
gét" érezte meg Farkas ahkotásaíban. Sejtelrnes, nyomasztó hangulatú festé
szet az övé, de kogens, azaz kényszerítő erejű, hatása alól nehéz szabadulni.
Nem túlzás talán, ha azt rnondjuk, Ihogy Farkas azok közé a ritka rnűvészek

közé tartozott, akik egy külön világot, egy sajátos s igen érzékletes jelkép
rendszert teremtettek. Keménykalapos, vörösszakállas öregember s egy elvi
rágzott asszony néz ránk egyik képéről üres, sívár tekintettel. A nagy, ásító
Nihil, az eltékozolt élet szimbólurnának tűnik a kép. Címe: "Végzet". Másik
képén furcsa, züllött férfi megy a gyér esti fényben; nyomában - mint a sors
vagy a rossz lelkiismeret - szíkár, félelmetes asszonyi alak. A zöld, lila, kén
sárga és vérvörös színek gyalorar; visszatérnek nehezen feledlhető képein. Mű

vei sorában itt-ott örömmel lelünk rá egy-egy derűsebb hangulatú munkára:
",Madagaszkár", "A gyerekek", "KrizantémUlffiok". ÖSSzefogott, aprólékosság nél
kül festett, nagy puha színtoltokkal komponált tájképei ugyancsak lelkének
megenyhültebb s kevésbé rnorbíd oldalát rnutatják. (E képeire 193B-ban a Szi
nyei Társaság díját kapta meg Farkas István.)

A következőkben André Salmon francia író, költő, rnűvészetí kritíkus egy
1959-ben írott, rnindmádg nem publikált, érdekes levelét adjuk közre, Salmon
1881-!ben született, fiatalságát Szentpétervárott töltötte, s az orosz népnek mínd
végig barátja maradt. (l919-ben kiadott. Príkáz című verses elbeszélésében az
orosz októberi szocialista forradalom hőseit énelkelte meg.) Salmon a Iü-es
évek elején tagja volt annak a négy költőből álló csoportnak, amelyhez még
Apollinaire, Max Jacob és Blaise Cendrars tartozott. Apollínaíre összes költői

művelnek 1956-os Gallímard-féle bibliapapírra nyomott 'kiadása három, Sal
monhoz szöló verses levelet is tartabmaz, ezek közül az egyik Saltnon házas
ságkötésére íródott. Az Apollinaire-Picasso-Salmon-Jacob-Derain baráti
körről érdekesen beszél Carco is, "Szerelmem Párizs" című híres könyvében.

Salrnon mint művészeti író is igen jelentős. Éppen ötven esztendeje, hogy
- 1912~ben - megjelent La Jeune Peinture Fran<;aise című könyve, s sokszor
foglalkozott barátai: Henri Rousseau, Picasso, Modigliani művészetével.Salmon
egyik könyvét 1919-ben Picasso dlluszcrálta, Franciaországban hatalmas pél
dányszámban megjelent Modíglíaní-életrajzának magyar kiadása tudomásunk
szerint a közeljövőben lát napvflágot,

E rövid tájékoztatás után közöljük Salm<JlllFarkas Istvánnal foglalkozó
sorait:

1959. szeptember 21.
Kedves Kartársam,

Örömmel olvasom szeptember ll-í levelét. Arról értesít, hogy Farkas Ist
ván magyar festő életművéről készül írni, és fontosnak tartja azt a tanulmányt,
amelyet elmúlt időkben én irtam barátomról, - erről a nagy művészről. De
nem kivánja-e tőlem azt is, hogy kiegészítsem régi írásoma t ? Ebben az eset
ben, sajnos, meg kell mondanom, hogy ma sem tudom jobban megvílágítani
Farkas István helyét az Eleven és Igaz Művészet történetében (a levélben itt
az "histoire de l' Art vivant" kifejezés szerepel, D. I.), vagyis a párizsi művé
szetnek abban a kivételesen ragyogó korszakában, amelyet annak idején így
neveztem el.

Farkas István úgy volt festő, ahogyan - meggyőződésem szerint, -,. fes
tőnek kell lenni. O még a festékeit is maga törte, készitette, - amiért ugyan
nem tudtam lelkesedni, de végtelenül tiszteltem érte. Ez szerelem volt ... Gya
korlatilag haszontalanság, de megindító haszontalanság. Farkas István, a ki
tűnő, érzékletes művész számomra ma is a szin és vonal egyik olyan mestere,
akiben én: a költő, társra találtam. Igen, lelki testvériség köti össze a művé

szetrol vallott felfogásunkat. Magyarország büszke lehet Farkas István élet
művére, a mártírt is tisztelve benne. A nagyvilág egyetemes művészete is szá
montartja őt.

Oszinte megbecsüléssel
André Salmon

***

694



Orbán Dezső könyve. Szép kíállítású, gazdagon Ildusztrált könyvet hozott a
posta igen messziröl: Sydneyből. A könyv címe: A layman's guide to creative
art, az Edwards & Shaw Sydney-i kiadó jelentette meg, írója: DesideriU$ Orban,
azaz Orbán Dezső, a kiváló, idósmagyar festőművész. A könyv első kiadása
1957...ben jelent meg, s hamarosan - 1960-ban - újabb editiéra került sor.

Mielőtt néhány szóban ismertetnénik a sok újszerű gondolatot és szempon
tot tartalmazó könyvet - amely sokkal többet ad, rnínt amennyit szerény cí
me igér -, Orbán Dezső személyéről s igen jelentős művészettörténeti szere
péről szerétnénk néhány emlékeztető szöt rnondani, 1884...ben született Győrött,

a pesti egyetemen matematikai tanulmányokat folytatott, az 'abszolutórium
után azonban hajlamai a képzőművészet felé vonták Párizsban megismerke
dett Gertrude Stein-nel, Picassó-val és Matísse-szal, s itt barátkozott össze a
fiatal Berény Róberttel. Mínt egy levelében írja, sokat biliárdozott a párizsi
kávéházakban. de emellett Cézanne rnűvészetét is .tanuhmányozta. 1910 körül
tehetséges fiatal magyar művészekből Budapesten megadakult a "Nyolcak" cso
portja, amelynek Oroán is egyik tagja volt. (A "N)"o!cak" összejövetelei rend
szerint az ő rnűtermében folytak le.) Igen érdekes az, amit e,gy másik leve
Iéoen ír Orbán, az 1911...es "Nyolcak"-kiálHtásáról: "Az emberek fenyegetődz
tek, öklüketrázva kérték vissza a belépődíjat. Ugyanakkor szokatlanul nagy
számú közönség tolongott a kiállításon: A vélemények megoszlottak, de csak
két kategória volt: a dühöngők és a Ielkesedők, Kőzömbös nem maradt senki.
A haladó gondolkodású irók, szobrászok és zenészek lelkesedéssel állottak mel
lénk, A Waldbauer-Kerpely kvartett hangversenyt rendezett a kiállttás he
lyiségeiben, ingyen, önzetlenül."

A "Nyoloak" kiállftásain Orbán .tájképeivel, csendéleteível. aktjaival tűnt

fel, - ekkori törekvéseit az "Álló akt" és az "Edények és gyümölcsök" repre
zentálja a legtisztábban. A modern művészetet megértő krítika rnelegen em
lékezett meg Orbán rnűvei.ről. Bölöni György a Világbarn, 1911...,ben így fr ké
peiről: "Ovbán a legegyszerűbb festő a Nyolcak között. Nem a túlzások, hanem
a Iefokozások embere, - aki megmutatja, hogya semmstmondó jelenségekből

is lehet művészetet csinálni... Orbán nem hajszolja a festőileg szépet rnín
dénáron, - a logikus képszenkesztés a legbecsesebb értéke." 1912-ben egy fa
metszetét közölte a Nyugat, e folyóirat kritíkusaí (közöttük Bálint Aladár és
Felvímczi Takács Zoltán) különben nem egyszer méltatták alkotásait, kiállí
tásait. Orbán később Kassák Lalossal és a Ma című folyóirat körével vette fe!
a kapcsolatot, amely azonban nem volt tartós. Sem Kassák, sem Orbán nem
volt részes abban, hogy együttműködésük rövid ideig tartott, - a kapitalista
műkereskedelemmódszereíre éles fényt vető ügy hátteret Kassák Egy ember
élete című önéletrajzának 7. kötete világítja meg.

Orbán katonatisztként résztvett az első világháborúban, majd utána a
Tanácsköztársaság rnűvészetí életében. (L.: Körner Éva tanulmányát: "Künstler
der ungarischen Raeterepublík", 1959.) A 20-as években egy-két művét meg
vásároita az állam (egy utcarészletet ábrázoló műve ma is a Nemzeti Galéria
állandó kiállításán látható), de rnunkássága a Horthy-rendszer idején mégsem
részesült abban az elismerésben, amelyet sulya alapján megérdemeld volna. A
30-as években "Atelier" néven iparművészeti szabadiskolát tartott fenn Orbán,
majd közvetlenül a második vílágháború előtt elhagyta Magyarországot, és
Ausztráliában telepedett le, ahol hamarosan a rnűvészetí élet vezetői közé ke
rült, s az Ausztrál Festők Szövetségének -elnökévé választották. (E tisztségé
ről csupán nemrégiben rnondott le a rnűvész, kora miatt.)

Míndezeket azért tartottuk indokoltnak ilyen részletességgel elmondani,
mertkivándorlása után a magyar szellemi élet szem elől veszítette Orbán
mestert, Haiálníre is felrebbent, - az egykori barát: Márffy Ödön is úgy tud
ta, hogy Orbán már nem él. E sorok írójának küldött, 1956. január 7-i levelé
ben ez áll: "Úgy hallottam, hogy Orbán Dezső Dél-Amerikában meghalt."

Most pedig szóljueik röviden a már eddig két kiadást megért könyvről. A
címlapon Rouault egy gyönyörű virágcsendéletének színes reprodukciója lát
ható,a szöveg között Giotto, Tiziano, Tintoretto, Pteter Brueghel, Ohardín,
Rodin, Degas, Picasso, Juan Gm, Matisse munkáí, azután néger szobrok, gyer
mekrajzok. A könyv célkitűzése, Ihogy a rnűvelt, de az újabb képzőművészeti
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törekvéseket nem értő nagyközönségnek megadja a kulcsot a művészeti alko
tás helyes szemleletéhez, s kiváltképpen az utolsó 80-100 év rnüvészetének
megértéséhez. Oebám a rnesterember-festőt élesen elhatárolja az alkotó mű

vésztől. Rámutat, hogy még a jtechnikatlag Iegvírtuőzabb festő is távol áll a
valódi művészet szférájától, tha nem tud többet adni a fotografiánál. Szeren
esés hasonlattal világítja meg Orbán a festő-rnesterernber és a festőművész

közötti különbséget, A kép hasonlít egy csomaghoz. arneblyel megajándékoznak
bennünket. Egy iJyen csomag két vészből áll: az ajándéktárgyból. valamint a
dobozból, csomagolópapírból stb. Nyilvánvaló, hogy főként az első rész fon
tos, - ez a művészetben a valóságelemek képpé szerkesztése, tehát a repro
dukáló képességen felülemelkedő alkotó tevékenység. Ami az ajándékdoboznál
az elegáns papír, a tetszetős csomagolás, - ez a festészetben a technikai ru
tin, a kézügyesség és a képről leolvasható történet. Ahol az utóbbi mozzanatok
válnak uralkodóvá, - ott már végetér a művészet... Ilyen értelemben nem
tartozik a vérbelí alkotá rnűvészek közé sok németalföldi csendéletfestő (pl.
Peter de Ring), akinél az ebbűvőlő ügyesség mögött rnélyebb értéket nem ta
lálunk.

A könyv utolsó fejezete a XX. század rnűvészeti mozgalmait tárgyalja,
kezdve a futurizmussal és a dadaízmussal, folytatva a kubizmussal és a SZÜl'
realizmussal, s végezve az expresszionizmussal és az absztrakcióval, amely
utóbbin belül Orbán két egészen különböző szemléletet jelöl meg. Van ugyanis
értelmi kiindulású nonfiguratív rnűvészet, pl. Mondrian és a geometrikus ab
sztraktok, konstruktivisták, - s vannak ,.emocionális absztralotok", például a
tassiszták.

A Ikönyv stílusa egyszerű, tömör. Jó szelgálatot tesz mindazoknak, akik
nem akarnak belenyugodni abba, hogy ki legyenek rekesztve a rnodern művé

szet élvezéséből. megértéséből. abszorbeálásából. Magyar nyelven is elkelne
egy ilyen kis kalauz. Legkézenfekvőbb lenne Orbán könyvének lefordítása és
kiadása ... (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. IOn n e p i h a n g ver s e n y K o d á l y Z o l t á n
8 O. s z ü l e t é s n a p j á n.) A Budapesti Zenei Hetek legkivál6bb vendégsze
replője kétségkivül David Ojsztrah volt, aki két hangversenyén lázba hozta a
pesti közönséget, s Mozart A-dur versenyművével egészen kivételes élményt
szerzett, Am a legforr6bb siker, a leglelkesebb ünneplés mégis Kodály Zol
tánt köszöntötte, aki a 80. születésnapján rendezett hangverseny végén leg
alább tízszer jelent meg a dobogón, a közönség pedig míndannyíszor felállva
ünnepelte; korunk egyik legkivál6bb zeneszerzőjét és kiemelkedő egyéniségét
köszöntve személyében. Nagyon nehéz lenne ezt a páratlan életművet akár váz
latosan is ismertetni. Mi, fiatalabbak amúgysem lennénk hiteles tanúi a kiiz
delmes esztendőknek. Annál inkább tanúi és csodál6i vagyunk azonban e nagy
szabású életmű gazdag betetőzésének, az aratásnak, amely talán a leggazda
gabb termést hozta a nemzet csűreibe.

A minap beszélgettem egy középiskolai énektanárral, aki - mint minden
magyar társa - Kodály Zoltán tanítványa volt. A zeneakadémiai órákról me
sélt, meg a forrósikerű hangversenyekről, aztán egyszerre megállt a beszédben,
kicsit töprengett s ezt mondta: "Amikor őt magát, vagy a műveit hallottuk,
akkor éreztük meg, hogy mi is magyarok: vagyunk, itt élünk e merőkék ég
alatt s ebből a földből szívjuk egy nemzet lelkét, amelyet ő fejezett ki a leg
tökéletesebben." Ennél aligha lehet szebben és hitelesebben jellemezni Kodály
életművének erejét és titkát.

Az ünnepi hangverseny szerencsés válogatásban mutatta be e gazdag élet
mű legjelentősebb állomásait. Az örök magyar mesehős, Háry János után Ká
dár Kata tragédiáját elevenítette meg a még mindig felülmúlhatatlan Palló
Imre, majd az ősi hagyományanyaggal motivált életképek sorozatát varázsolta
elénk a Galántai táncok. A tetőpontot természetesen a Psalmus Hungaricus
jelentette, amelyben a vallásos ihletés és a magyar nemzetí érzés ötvöződik

csodálatos harmóniává. (A szólót Ilosfalvy R6bert énekelte - egészen kivál6an.)
Kodály Zoltán míndegyik alkalommal p6diumra szólította az est karmesterét,
Lukács Miklóst is, aki bebizonyította, hogy méltatlanul szerepel olyan ritkán.
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A hatalmas sikerben méltán osztozott a Budapesti K6rus (karigazgat6: Forrai
Miklós) is, amely a feladathoz méltó buzgalommal szerepelt és a karmester
intései nyomán eddig rejtett szépségekre is ráirányította a figyelmet.

(H a y d n T e r é z - m i s é j é r ő l.) A nyári erőgyűjtés után újult erővel

kezdték kórusaink a munkát. Néhány hét tanulságai után bízvást elmondhat
juk, magasabb színvonalon, frissebben, mint nyár elején. Az előadott művek

száma ugyan nem emelkedett, ám nem is egy kórusunk mondhatni "új beta
nulással" jelentkezett. Ilyesformán még világosabban tárultak fel Schubert G
dúr miséjének rejtett szépségei - a vidám felszín alatt örvénylő kétségek és
a megoldás-keresés -, hitelesen érzékeltük Mozart Koronázási miséjének fen
séges pompáját és elmélyült áhítatát, és ismételt csodálattal adóztunk Haydn
nagyszerű miséinek, melyek alighanem szerzőjük életművének, de általában
az egész zeneirodalomnak is páratlan tökéletességű darabjai. Ezért is fogad
tuk örömmel Haydn Teréz-miséjének ismételt előadását. Sokan ugyanis csu
pán a hatalmas Nelson-misét ismerik és értékelik, holott a Teráz-mise egy
általán nem marad nagyhírű társa mögött.

1796 és 1802 között hat misét komponált az öregedő és hírneve csúcsán
álló Haydn. Az utókor ma már nehezen tud a szerényen visszahúzódó mester
alkotó műhelyébe pillantani s a misék sorrendjének végső megnyugtató meg
oldása helyett ma is be kell érnünk valószínűsítő feltevésekkel. Annyi min
denesetre bizonyos, hogy a B-dúr, Teréz-mise 1799-ben született a két hatal
mas oratórium, a Teremtés és az Évszakok között. Haydn alighanem sokat fog
lalkozott ekkoriban a népművészettel (természetesen elsősorban annak zenei
vonatkozásaival) s ennek termékenyítő forrásait a Teréz-misében is mindvégig
nyomon követhetjük. A század végén a népművészet nem erőltetett utánzás t
jelentett, s nem is szűkre méretezett provincializmust, hanem valóban ter
m'ékenyítő erőt, mely a művészet minden ágában éreztette jótékony hatását.
Éppen a népművészeti hatás szimplifikálásából táplálkozik a Haydn-művek

előadási hagyományában jelentkező egyszerűsítő törekvés. Holott majdnem köz
hely az az itélet, amely szerint "ha Haydn valamelyik vallásos ihletésű műve

túl vidámnak és túl egyszerűnek hangzik, az előadók a ludasok". A kritikai
méltatások is éppen azt emlitik első helyen, amikor a mise előadásáról szól
tak: "Haydnnek ezt a meglehetősen nehéz művét elmélyedő komolysággal kell
megszólaltatni, éreztetve benne a két oratórium Isten- és természetélményét.
(Persze legalábbis kétséges, hogya mélyen vallásos Haydn számára ez két
élesen elkülönülő kategória lett volna.)

Nagyon nehéz feladat lenne a Teréz-misében végigkövetni a szerző vallá
sos ihletésének mindenegyes momentumát - erre egy tanulmány sem nyúj
tana elegendő helyet. Legalább jelzésszerűen utalnunk kell azonban a Kyrie
töprengő önvizsgálatára, a Gloria hatalmas ujjongására, a Credo sokarcú hi
tére és talán elsősorban a Benedictus csodálatos dialektikájára, amely egy
szerre villantja fel az Atváltoztatás magábaszállását és a Hosanna diadalmas,
ünnepi lüktetését. Erről a Benedictusról mondotta Haydn művészetének egyik
legkiválóbb kommentátora, hogy a zeneirodalom legfenségesebb magaslataira
vezet, ahol már csak leborulni és imádkozni lehet. - A Kapisztrán kórus és
zenekar előadásában éppen ez az imádságos lelkület hatott a legmeggyőzőbb

nek, a tenor bizonytalankodásaiban és a pontatlan belépésekben már jóval
kevesebb örömünk tellett.

A Teréz-mise közben hallottuk Tamás Alajos Szent Ferenc himnuszát,
amely nemcsak elmélyült zenéjét, hanem költői szépségű szövegét is a szer
zőnek köszönheti. Örömmel vennénk, ha a legközelebbi előadás alkalmával e
szépségeket már nem csupán az írott szöveg olvasása révén érzékelnénk, ha
nem a szólista szavaiból is . . .

(E g Y é b e s e m é n y e k.) A Bukaresti Enescuról nevezett Filharmónikus
Zenekar világhirű vezetője, George Georgescu karmesteri pálcája alatt hódí
totta meg a magyar közönséget. A kiváló zenekar előbb Constantinescu egyik
meglehetősen jellegtelen szvitjét szólaltatta meg, majd Radu Alduleseu elég
tisztázatlanul, de sok szép momentummal játszotta el Haydn Gordonkaverse
nyét. A szürke kezdet után igazi élményt jelentett Beethoven VII. szimfóniájá-
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nak naoyszerű, modern tolmácsolása. (És itt kiUönösen a modernen a hang
súly: Georgescu ugyanis példát mutatott ebből is, de fiatalos temperamen
tumból és merész lendületből is.) A Beethoven-mű után a közönség fergeteges
tapsa ráadlÍlIokat eredményezett. Meglepetéssel hallottuk ezek sorában a Háry
János egyik részletét, mégpedig kiváló előadásban. (Különösképpen a kiváló
cimbalmost illeti dícséret.) (Rónay László)

NYOMOZAs EGY NARRÁTOR UTAN. Csak a lelkesedés hangján tudtam
beszélni erről a filmről, az első napokban, annyira megragadott Raf Vallone
kitűnő alakítása, annyira belém ivódott Eddie Carbone tragédiája. Dicsértem a
darabot, a "Pillantás a hídról"-t, magasztaltam az írót, Arthur Millert és meg
hajtottam elismerésem zászlaját a rendező, Sidney Lumet előtt. Am aJhogy
múltak a napok, ahogy a primer élmény leülepedett bennem, úgy, abban az
arányban jelentkezett valamí furcsa nyu~ság, valami tisztázatlan hiány
érzet - valahányszor a látottakra gondoltam. Es, meg kell vallanom, sokat
gondoltam erre. Különösen azok után, hogy ez az érzés határozott formát kez
dett ölteni, azok után, hogy rajtacsíptem magamban. ELhatároztam tehát, hogy
végére járok és utána nézek a dolognak.

Nagyon igazságos és tárgyilagos akartarn lenni, éppen ezért úgy döntöt
tem, hogy magához az íróhoz fordulok és nem a színpadon megvalósultdrá
mához. Elővettem tehát a darab fordítását és elolvastam a drámát többször,
figyelmesen, úgy valahogy, mint aki a sorok közott kutat valami titok után.
Rá is leltem nyitjára, legnagyobb meglepetésemre éppen Alfieri ügyvéd - a
"narrátor" személyében,

Gondolom, a darab "tartalma" nagyjából ismeretes az olvasó előtt (szín
padl változatával bőven foglalkozott a Vigilia 196L januári száma) s így arra
nem kell részletesebben kítérnern, elegendő lesz csak utalni rá, amikor szük
séges. Térjünk tehát vissza Alfierihez, Mert csakis hozzá, Alfieri ügyvédhez
térhetünk vissza, a "narrátort" ugyanis elnyelte, megette, felemésztette a film.
Személye szervesen beleépült a cseleloménybe, eléggé szürke mellékszereplőjévé

vált, aki csak asszisztál a drámához, de semmiképpen nem magyarázza azt;
szavait, kívülálló bölcsességét, segíteniakarását és tehetetlenségének tragikumát
magával ragadja az események sodra. mondanivalója elvész a szemünk elől,

Elismerem, hogy első pillantásra eléggé ellentmondásosnak látszhatik ez a
kifogás: személye szervesen beleépült a eselekménybe. Mindenki arra gondol
hat és méltán, hogy ez csak nyereség lehet, ezáltal csak' egységesebb lett a
dráma. Igen, csakhogy eltűnt a második drámai vonal, a "kívülálló" külön drá
mája. Pedig a nan-átor éppen emiatt "lóg ki" a darabból, emiatt különül el
élesen a többi szereplőtől, Ha nem így lenne, akkor az ríó nyilván a színpadon
is szereplőt csinált volna belőle, nem kellett volna "formabontáshoz" folyamod
nia" mondókáját így is elmondhatta volna, mint ahogy a filmben így mondja
el, a dráma elsődleges cselekménye enélkül is maradéktalan lenne. Csakhogy ...
A narrator más, mint egyszeru mellékszereplő. Több annál, A narrator külön
drámát képvisel, dráma a drámában, skatulya a skatulyában.

Eddie Carbonet szenvedélye feltartóztathatatlanul sodorja végzete kitelje
sedése felé. Beleszeret nevelt lányába, évek hOSóiZÚ során annyit áldozott rá,
annyi érzelmet "invesztált" fiatallényébe, hogy egyszerűen képtelen lemon
dani róla. Minden idegszálával úgy érzi, hogy megrabolják, hogy hálátlanok
hozzá, hogy jogos tulajdonától fosztják meg. Rodolpho is, akit házába foga
dott, akit saját veszélyére rejtegetett és Catherine is, akitől semmi áldozatot
sem sajnált, akiért éveken át úgy dolgozott, mint egy állat. Hogy ez az érzése
mennyíre őszinte, azt mí sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ügyvédhez {pr
dul, hogy törvénytelenséget lát a fiatalok szerelmében, hogy paragrafusokat
keres boldogságuk megakadályozására.

Alfieri, a narrátor, azonban nem csupán egyszerű ügyvéd, amolyan száraz,
paragrafusrágó jogi tanácsadó, hanem életbölcsességével bizonyos mértékíg a
cselekmény felett áll, rníndamellett érző ember, aki szeretí, becsüli Eddíet,
segíteni kíván rajta, megérti a lelkében dúló vihart, hiszen maga is szícíldaí
származású és minden igyekezetével azon van, hogy leleplezze ennek az érze-
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lernnek természetellenes voltát, hogy kijózanítsa a végzetébe rohanó dokkmun
kást. 'I'tsztánlátása a kívülállók tárgyílagosabb megítélésének következménye,
az olyan jóindulatú, tapasztaltabb embertársaké, akik éppen jóindulatuknál
fogva nem maradnak meg a közönyös szemlélő passzivitásában, hanem ha erre
mód adódik, legalább intő szavukkal szerétnék megakadályozni az általuk már
előre látott tragédiát. Tevőlegesen nem avatkozhatnak mások dolgába, hiszen
könnyű őket egy ,,mi köze hozzáv-val elutasítani, félreállítani ... hányszor lá
tunk erre példát a magunk kis életében, apró, hétköznapi drámáinkban is.
Hányszor tapasztaljuk, hogy barátaink, ismerőseink, vagy még közelebbi hoz
zátartozóink is valamit helytelenül látnak s ennek következtében rosszul csele
kednek. Hányszor látjuk napnál világosabban a helyes utat s mégis mílyen
sokszor megesik, hogy ennek ellenére képtelenek vagyunk segíteni, nem tud
juk megakadályozni az elkerülhetetlenül bekövetkező rosszat. Nem tudjuk,
mert tanácsatnkkal nem törődnek, intelmeinket semmibe veszik, cselekedni pedig
nincs jogunk, mert kívül állunk az illetők szerosabban vett magánéletén. 'Ep
pen ebben az elhatárolt helyzetben rejlik a kívülállók tragíkuma. Ebben a
tehetetlenségben.

Mert Al:ffieri altövetkező tragédiának tehetetlen szemlélője. Nem úgy,
mint a ,,szereplő" feleség, aki színtúgy tisztán lát, de nem áll kívül, csak kinn
reked az események sodrából. Beatrice beavatkozhatna, hiszen férjéről és
unokahugáról van szó . " az ő passzivitása természetének következménye, nem
helyzetének velejárója. Miller mindezt világosan érzékelteti s szándéka "ol
vasva" is könnyen belátható. A színpadon pedig kézzelfogható valóságként áll
elénk, mint az indokolt formaibontás egyik legszebb, színte iskolapéldája.

Súlyos hiba volt tehát, hogy a rendező erről megfeledkezett, illetve s job
ban mondva - nem tudott mit kezdeni vele. A legkézenfekvőbb, legolcsóbb
megoldást választotta tehát: egyszerűen elmosta a narrátor és a "monologi
záló" szereplő közötti lényeges különbséget, személyét beolvasztotta, elnyelte.
Nagy kár. Bármilyen kitűnő is egyébként a fillm, ez a hiányérzet előbb-utóbb

minden nézőben tudatosodik, aki a darabot ismeri.
Nem újkeletű s nem is egyedülálló hiba ez. A túlzott fUmszerűségre törek

vést mindíg is a gondolati, "jelzésbeli", szimbolikai elemek háttérbe szorulása
jellemzi, ennek pedig éppen a belső finomságok adják meg az árát. Kérdés,
hogy az így nyert egységesebb cselekményesség nem túl drágán, a művészí tar
talom elprédálásának árán születik-e meg. Jó lenne ezen kissé alaposaibban
elgondolkodni, mint ahogy ezt az olasz-francia koprodukciós film alkotói tették.

Ha pedig míndenáron "filmszerűbbet" kívántak alkotni Miller drámájá
ból, inkább a "couieur local", a környezet árnyaltabb festésére törekedhettek
volna. Be kellett volna jobban mutatní New Yorkot, ezt az irdatlan városten
gert, ezt a hatalmas olvasztótégelyt, amely amerikai formába önti a külön
böző nemzetiségű bevándorlókat. Több pillantást kellett volna vetnie a kamerá
nak a Brooklyn-Brídge-ről, a "híd"-ról az East-River rnindkét partjára, a dok
kokra és a kíkötőkre, Mánnattan fényeire és Brooklyn árnyaira. Végig kellett
volna pásztázní a tündöklő Broadwayt, ahová Rodolpho annyira vágyott, s a
brooklyni utcák sivár sorát. Ez a pár külső felvétel segített volna a megér
tésben, közelebb hozta volna a drámát a néző lelkéhez. Ez lett volna az a ter
rénum, ahol a film többre képes a színpadnál,

Félreértés ne essék, a film kitűnő s meglehet, hogy a vázolt hiányérzet
nagyonis az én szubjektív megítélésem következménye, mégis, úgy érzem, be
szélni kellett róla - már az annyit aposztrofált színpadi formabontás érde
kében is. (Bittei Lajos)

EGY VILÁGBIRODALOM REGÉNYE. Szép, nagy hullámokat verő könyv,
az élet lélekzetét érezzük benne. S közben egy világbirodalom sorsa is hul
lámzdk, amely az egész földre kiterjed. Passuth László szeretí az egészet látni
és láttatni korokon és embereken át s ezt teszi legújabb monurnentálís regé
nyében, a Velázquezről és IV. Fülöpről szóló A harmadik udvarmester-'ben
is. S ibár nem olyan ösztönös ihletésű, mínt xx. századbeli nagy történelmi
regényünk írója, Mórícz, a,ki úgy kapásból fejtette meg a Báthoryak és Erdély
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sorsát, s a beszéd zenéjével és fölvetődő sejtésekkel szuggerált, Passuth Lász
lóban, minél inkább elhatol műveiben Európa közepéből a világ minden tája
felé, annál inkább a nagyigényű magyar regény emberi horizontokat tágító
mesterét tiszteljük. Móricz Erdélye szuggesztív remekmű számunkra, akik
úgy-ahogy értjük a magunk és a kicsiny Erdély törtérielmét és sejtelmeink
kel is eligazodunk. ott, ahol tárgyi tudásunk hiányos. Az Erdély-t azonban
hiába fordították nyugati nyelvekre, la közönség értetlenül tette le a nyelvi
varázsától. hazai otthonosságától megfosztott könyvet. Lehet, hogy Passuth
éppen ezért választotta a homlokegyenest ellenkező módszert, a színte tudo
mányosan dokumentált realizmust, amiben UegIőbb magyar rnestere talán az
az Eötvös József volt, aki kora teljes tudományos vértezetével fogott neki a
magyar történelem legtragikusabb kérdőjelének. 1514-nek a megfejtéséhez.
És érdekes módon ez az európai horizontokat hordozó Eötvös is fordítható
minden nyelvre ma is, mint például legutóbbi cseh fordításai is igazolják, és
mindenütt megértésre talál, mert a beszélt, tudományosan megalapozott élet
látás hozzáférhetővé teszi a világ minden népe számára. Passuth regényei is
egyre több idegen nyelvóceánba árasztják belé a magyar beszédfolyam árját
s mint a búvópatakok kutatásánál, ahol megfestik az eltűnő víz habjait, még
messze tengerekbe is magával hurcolja a hazai színeket, közös habként cso
bogva, de szívósan, elvegyülhetetlenül.

Passuth maga' is gondoskodik arról, hogy bármily táján járjon is a világ
nak, vagy inkább oly sok szélból összetevődő történetének, A bíborban sziile
tett Bizáncában. Johanna Nápolyában, vagy a Fekete bársony-ban spanyol
grandjai közt, Magyarországot itt is, ,ott is szóbahozza, a kor és a történelem
kellő távlataiba állítsa. Beszövi ő a magyar eseményeket keletre és nyugatra,
Moszkvától Madridig és vertíkálísan Stockholmtól Nápolyíg, Bizáncig Euró
pába. Amikor pedig hazai földön játszódó könyveket ír, mint a Báthorynak,
Zrínyik, Thökölyek és Rákócziak történetét. - vagy Balassával vetélkedteti a
mantuai herceget, - a Négy szél Erdélyben, a SárkánYfog, vagy a Sasnak
körmei között círnű regényében, egyszerre mílyen tág lélegzetet vehetünk a
kor történetének Ievegöjéböl, Hisz Passuth pontosan tudja, hogy miközben
Balassa féllábát vesztve lázban ég és Istenéhez talál, mi történt Marituában és
a világ politikai boszcrkánykonyháin, hogy Sárvár, Németujlak, Munkács táv
latán túl mi fortyog Bécs, Madrid, Párizs udvari katlanjaiban, hogy otthon van
Moszkvában éppúgy, mint a Bizáncból Konstantinápollyá vedlett császár
városban, ahol nemcsak a saját politikáiukat szövik a folytonos élet-halál
harcban égő nemzetek, hanem a kicsinyek, a harcban már oly sokszor elbu
kott s főnixként mindig megelevenedő magyarság sorsa is ott lebeg a lét és
a nemlét határán.

Minden író ővrjét egészében kell olvasni és akkor lesz igazán jelentős író,
amikor az egész életművére etvágyat nyer az olvasó. Passuth ezt a nehezen
átléphető választóvonalat lépte át hatalmas regényépületeível, amelyeknek
emeleteit megmászva minden égtáj felé loitekintést nyerünk s Madridban,
Moszkvában, Bizáncban, Bécsben és Párizsban jártunkban önmagunkról, tör
ténelmi viszontagságaink ismeretlen hatóerőiről is tájékozódunk. S lassan-las
san megértjük önmagunkat, ami már a bölcsesség egy jelentős fokozatát je
lenti.

S néha nemcsak magunkat értjük meg, hanem még vigasztalódunk is. A
Mohács előtti magyar udvar szegénysége .nem lesz már olyan orcapirító szé
gyen számunkra, ha bennfentesek leszünk IV. Fülöpnek, a földkerekségre ki
terjedő spanyol világbirodalom urának udvarában, ahol a pénzszükség, ha
nyatló birodalmak őrlő férgeként ugyanúgy emészti az egész felépítmény eresz
tékeit. rnínt Buda várában száz-százötven évvel azelőtt. S van egy gyerek, don
Diego Rodríguez de Sylva y Ve!azquez, aki miután minden frissen bemeszeit
falat vagy kellő felületet nyújtó kerítést földíszített már rajzaíval, végül is
a spanyol nemesség alsó határszélein tengődő atyja segítségével festő lesz, bár
ez a pálya közeláll a Ik.ézművességihez, spanyol nemes pedig nem dolgozhatott
nemessége elvesztésének kockáztatása nélkül. Az ifjú Velázquez nem is lép be
tehát a festők céhébe. pénzért sohasem vállalhat munkát - akik a zsidótör-
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vényt kitalálták, ime saját magukra is tudtak öngyilkos szokásjogot alkalmaz
ni -, de sikerül bekerülnie az udvarba, ahol a nála öt évvel fiatalabb IV.
Fülöp a pénzszükségeru kívül a legnagyobb úr. Velázquez ennek a IV. Fülöp
nek lesz az udvari festője igen csekély évjáradékért. ,Az egyébkéntí halhatat
lanságra nem kiváncsi és nem is alkalmas IV. Fülöp fejébe veszi, hogy ő pe
dig ennek a szerény és udvari körökbe is 'beilleszthető lángelmének a segít
ségével őrzi meg halhatatlanságát. Festeti magát tehát lovon és ló nélkül, pán
célban és díszruhában, első és második feleségével, családi körben és az Esco
rial meg a Buen Retiro falai lassan megtelnek Velazquez vásznalval. amiket
tartományai elhabzsolása mellett egyedül irigyelnek tőle Európa többi ural
kodói.

Szívós, középtehetségű, vagy majdnem tehetségtelen uralkodó a Habsburg
IV. Fülöp. Nagy szoknyavadász és így .van bizonyos tartása az életben. s rnert
emellett vadászni is szerét s bátor vadkanölő. a pipogyaságot sem lehet ál
talános jellemvonásul ráakasztani. Orvos előtt vetkőzik le úgy az ember, ahogy
Passuth Velazquez jellemet fürkésző szernén át ezt a férfit és körűlötte az egész

. spanyol udvart pőrére vetkőzteti. Velazquez ,l599-től 1660~ig, IV. Fülöp 1605
1665-ig él. Egy 'év híjjával egyforma ídeíg éltek. amit azért tartok hangsúlyo
zandónak, mert itt a modell és a festő csodálatos azonosulása az írói trou
vaílle, amivel Passuth meglep bennünket. Velazquez élete úgy torkollik belé a
spanyol ví lágirodalom széthullásába, hogy neki szinte 'naponként meg kell
fejtenie uralkodója lelkiállapotát, gondjait. titkos gondolatait. sóvárgásait és
letöréseit, és a művész szeme, mint valami csodatévő lencse, ,egy több mint
három évtizedes udvari szolgálat után ezen a majdnem vizenyős Habsburg
szempárori át lát bele a Bécsig. Flandriáia, XIV. Lalosig és Dél-Amerikáig
politikai hatalommal bíró Fülöp összes kártváíba, S milyen 'nehézkesen nyiko
rog ennek a négy világrészre kiterjedő világbirodalomnak a kenetlen szekere.
amelyet cs-ak évente egyszer olajoznak meg a Peruból jövő aranv- és ezüst
szállítmánvok, amikor is az adósságok lezézetőbb hányada is lelfizetésre ke
rűl. A művészt, mint festőt, még a feiedelem halhatatlansásrt márriá ia mellett
sem méltatná fizetésre az udvar, hacsak valamí udvari foglalkozást is be nem
tölt. S mint ahogvan koruníkJOOn is nazv íróművés-eknekkellett t'iisáp"írói mun
kában eléaniök. Velazouez is föltornázza maaát ebben az állat.idomításhoz ha
sonlóan ktnos létharcban a harmadtk udvarrnesterséaiz. hogy csatádtát vHla
hogy elláthassa. -Tózan. magára mítsem költő fér i. ana, n'H"VBDfl. Orecet. Ru
benset. Riberát, Muri1lót. Rembrandtot és Van Dvcket kortársként szerethetí.
Kétszer adatik mez neki. hogy külföldet. is [árjon, 'húsz é" távlatában kétszer
látla meg Ttáliát. Nápolvt, Rómát. Velencét. A regény legl'jtiitő-preiűbb Jnrria i
éooen X. Ince pápa ,arcképéhez fiíződne'k ahol nemcsak Ve1'l.zaueznek síks
I'm ezv ma Is Vil:\l':híni náoanortrét rmeq FE"1 tt> ni e. de Pi'''lsllthT''lk is síkerütt
szinte villámfénvnél fölvett körvona'lazottsáaaal egy átmeneti pánának szánt
i!!énytelen pap kfsértetíesen eleven arcképét panírra röuztteníe.

Az ÍrÓoi etmétvülés útjait tárva. Passut'h művészete is rninclinhbfln plm"
lvül é'; egvet.emesebb lesz. A szlnte ros'kaxztóan gazdag tudás mell~ ·87 ~lett'

nasztalat ná rosutt. ezért érezziik mtnden sorában rierncsak az év:SZ'i7'ldok. h'l
nem a múlhatatlan élet lélezzetét is. azt. ,ami rnindig jelenvaló s ami nélkül
nem élhet meg egy igazi művész sem. (Gáti György)

SCHLEGRL FRIGYRe:; ts A MAGYA'ROK. 1',,0 évvel ezelőtt. lR12. feb
rlláI'27~n. Kulcsár István Ha7ai és kfilfől,jj tlldÓo<;ítÁsok címlí fo lvóirflt;;T18'"
1~9. Janján egy kis beharangozó kommüniké jelent. mec: ..Rmben ~chle<"el

Friedrik február 27-én jeles leczkét kezd. Tudniillik 15 Leezkében elő fMia
adni Literaturánk Históriáját. s így az Emberi Nemzet tudománvbéli kifejlő

dését ..." - Miért fontos ez a dátum magyar szernpontból? - Hadd idézzük
feleletképpen a nemrég elhúnyt kitűnő germanístánknak, Túróczi-Trostler Jó
zsefnek tömör fogalmazású megállapítását: "Schlegel volt az, aki a magyar
irodalmat első ízben illesztette' be egy modern világirodalmi koncepció kere
tébe." Ez volt tehát az 'a pillanat, amikor a vílágtrodalmí köztudatba beleke
rült az a tényvalóság. hogy Európa keletén létezik, tenyészik, fejlődik egy
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önálló magyar nemzeti irodalom, amely rnéltó arra, hogy a világirodalom szer
ves részeként vegyék tudomásul.

Kérdés: hogyan jutottunk: ehhez a megtíszteltetéshez, hogy az akkoriban
legmodernebbnek számító német romantikus irodalmi irányzat atyamestere.
legfőbb ideológusa, Schlegel Frigyes, rólunk is megemlékezett korszakos je
lentőségű világirodalmi előadás-sorozatában? A német romantika herderi
öröksége volt: a vertíkálisan és horizontálisan is tágsugarú érdeklődés egy
részt a nemzeti múlt, másrészt a nép - nemcsak a német, hanem valamennyi
nép - költészete iránt. EhJhez járult az is, hogy Schlegel hosszabb időre sze
mélyes kapcsolatba is került a magyarsággal. Miiután 1808-ban Kölnben zsidó
származású feleségével, Mendelssohn Dorotheával együtt a katolikus hitre tért
át, az osztrák állam szolgálatába állott, a Napóleonrellenes politika egyik je
lentős irodalmi irányítója volt udvari tanácsosi címmel. 1809-ben a Bécset
ostromló és meghódító napóleoni seregek elől az udvarral együtt Pest-Budára
menekül, s itteni megbízatása volt a császári hivatalos újságnak. az Oester
reíchische Zeitungnak a szerkesztése. Am e mellett bőven maradt ideje filo
lógiai érdeklődésének kielégítésére is, amelynek középpontjában ez időtájt a
nemrégiben felfedezett Níbelungenlíed állott. Viszont a Nibelung-ének prob
léma-köre - a benne szerepet játszó Attila személyéri keresztül - a közép
kori magyar krónikák hunn-magyar mondáit is felölelte, s így szorosan érint
kezett a magyar irodalom történetével. Ezért .hát Sehlegel Pesten mindjárt
érintkezésbe lépett a nagyműveltségű Schedius Lajossal. a külföldön is ismert
és elismert kitűnő magyar tudóssal. és különböző könyvekkölcsönzésén kí
vül magyar nyelvtanító ajánlását is .kérte tőle. .Sehedius ajánlására pár hóna
pon keresztül a fiatal Horvát István, a későbbi neves történettudós lett Schle
gel magyar ínstruktora. A nevezetes eseményről pesti barátai azonnal értesí
tették levélben Kazinczy Ferencet, a SzéphaLmon trónoló irodalml vezért. A
leveleresben Horvát érdekesen jellemzi nagynevű tanítványát: "Az egész né
met Literator nagy Iínguísta; de ebben is, mínt másban is, igen superfíciales.
Többnyire napot szaka eszik; és bort vagy más erős részegítő italokat hörpöl
get. Anditaní lehet, hogy abból a kevésből, amit tőlem két hó óta imígy amúgy
tanulgat, nemsokára a magyar nyelvről is értekezést fog készíteni." (Az "is"
utalás Schlegel űber die Sprache und Weisheit der Indier című rnűvére,

melyhez hasonlót reméltek tőle Kazínczyék magyar vonatkozásban.) Azt is
megemlíti Horvát: "Most a Kesergő szerelmet fordítjuk együtt". Ebből aztán
az az irodalmi pletyka kerekedett Kazinczy sokrétű levélváltásában. mintha
Sohlegel lefordítani szándékeznék Kisfaludy "Himfy szerelrneit", holott nyil
ván csak közönséges nyelvgyakorló prózai fordítgatásról volt szó,

Más szempontból is érdekes Kazinczy ekkori levelezése. Rumy Károly
Györgynek írja (az eredetiben német nyelven) a következőket: ,.&hlegel Ró
mában feleségével együtt katolíkussá lett! - Az ízlések loülönbözők, és az
ő gusztusán, hogy katolizált, nincs mit disputálni, különösen hogy ez Ró
mában történt. Ki tudja vajjon Rómában nem lennék-e én is katolikussá? ..."
(Kazinczy tévedett, mert mint említettük, Sohlegelék Kölnben katolizáltak.)

Maga Sohlegel - erről kiterjedt levelezése tanúskodik - igen jól érezte
magát a magyárok környezetében Pesten és Budán. Érdekes, amit Buda szép
fekvéséről ír egyik ismerősének: "Hogyan ábrázoljam Önnek Buda, azaz Et
zilburg, fekvését, ahol oly régóta kell tartözkodnom és várakoznom? Ha az
emberi rnűvészet csak valamit is hozzá-adna, akkor talán Európa. legszebb
városa lenne, legalábbis azok közt, amelyek folyó mellett fekszenek. Az it
teni Dunát úgy képzelje el, mint egy megvadult. nagyobb, hatalmasabb Raj
nát ..." - Kevésrbé hízelgő nejének, Dorothea Sohlegelnek a véleménye, aki
neofita buzgóságában kevesli ,az itteni vallási elmélyülést, "Magyarország 
írja fiának - nagyon szép, különlegesen gazdag ország, de még majdnem
műveletlen, Gyakran úgy tűnt fel nekem, míntha Otaheítíben lennék, vagy a
déltengerieknél . .. A lakosság karakterében is még soka vad vonás... A
rnűveltségük ott kezdő<fik, ahol mostanában míndenütt másutt megszűník, t. i.
az indifferentizmusnál és az értelmi hitetlenségnél .. , A magyárok félig auf
klárísták, félig még pogányok ..."
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Schlegel a politikai zavarok lecsíllapultával mintegy félévi pest-budai
tartózkodás után visszatért Béesbe. A magyárok iránti rokonszenve most sem
csökkent. Az őt bécsi otthonában 1812....ben meglátogató Horvátot, egykori
magyar tanítóját, igen barátságosan fogadja. Horvát erről így tudósítja Sze
mere Pált: "Sohlegel most is, mánt egykor Pesten, szünet nélkül borral kínált,
5 a'val ditsekedett, hogy Bétsben egy Bóltban igen jó Magyar Országí Boro
kat kaphatní. Neszmélyit hozott előmbe, és almát, azon kínyílatkoztatással,
hogy az utóbbiakra igen jó ízűen esik az ivás ..." Am azok ,li túlzott remé
nyek, amelyeket a magyar Iíterátorok fűztek Schlegel munkásságához a ma
gyarság szellemi életének külföldi propagandája tekintetében, nem valósultak
meg a maguk egészében, hanem csak töredékesen. De ezek. a töredékek 'is
érdekesek és mínt kezdeményező mozzanatok nagyon is je1entős.ek. Sohlegel
nek a magyarsággal való érintkezése nem múlt el egészen nyomtalanul. Már
az 181o-es világtörténelmi tárgyú előadás-sorozatában is megemlékezik rólunk,
még pedig igen rokonszenvezön. Méltatja Attilát, akit ak:kor általában a
magyar királyok elődének tartottak; különösen hangsúlyozza Szent István
érdemeit, aki a kereszténység bevezetésével a többi európai ország rangjára
emelte birodalmát. ,,Nagyon fontos és tevékeny tagja volt az akkori állam
szísztémának Magyarország: amennyire egy keresztény európai nép sem viselte
magán oly láthatóan és nem őrizte meg oly híven az ázsíad eredet karakterét.
épp úgy egyik sem sajátitott el annyit a nyugati európai kultúrából, rnint a
magyar." A legújabb korban II. József uralkodását bírálja. elismert a reform
törekvések helyességét, de kárhoztatja a szerencsétlen módszereket, amelyek
mélyen sértették a nemzeti érzékenységet.

A 150 éve tartott - a romantikus irány érvényesülése szempontjából kor
szakos jelentőségű - világirodalmi előadás-sorozat magyar vonatkozású rész
letei színtén Attilával kezdődnek. Schlegel ugyanis Attila alakjának a Nibelun
gen-énekbeli előnyös ábrázolását ezzel magyarázza: .znert az Ausztriával kö
zeli összeköttetésben lévő Magyarországon még számos Attiláról szóló monda
élt, őt nem minden elfogultság nélkül hazai hősnek tekintették, egy keresztény
császárhoz hasonlóan." Bővebben is szól későbben a magyar hősi mondákról :
"Bizonyos, hogy a magyaroknak saját törzsi nyelvükön már igen régi idők

ben sajátos hősí költészetük volt. Legközelebbi tárgyuk ezeknek a bejövetel
és a honfoglalás volt a hét vezér alatt. Hogy ezek a pogányokori mondák a
kereszténység felvétele után sem mentek egészen veszendőbe, azt a krónhkások
tanúsítják, akik több hasonló tartalmú éneket bírtak forrásul . . . Minden
valószínűség szerínt Béla király úgynevezett jegyzőjének krónikája... nagy
részt ilyen történelmi hősi dalokból áll, amelyeket a nótárius feloldott pró
lába . .. A magyar költők másik tárgya Attila volt, akit ők saját nemzetük
höz tartozó hősként és királyként tiszteltek ... Ez az egész régi költészet mín
den bizonnyal Karvin Mátyás idején ment veszendőbe, aki az ő magyarjait egy
csapásra egészen latinná és olasszá akarta átváltoztatni, miközben az anya
nyelv, amint ez természetes, elhanyagoltatott, és a régi mondák és énekek
feledésbe merültek ... Ami még a régi költészetből fennmaradt, az azután a
török pusztítás idején ment teljességgel tönkre. Közben azonban a következő

időszakokban is mégis csak fennmaradt a magyarok hajlandósága a történel
mi hősi énekek iránt, és a tizenhatodik és tizenJhetedik században is híres mes
tereket és műveket látunk az epikus rnűfajban, míg végül [elenkorunkban is
egy érzésteli költő, Kisfaludy, aki kezdetben költészetét a szerelemnek szen
telte, a régi nemzeti mondavílág felé fordult,"

Lényegileg ennyi a vaskos kötetet kitevő előadás-sorozat magyar anyaga.
Nem sok, de ennek a kevésnek is súlyt ad az előadás helye, előkelő környe
zete és az előadó személyíségének fontossága. Mindenesetre így is hálásak
lehetünk Schlegel Frigyesnek, hogy megtette a kezdő lépéseket azon az úton,
mely végül a magyar irodalom világirodalmi megisanerésélg és elismeréséig
vezet. (Ku:nszery Gyula)
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JEGYZETLAPOK. (Aranykor.) Az aranykor mindig valaha régen volt.
Ovidius szerint az idők kezdetén. Mások szerint valamivel 'később, de még
míndíg elég régen ahhoz, hogy aranynak lássuk. Csodálatos évek, elveszitett
paradicsom: mintha az idő magától teremné a tehetségeket, és a tehetségek
munka nélkül teremnék a remekműveket. A tragédiákat Racine írja, a komé
diákat Moliere, a jellemrajzokat La Bruyere és a megmásíthatatlan bölcs mon
dásokat La Rochefoucauld; és aki az egészet lesi, jegyzi, megörökíti, megbé-
lyegzi ,kipletykálja, imádja és rágalmazza: mégaz is egy Saint-Simon. Arany
kor; a franciák klasszicizmusnak hívják. A spanyolok a magukét siglo de oró
nak, Lope de Vega bőségszarujával. Calderón világszínházával, Góngora köl
tészetével.

De az aranykoriak, aranykoruk délelőjén. többnyire régibb aranykorok
felé tekintettek. "Terentiust bujom, Horatius nevelget, - Homért s rivállsát
teszem meg istenemnek" - vallotta La Fontaine; és nemcsak ő vallotta, hogy
"e zengő nevekhez mérve a mi nagyságunk ·esendő". A római nagyoknak, az
augusztusi aranykor nagyjainak meg a görögöké volt az aranykor, valaha ré
gen. Aurea prima sata est ...

Persze nem mind arany, ami fénylik; s ami rég volt, nem mind arany
kor. Schlegel írta: ",Hogy relatív az aranykor fogalma, és mennyíre hajlamo
sak vagyunk rá, hogy e kort mlndig a messzi múltba helyezzük. azt jál mu
tatja Gottsched példája. O egyik versében a boldog nranvkort egészen az első

porosz király, Frigves ideiébe viszi vissza. Az irók. akiket a kor klasszikusai
ként magasztal, főként Besser, Neukirclh és Pietsch."

Valóban tanulságos példa. Az aranykor térképét századonként. néha nem
zedékenként ú ira kell rajzolni. S az is előfordult már. hocv ezv-eev aranv
kor sóbátvánnvá bűvölte azokat. akik túlságosan rnevcsodálták: elmerevedtek.
egy taoodtat sem tudtak tovább menni; egy ideig álltak, egyre fakuló, talmi
ragyovásban. aztán szétestek.

De ennek az ellenkezőte is megtörténik olykor: egy-egy kor elébe vág az
irodalomtörténetnek és kinevezi magát aranykornak.

Egy-két évtized múlva aztán kiderül a tévedés. Kőkorszak volt. A leg
jobb esetben vaskor.

(Reaényírás.) Z. mellém ül az autóbuszori. Hangosan, tüntetve beszél; egy
perc rnúlva míndenkí tudja, hogy író.

- Regényt fogok írni - mondja, - Már csak valami jó storyt kell kita
lálnom.

- Nem - felelem hatkan. de makacsul. - A regényírónak nem kitaJáJ
nia kell, hanem meatatálnia.

Rámnéz, elős7ör !l"van'lkod,,'l. mert 'l7.t hi~7.i. U "T'ltnm. l'7.t<ln ré"7v~ttpJ.

mert most már tudja, hogy meghíbbantam. Gyorsan kezet nyújt és két megálló
val előhb leszáll.

Majd legközelebb, srondolom. IR<tköze1"bh vi14c<os'lhbfln mf'Pffi'lP"varázom a
dolgot. Nem storvkat kpll kihl ft1ni. i7c<p1m'l<;. f,wrill1pt n<: tiirtén!'t"ket..1plle
mf'1<f't k!'ll mpalMni. jellf'n1pkh'?n me(fta1á lni a l.'>n""güket; a story aztán a
ie1)pmhf\1 ]Cövptkezik; fl ielleJ"Yl martában hord-ia sor-sát.
. De le(fkö7.elf'bb sem 'mondok neki semmit. Ü"vis reménytelen.

(Nagysáa.) E~k nagybátvám kétméterps volt, másik százs llencven, egy
harmadik, hármuk közt a lezkisebb. száznvolcvanöt, Gyerekkoromban én is ret
tenetesen szerottem volna nagvon magas lenni.

Ezért hét-nyolcéves koromban. valahánvsvor házunk valamelyik óriás aita
ján beléntem. míndlg kicsit összehúztam magamat. nehogy beűssem homlokomat
a szemöldőkfába. (r. gy.)
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