
érdeklődésre, baráti segítő kézre szá
mítanak. Aki csak kissé is aktívvá
teszi magányos óráit, aki nem méla
bús passzivitásban várja, hogy társas
lényhez illő, emberi életet élhessen, az
a szerétet cselekedeteit gyakorolva
igen hamar tapasztalhatja, hogy a
napnak kevés már a néhány esti órája,
hogy rövidek számára a vasárnapok.
S ha az ilyen nem is várt látogatókat,
mégis jóleső érzés töltiheti el, mert őt

sokfelé és örömmel várják egy-egy
baráti kézszorításra, kis megbeszélés
re, biztató, oktató szóra, Ismét idéz
hetjük Lanelle-i, aki találóan mondja:
"Amint mások magányosságát érzé
kelni kezdjük, máris kezdünk elsza
kadni saját egyedüllétünk érzésétől."

Mint említettük, a keresztény élet
ben feltétlenül nagy értéket jelente
nek a lélek számára a magánynak
olykor önként vállalt órái. Ezekben a
lélek kincseket ,gyűjt s a szerétet ere
jével telik el. Nem válhat azonban
senki sem iríggyé abban az értelem
ben sem, hogy e gyűjtött kínesekből.

a szeretet gyöngyszemeiből ne juttas
son másoknak is. Aki nemcsak vár
másoktól, hanem önként és szívesen
ad is, aki nemcsak am lesi, hogy
rnerre talál egy feléje kinyújtott ke
zet, hanem másoknak készséggel elébe
megy, a baráti kezet ő maga nyújtja
előre, az a szeretet titokzatosan rezgő

hullámain itt is, ott is igaz barátokra
fog találni. S míg önmagából mások-
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nak ad, saját maga is gazdagabbá vá
lik.

Van. azután ennek a másik ember
felé való készséges közeledésnek egy
egészen jelentős lelki haszna is. Ezen
az úton járva ugyanis minden lélek
hamarosan tapasztalhatja, hogy míg
igaz szeretettel embertársai felé for
dul, Istenhez, Krísztushoz való szemé
lyes kapcsolata is előnyösen alakul. új
tavasz költözhet a már hosszú idő óta
magányosan küzködő lélekbe, midőn

kezdi megérteni, hogy Krísztussal 00
dig is vallott "commu:nio"-ja, közös
sége, bensőségesebbé válik, ha Krísz
tus titokzatos testének tagjaival való
kapcsolata, közössége egyre meghit
tebb és rendezettebb lesz. Az ilyen az
Isten házában egyre inkább otthon,
testvérek és barátok között fogja ma
gát érezni, akiket mind Krisztus sze
retete gyűjtött egybe.

Igaz, az első lépés az élet mínden
újabb szakaszán nehéz. Komoly elha
tározásnak, bátorságnak lehet csak
gyümölcse, hogya társtalanságba már
már belemerevedett lélek elinduljon a
szeretet útján, az igaz barátok felé.
Meg kell azonban ezt az első lépést
tenni, hogy utána a sok örömet jelentő

folytatás következhessen, Az út végét
pedig Gabriel Marcel szavaival jelez
hetjük: "A jóbarátok egymást kézen
fogva jutnak el az igaz s örök Barát
hoz."

Szennay András

A TEREMTÉS KATOLIKUS ÉRTELMEZÉSE. A teremtés - helyesebben
szólva: a világ teremtett volta - súlyponti fogalom nemcsak a keresztény vi
lágnézetben, hanem általánosságban az összes telsta világnézetekben (tehát a
zsidó hitben és az iszlámban is). Kérdés azonban, hogy mi, hívő keresztények
is, tisztán látunk-e valamennyieni ebben a fontos tárgykörben, helyesen magya
rázzuk-eaz Isten és a világ sajátos viszonyát.

Vallásunk tanítja, hogy a tapasztalható világ - az egész anyagi minden
ség - teremtmény. Ez a tétel egyáltalán nem egyértelmű azzal, hogy az anyag
semmiből lett. Hiszen a ,,semmi"-rol kijelenthető legigazabb állítmány az, hogy
a semmi nincs. Annyira nincs, hogy tárgyilag a semmi még maga magával sem
azonos (legfeljebb fogalmilag; vagyis a semmiről alkotott fogalmunk azonos
e fogalommal magával). Ha pedig valami nincsen, akkor nem is válhat vala
mivé, Ami tehát teremtődött, arról mi nem azt mondjuk, hogy ta semmiből lett,
hanem csak azt, hogy a semmi helyében lett. Nem is a semmitől lett, hanem
a Teremtő elgondolásától és akaratától; ez pedig a mi szemünkben éppen ltem
semmi, !hanem a világnál is teljesebbfokú objektív valóság. Mindezt igen jól
megvilágítnatjuk egy hasonlattal, amelyet a filmvetítés világából veszünk. Az
a sok minden, ami a mozivásznon nyüzsög és mozog, nem a semmiből lesz,
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hanem a semmi helyén lesz: hiszen a vetítés megkezdése előtt még semmi sincs
a vásznon a leendő vetítményből; de nem is a semmitől lesz, hanem a filJrn
kockáktól és a vetítőlámpa fényétől.

Am a teremtés fogalma a mi szemléletünkben többet tartalmaz, mint az
egyszeri létrehozás mozzanatát. Utóbbit ugyanis Voltaire és a többi deista is
állítja. A deisták felfogása szerínt a világ megáü a maga lábán, ha már egy
szer létet kapott a Teremtőtől. Sőt - mínt Mad4chmáJJ olvashatjuk - "év
milliókig eljár tengelyen, míg egy kerékfogát újítani kell"; vagy mint Voltaire
a Candide-ban egy török dervis szájába adja: "Ha a szultáru melsége hajót küld
Egyiptomba, törődik is ő azzal, hogyan érzik magukat íhaJjóján az egerek!" A
mi álláspontunk az, hogy ezzel szemben az emberi alkotóművész valóban ma
gukra hagyhatja műveit, rníután már a készen 1:.aMlt anyagban alkot, amely
nek fenntartásával nem kell törődnie, a Teremtő azonban nemcsak elkezdett
létet adni a mindenségnek, hanem azóta is folytatja a létbentartást; sőt ezen
felül gondoskodik, hogya míndenség változásfolyamatának szakaszai értelmes
Sorrendben következzenek egymás után. Az előbbi teclmikaipéldával illusz
trálva felfogásunkat, a moziban sem elég elkezdeni a vetítést; folytatni is kell,
mégpedig úgy, hogy a képek értelmes sorrendben kövessék egymást. Az anyagi
mindenségnek léte is, működése ds pillanatról pililanatra legalább annyira függ
szeríntünk a Teremtőtől, mint a mozivászon világa a fílmszalagtól és a vetítő

lámpától; míhelyt elszakad a film vagy kialszik a vetítőlámpa, a vetített világ.
is azonnal megsemmisül.

A világ teremtett voltát nem szabad összetévesztenünkazzal a mozzanattal,
hogy - miként vallásunk tanítja - a teremtés véges idővel ezelőtt kezdődött.

Ezt az utóbbi tényt különben is csak a kinyilatkoztatásból tudjuk. Ha a kinyi
latkoztatás nem szólna erről, akkor világunk öröktőlvalóságát is bátran felté
telezhetnők, Ez még egyáltalán nem jelentené részünkről a világ teremtett
voltának kétségbevonását, mert mást jelent a Teremtőtől, míndenestül füg
geni, és mást jelent öröktőlfogva lennLEgyik a másikat nem zárja ki. Öröktől

való függés is elgondo1Jh.ató. Ezt az elvi lehetőséget Aquinói Szent Tamás fej
tette ki a XIII. században, hívő - de kevésbé rnélyen gondolkodó - kortár
sainak nem csekély megrökönyödésére, Számunkra viszont már nem okoz ne
hézséget, hiszen tudjuk, hogy ha egy folytonos üzemű moziban tegnap is vetí
tettek, tegnapelőtt is és azelőtt is, ettől még egyáltalán nem önállósul a mozi
vászon világa; megmarad másodlagosnak, függvénynek az. elsődleges filmkoc
kákhoz meg a vetítőlámpához képest.

Ha fizikai világképünket a termodinamika második főtételére alapozzuk,
akkor a világfolyamat szükségszerűen egyirányú és megfordíthatatlan, mégpe
dig "leépülő" jellegű, vagyis egyre inkább megközelíti a nyugalmi végállapo
tot. Vannak fizikusok, akik elutasítják egy ilyen világvég gondolatát, amely
egyszersmind egy hajdani kezdőállapot elfogadását is magával vonná. Feltéte
lezik tehát, hogy ellentétes írányú. "felépítő" jellegű folyamatoknak is kell
végbemenniük a világegyetemben.. Ebben az esetben a világfolyamatot <lénye
gében örök körfolyamatnak kellene tekintenünk. A filozófus nem szállhat vi
tába a fizikusokkal szakmajuk területén ; ha tehát őket komolyan foglalkoz
tatja egy ily megoldás gondolata, akkor a filozófusnak is számolnia kell a kör
folyamatok lehetőségével. A keresztény gondolkodó azonban a körfolyamato
kat is elfogadhatja a teremtettség tagadása nélkül. Hiszen ha "végtelen" (ön
magába visszatérő) filmszalagra egymásba átalakuló tárgyakat rajzolunk úgy,
hogy az A-típusú tárgy átalJakuljon Bvtípusúvá, a Bvtípusú pedig ismét A-tí
pusúvá legyen, ezt szakadatlanul vetíthetjük anélkül, hogy a vásznon látható
és átalakuló meg visszaalakuló anyag megszünjék vetítrnénynek maradni. Sze
rintünk tehát a világ is teremtmény maradhat akkor is, ha egyirányú folya
matokban vagy körfolyamatokban éli életét.

Ugyanígy a végtelen térbeli kiterjedés sem ellenkezik szerartünk a te
remtettség fogalmával. Ha a moziban a vetítőgép távolodní kezdene a vászon
tól, a vásznon egyre nagyobb képet kapnánk; a határesetben végtelen nagy ki
terjedésű képet, ámde ez a rnérhetetlenül nagy 'kép továbbra is 'csak másodla-
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gos valami marad a hozzá képest elsődleges filmkockával és .a vetítőlámpávák

szemben.
A kinyilatkoztatás azt is \határozottan hangoztatja, hogy a 1lE'remtés Isten

nek szabad tette. Emnek megtelelően a mindenség teremtett volta a világ
egyetem esetlegességét jelenti. Ezzel mi korántsem tagadjuk, hogya fizikai vi
lágfolyamatnak vagy a történelemnek egyes fázisai többé-kevésbé szükségszerű

kapcsolatban állhatnak egymással. Nemcsak a' fizika ismer szükségszerűen le-
zajló folyamatokat: nem. egyszer az emberi életben is úgy adódik, hogy aki A-t.
mondott, annak ij-t is kell mondanía, Allítjuk ellenben, hogy az eseménysor
fázisainak egymás közöttí, "belső" szükségszerűségedialektikusan, egyszerre áll
fenn az egész folyamatnak a Teremtő szabad elhatározásától függő, "külső"

esetlegességével. Amint a filmdráma egymást követő jeleneteinek szigorú lo
gikája sem zárja Ici, hogy ugyanakkor az egész vetítés mégis esetleges marad
jon; az egész folyamat a gépész tetszésétől függ, aki bármikor félbeszakíthatja.,
vagy esetleg el serrs indítja.

Nem egyszer hallhatjuk, !hogy az Üirlhajósok észleléseik során sehol sem
találkoztak az Istennel. Ez így van, és a világűrkutatás bármely jövendő fo-,
kán így marad. Természetes is, hiszen mi, keresztények, magunk valljuk, hogy
az Isten lényegesen más, mint a világ. Szerintünk a Teremtő nem része a ter-'
rnészetnek, és nem áll benn a természet folyamataiban. Miként a vetítőgép sem
látható a vásznon, noha oka az egész vetítés lehetőségének és lefolyásának.

A fizikai gondolkodás egyik újabb iránya szerint a világ anyaga térben és.
időben egyaránt szaggatott jellegű. Heisenberg mondía példátsl: ,/Mikor egy
elektron átugrik az egyik pályaszintről a másikra, közben - úgy látszik "'- se
hol nincsen" {ti. átmeneti, közbeeső energiaszintek az energia szigorúan kvan
tumos természete míatt nem fordulhatnak elő). Vetítéstechnikai hasonlatunk
az ekként felfogott világfolyamatnak erre a mozzanatára is találó, A vetítő-o

vásznon folytonosnak látszó mozgó kép - mint ismeretes - valójában álló
képekből tevődik össze; egy-egy kép a másodperc tört részéig áll rajta a vász
non, aztán eltűnik; az éppen kivetülő képet a következőtől miridig egy kis idő

köz választja el; ezekben az időközökben el is sötétül a vászon, az előző képet
már nem lehet látni, a következőt még nem. A mondott fizikai elmélet értel
mében ugyanígy nem lenne szakadatlanul folytonos az anyag változásfolya
mata sem. Ez pedig alkalmasan festi alá katolikus tanításunkat a teremtés
ről, míszerínt ez nemcsak egyszeri létadás. nem is egyszerűen állandó létben
tartás, hanem inkább szüntelen újrateremtés is. (DálVmházi Tamás)

SöREN KIERKEGAARD ÉS A KERESZTÉNYSÉG. Százötven esztendővel
ezelőtt, 1813-ban született s rníndössze 42 évee élt. írói pályafutása viszonylag
egész rövid időre, aUg tíz esztendőre korlátozödott. Egyilk legalaposabb isme
rője s rnéltatója, Romano Guardini "az ezer lehetőség és ezer álarc emberének"
nevezte. Kierkeqaard erre kétségtelenül alapos okot is szolgáltartott. Halála után
színte elfeledték, majd évtizedek múltán, rnidőn "ddva'bba jött", akadtak, kik
azzal vádoltálk, hogy tanítása, írói hagyatéka. mern iösszefűggő, zárt egész. E:zJt:
meg nem érdemelten fogták rá, miként azt Alois Dempf is kifejtette (Kíerke'
gaards Folgen, Leipzig 1935). Igaz ugyan, hogy nem alkotott valamiféle "rend~

szert", életének volt azonban egy következetes célkitűzése: nem szűnt meg küz
dení az ellen az esztetízáló, romantikus felfogása ellen, mely az élet reális fel
adatainak megoldása elől a romaritfka ál-világába menekül. Ugyancsak Dempf
hozza fel, hogy interpretálóinak "balszárnya" szívesen elfelejtené, hogy fel
tétlenül keresztény ember, "jobbszárnya" viszont, hogy exisztencialista gon-'
dolkodó, hogy filozófus volt. Az előbbit, tehát azt, ihogy Kierkegaard keresz
tény lélek volt, józan szemlelettel nem is lehet tagadásba venni, még akkor
sem, ha-néhány követője szembe is került a kereszténységgel. Azt viszont, hogy
valódi filozófus is volt, Dempf jónak látja bonekés alá venni és bizonyítani.

Puritán felfogású protestáns szülők gyermekeként nevelkedett Kopenhá
gában. Filozófiát és teológiát tanult, doktori értekezését a szokráteszí íromáról
írta. Egyik életrajzírója "vadon nőtt aszkétának" nevezi, aki sok tekintetben
Pascal egyéniségére emlékeztet.
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Kora írlúságának napjaiban a német filozófiai idealizmus virágkora volt
-épp kibontakozóban. A szellemi életben Fichte, ScheHing, Hegel, Schopenhauer,
Novalis, Humooldt - hogy csak néhányat említsünk a rangosabbak közül 
Irányították nemcsak német nyelvterületen, hanem szerte a kontinensen. A po
litikai élet szintén nagy moagásban volt: a napoleoni háborúk zűrzavara kavarta
fel Európában a lelkeket. Mídőn azután Kierkegaard életének legfogékonyabb

"éveibe érkezik, szellemi téren és a politikai kibontakozásban egyaránt mintha
kissé derengeni kezdene.

Hegeln€k, a "mesternek és ellenfélnek" halálakor Kierkegaard 18 éves, A
nagy idealistának filozófiájában a fiatal dán a német idealízinusnak mintegy
summáját kapta kézhez. Ez az idealizmus azonban ez idő tájt már a válság nap
jait élte. Ezt Kierkegaard maga is jól látta. Érettebb éveiben bizonyára nem
kerülte el figyelrnét az sem, hogy 1845-ben Newman konveraíójával nyilvános
hitvallást tett Krisztus és egyháza mellett. Too e tény is közrejátszott abban
az elhatározásában. hogy rövid életének. végefelé a felekezeti szűk korlátok
fölé kívánt emelkedni s kilépett a hivatalos dán államegyházból. Sok minden
érlelődöttmár ekkor lelkében, melymek a földi életben való tisztázására a gyors
halál nem hagyott időt. E lépését egyébként kétségtelenül siettette a tény, hogy
a dán államvallás abban az időben a szenvedést nagyra értékelő kereszténysé
get míndinkább a világi örömökkel való kompromisseum vallásává kívánta
avatni.

Mínt már említettük, Kierkegaard aránylag csak rövid ideig publikált. Első

írásai, melyeket álnéven tett közzé, 1843-46. között jelentek meg, többek kő

zött az Entweder-Oder és a Furcht wnd Zittern. Művei szinte szenzácíóként
hatottak, érvelését azonban - szekatlan argumentálása miatt - csak kevesen
tudták igazán megérteni. Maga a nagy erudicíójú hibtudós, Romano Guardini is
gyakran hangozcatía (Der Ausgangspunkt der Denkbewegung SÖ7"en Kierke
gaards, 1927), hogy Kíerkegaardot tanulmányoeni "nem könnyű olvasmány".
Valóban, ritkán találkozhatunk oly "komplikált" íróval, mínt ő volt. Felvetett
problémái annyira egymásba fonódnak, hogy az olvasót a tájékozódás elveszté
sének veszélyével fenyegetik, Mély filoWfiai és teológiai gondolatok, kritika és
spekuláció, költői szárnyalás, lélektani analízis, szatíra és támadás, gúny és
öníronia - ez mínd együtt található egy-egy írásában. Mintegy tudatosan ke
resi és- alkalmazza. az ellenmondásokat. Nem egyszer az a látszat, hogy egy
egy tézisét a későbbiek folyamán egy másik anti-tézis megdönti. A dialektikus
ellenmondás iskoláját kétségtelenül "jeles"-re végezte. Hegellel mutat itt kö
zeli rokonságot, jóllehet vele ellentétben valami kiemelkedően újat is hozott:
sohasem tud elfelejtkezni az emberről, akinek igaz voltát akarja szolgální, Nem
általában és elvontan beszél az emberről, hanem rníndig az egyénnek, az egyes
embernek egyedi exisztenciáját tartja szem előtt. Ugyanígy gondolkodik Is
tenről is. Nem valamíféle elvont "istenfogalom" köti le érdeklődését, hanem az
a "konkrét" Isten, aki egyszülött Fiát a földre küldte, aki Fiában az emberek
nek kinyilatkoztatta magát.

Ez az "alapállásl' Kierkegaard kortársad előtt színte hallatlanul "izgató" és
újszerű volt. De egyszersmind többé-kevésbé érthetetlen is maradt. Az idea
lizmus iskolájába járt filozófusok pedig egyszeruen naívnak mínösítették a
problémák ilyetén felvetését.

Míndez érthetőbbé teszi, hogy halála után Kierkegaardot hosszabb időre

el is feledték. Valójában csak a mi évszázadunk "fedezte fel" s hatását a nyu
gati filozófiában és teológiában míndmáíg szemmel kísérhetjük, A szélesebb
közönséghez azonban csak ínterpretálóí révén tudott közelebb jutni. "Kommen
tár" nélkül ugyanis csak kevesek képesek Irásait olvasni. A közvetítők közül
Theodor Haecker. Romano Guardini, Alois DemPf és Karl Barth nevét emel
hetjük ki. A modern exísztencíalízmus, melymek őseként többen emlegetik,
gondolatvilágának lényegét nem tudta magába olvasztani s tételeiIhez te1Jjesen
"sajátos" magyarázátot fűzött.

Irásaiban újra és újra erős hangsú1Lyal emlegeti, hogy tulajdonképpen
egyetlen probléma foglalkoztatja: Hogyom válhat az ember valóban keresztény
nyé? Számára ez nem elméleti kérdés, hanem élő, testének-lelkének elevenébe
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vágó probléma. Az "iskolázottan" katolíkus ember esetleg féLbeszakíthatná itt
Kierkegaardot azzal, hogy a kérdés 'ilyetéln hangsúlyozása már eleve helytelen,
mivel itt elsősorban nemi akaratról és cselekvésről. hanem a kegyelem műkö

déséről van szó. Lehet, hogy Kierkegaard számára sem hangzott volna e meg
állapítás elfogadhatatlannak, ő azonban az a teológus, aki képtelen volt "dog
matikus" válaszokat adni. O míndtg és míndent saját énjének, gondolatvílá
gának, exisztenciális adottságainak szűrőjén keresztül tett önmaga számára el
fogadhatóvá. Theodor Haeckernek szavai jutnak eszünkbe, aki szerínt Kierke
gaard nem művelt, a hagyományos terminológia értelmében vett teológiát és
filozófiát, nála mimdkettő Kritik deT Gegenwart, korának, kora emberének krí
tikája volt. Sajátos módszerével kétségtelenül hatással volt a modern exiszten
cíalízmusra és a díalektíkus teológiára egyaránt. Einnek a kritikus szellemnek
szüiötte az a kíerkegaardi megállapítás is, hogy valójában igazi keresztény
módon még illem is éltek a földön, ezért van szükség - mint ezt egyik mun
kájának címében is kifejezésre juttatja - Einübung im Christentum-ra, a ke
reszténység "begyakorlására".

Romano Guardini szerint életművének kulesa a Die Krankheit zum Tode
című műve. E "halálbavivő betegség" számára az emberi kétségbeesés ruháját
ölti magára, mely kétségbeesés maga a bűn. A megsemmisítő halálnak is ez
a bűn az oka. - Természetesen túl egyszeruen és sematizálva hangzik mindez.
Kierkegaardnál mélyen és egyénlen elemzett előadásban jutnak kifejezésre e
gondolatok és súlyos szellemi vergődés útján közelítík meg a kibontakozást.

Amidőn Kierkegaard életére, munkásságára vísszatekínt, végső konklu
zíóként, mintí az emberi tökéletesedés utolsó és legnagyszerűbbértéket, az egy
szerűséget jelöli meg az élet céljaként. Onkénytelenül is Krisztus szavaira gon
dolunk: "Ha meg nem válJtoztok és nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem
rnentek be a mennyek országába" (Mt. 18,3). Egyszerűség és áttetszőség Kier
kegaard szemében édes testvérek. Guardini azonban figyelmeztet, hogy a sza
vak látszólagos jelentéktelenségét figyelembe véve sem gondolhatunk itt, egy
pillanatig sem, valamiféle vallásos idillre. E kifejezéseknek .különös súlyuk van,
ha megfontoljuk, hogy Kíerkegaard a "legkomplikáMabb" vallásos egyéniség volt
azok között, akik valaha is a vallást érintő kérdésekkel foglalkoztak, S mégis,
ez az izzig-vértg dialektikus gondolkodáshoz szekott ember e kibontakozás út
ját és célját az egyszerűségben látja. Ez azegyszerűség nála végkifejlet, mely
nek vezércsillaga és mértéke az Isten előtt élés számbavétele, tartalma pedig a
személyiségnek teljes kibontakoztatása.

A Die KTankheit zum Tode - Guardini szerint - "ein ungeheuerliches
Buch", iszonyatos könyv. Intenzitásában, az exisztenciánknak legmélyebb gyö
keréig való lehatolásban azonban egy másik rnűve még felül is múlja: a Der
Begriff der Angst - a félelernről írt könyv. Az elmondottak után nem lesz
meglepő. ha megá:llapítjuk, hogy ebben sem a "tárgyilagosan" író filozófussal
találkozunk. Kierkegaard ebben a művében is mintegy "üldözőbe veszi önma
gát". Ebben is, mint minden alkotásában, "egyszeru:e képes szeretní és gyűlölni,

támadni és védelmezni" - állapítje meg Walter Weymann-Weyhe.
Részletezöbb tanulmányban szólní kellene még Kierkegaard Iilozófiájának

alapproblémáj áról, a "mi az ember" kérdésre adott válaszáról. Ki kellene térni
sajátos hit-koncepcíójára, mely a "credo quia absurdum" paradoxonjának mé
lyebb boncolgatása. Mindezeket csak felemlítve, Inkább egy, őt annyira egyé
riíen karakterizáló vonását szerétnők még ismertetni, mely egész életére, gon
dolatvilágára rányomat bélyegét. Ez pedig, melyet Romano Guardini a találó
német szóval "Scthwermut"-ként említ IS melyet "magyanIJi' valamíféle veleszü
letett melankólíával, esetleg szomorúlelkűséggel fordíthatnánk. A "búskomor
ság" ugyanis többet és kevesebbet is rnond s Inkább orvos-pszícholögiaí színe
zetű.

De szólaltassuk meg magát KJierkeg.aardot. Ime néhány részlet a- Tage
bűcher-ból és a Das Gesichtspunkt fÜT meine WiTksamJJkeit a.ls Schrittstener-
ből:' I

"Úgy léptem ki az életbe, hogy szellemi adottságaírn éIS külső körülmé
nyeim mínden szempontból kedvezőek voltak: iMégis ... életem egyetlen pilila-
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.natában sem távozott el a meggyőződésem: mindent el lehet érni, amit az em
ber akar, csak egyet Illem ... abból a melankóhából szabadulni, melynek átkos
igézetében éltem. Még csak nem is gondoltam rá soha, hogy győzni tudok az

-ellen, aminek súlyától egyetlen teljes napig sem tudtam szabadulni."
"Bpp társaságból jövök, melynek valósággal lelke voltam. A tréfa csak

úgyácadt számból, mindenki nevetett - és én elmentem ... s főbe akartam
magam lőni. Haláltól, pokoltól, mindentől el tudok vonatkoztatni, csak saját
magamtól nem vagyok képes szabadulni".

"Csodálatos, hogy Isten szeretete rnennyíre úrrá lett rajtam... leírhátat
Iam, amit Ő érettem tett. Egy szegényember, aki gyermekkora óta bús melan
kólíában szenved, fél saját magától: s akkor Isten jön segítségére. Megengedi,
hogy csendes magányomban kisírjam magam előtte s újra csak sirjak és lel
"kemben megvígasztalódjam mídőn arra gondolok, hogy gondja van rám. Ez
jelentőséget ad ennek a fájdalmas életnek, mely majdnem hatalmába kerit. 
Életem rnínden közvétlenség Ihíján kezdődött, szörnvü szomorúságban indult,
... mely egy időre búba és kétségbeesésbe taszított, de mégis - emberileg: szól
va - inkább őrült, rnint bűnös volt ... De megragadott az örökkévalóság s
boldogan bizonycsodtam meg arról, hogy Isten mégis. a szeretet, jóllehet egész
·életemben annyit kellett szenvednem."

E néhány szemelvény is bes-zédesen tanuskodik K íerkegaardnak, ennek a
kora gyermekévei óta saját mleankólíájának keresztjétől kínlódó embernek
azenvedéseíröt. Oly súlyos terhet kellett viszonylag rövid életében viselnie, mely
-érzékeíre, ösztönvílágára, gondolataira, akaratára egyaránt ránehezedett. A me
lankólikus ember élettragédiája - vallja Guardímí - borzalmassá éleződhet.

"I'évednének, ak~k itt bárminő patológikus tünetra gyanakodnának, Az ösztön
világnak, elmeállapotnak nem valamfféle elködösüléséről van Kierkegaardnál
~zó. Ellenkezőleg: a nagyon is élesen és világosan látó ember szellemí-lelkt fe
-szültségének, kielégíthetetlenségének megnyilatkozásáról. El melankóHa végső

gyökere - mint a legtöbb ilyen léleknél - természetesen Kierkegaardnál sem
-egyéb, msnt a szeretet utáni vágyakozás. Kiindulhat ez elemi érzéki vágyból
is, de fellendülhet egészen az Isten szeretete utáni vágyódásig. Végső meg
nyugvást azonban csakis az abszolút szépben és jóban, magában a Szeretetben
'találhatja meg. A melankólikus ember elátkozná még születését is', ha nem
volna képes a bánat és szeretet lépcsőin Istenhez emelkedni. Az egyetlen gya
korlati megoldást viszont a keresztény lélek csakis a gethsemaneí misztérium
ban képes meglelni. Élete mélységes titkának nyitja ugyanis, hogy Krisztus
lelke is ,,swmorú volt míndhalálíg" (Mt. 26, 38» s mégis, a végsőkig képes
volt az Atya akaratát teljesíteni, önként és szerétetből a keresztet vállára ven
ni, A szornorúlelkű melankólíának nehéz keresztjét Kierkegaard -- akarva,
nem akarva - viselte, de kétségtelen, hogy Krísztus felé fordulva viselte.

Befejezésül, iba "evilági" szemmel tekintünk Kíerkegaardra és munkássá
gára, megállapíthatjuk, hogy korát filozófiai eszméivel, ta polgári társadalom
kritikájával, továbbá mint mélypszichológus és valláspedagógus egyaránt meg
-előzte. Jelentőségét fel rnérní - nem körmyű feladat. Minden bizonnyal a XIX.
századnak egyik jelentős és az elkövetkező század felé mutató egyénisége volt.
Művei - vil.ágnézeti Jcűlönbség nélkül - különféle tudományterületeken. máig
is inspirálnak. (Szennay András)

AZ OLVASú NAPWJA. A rozsdatemető kőfallal körülzárt udvar a raktár
mögött, tele ócskavassal. Itt öl meg egy segédmunkást 1962 tavaszán ifjabb
Hábetler János. A segédmunkás a sógora volt. Hábetler János a rendőrségen

-nern vall, konokul magába zárja titkát. Van -egyáltalán titka? Az írót izgatja
a kérdés, nyomozni kezd; kutatja a család életét, nyomról nyomra halad, ta
núról tanúra. ,.Kegyetlenül leír mindent", nyersen és szókímondóan, amilyen a
hőse, illetve hőseinek egyike, a gyilkosságba keveredett ifjabb Hábetler János.

Bár az ember, ahogy leírta, 'legszívesebben nyomban visszavonna a szót.
Hős? Hősök? Ennek a regénynek nincsenek hősei. Alakjai vannak, emberei.
Kis perspektívárú kísernberek.. ennek a nagy világnak a forgatagában. A for
gatagból jóformán semmit sem érzékelnek azon kívül, ami közvétlenül a 00-
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rüket horzsolja. Fejes Endre Pascal egyik híres passzusát írta mottóul regénye
elé. A gondolkodó nádról szóló szakaszt: igen, nádszál vagyunk, a legparányibb
.&:lél eltör, szétzúz, mégis főlényben vagyunk a nálunk erősebb erőkkel szem
ben, mert mí legalább tudjuk, hogy meghalunk. Méltóságunk a gondolatban
rejlik; és az erkölcs kezdete az, hogy jól gondolkodjunk. A Rozsdatemető alak
jai nádszálak. ki szívósabb, ki törékenyebb; ami a gondolkodást illeti, az ben
nük nem sokkal ér túl az elemi létszükségleteken. És ami az erkölcsöt illeti?
Ha igaza van Pascalnak. aki szerínt az erkölcs kiindulópontja a jó gondol
kodás, akkor az alakok embrionális gondolkodásí készsége egyben felelet is le
het a föltett kérdésre. Erkölcsük sem magasabb rendű, mint a gondolkodásuk.

A mottóul választott Pascal-idézet e hősökre alkalmazása természetesen
önkényes. Épp úgy tekintlhetménk az író jelmondatának is, s a jó, helyes, hi
teles gondolkodás követelményét az írói erkölcs alapjának. Míkor gondolkodik
"jól" a művész? Alighanem akkor, ha anyagában gondolkodik; ha anyagába
nem visz bele anyagától idegen törvényszerűségeket,hanem azokat bontja kJ,
amelyek magában az anyagban rejlenek. Persze ,aHábetlerek életformája,
gondolkodás-, vagy nem-gondolkodásmódja nem föltétlen szükségszerűséggel

vezet a fejlődés egy adott pontján rozsdatemetői gyídkosságba; ehhez a sok
egybejátszó körülmény mellett még egy ilyen kevésszavú, vicsorgó, nehézkezű,

-derék és vad ifjabb Hábetler János is kell, egy ilyen ütésre kész, nyers, dridu
latos természet. Vagy egy olyan szerencsétlen véletlen, hogy a kötekedő, zül
lött Zentay az ökölcsapástól úgy essék részegen .a rozsdatemető géproncsai
közé, hogy koponyája törjön. Ölni akart Jani? Nyilvánvaló, hogy nem akart
ölni. Eppen csak ütrn akart; mert a világra csupán ilyen elemí reakciói van
nak: morgás, vicsorgás, ordítás, nekirugaszkodás a munkának, válságos per
eekben a nagylelkű segítés és a gyermeki sírás, s a főlhevültség egy bizonyos
fokán az ökölcsapás. Alapjában nemes, tiszta ember, az egyetlen talpig-ember
.a Hábetler-gyerekek és vők és menyek népes seregében; s éppen rnert a leg
nemesebb és 'legtisztább, egyben a legtehetetlenebb is: teljességgel hiányzik be
lőle nem ugyan 'az értelem, hanem a gondolkodás, a világ dolgainak földolgo
zása, megfejtése, s a világ dolgai fölé kerekedés a gondolkodás útján. "Némely
dolgot nem értett meg a világból, ezért volt tehetetlen" - rnondja róla az író.

Az akaratlan gyilkosság, melytől maga a gyilkos iszonyodik a legjobban,
.szintén ebből a "tehetetlenBégből", a rettentő, elemi indulatú embemek ebből

a kiszolgáltatottságából származik. Számomra, megvallom. nem elég indokol
tan, nem elég művészí szükségszerűséggel;ennek a kitűnő regénynek, úgy ér
zem, legsebezhetőbb pontja éppen ez a megoldas, ha egyáltalán annak nevez
hető - és ha az író egyáltalán akart valami megoldást adnd. Ifjabb Hábetler
János, amikor a részegen locsogó Zentay végül Auschwitzban elpusztított sze
'relmére tesz célzást, vagy inkább arra, hogy a Pestről menekülö Hábetlerné
egyszerűen elfelejtette magával V'ÍnIl1iÍ vidékre, ahol bizonyára békességben át
vészelte volna kís gyermekével együtt a nehéz időket - nos, Hábetler János
ekkor, a leterítő ökölcsapással már-már mintha amolyan action gratuite-tel föl
érő szívességet tenne az írónak a regény "inventio poetícav-jának, sűrítő kom
pozíciós fogásának érdekében: mántha készségesen odanyujtaná neki a zsinórt,
amivel a zsák száját elkötheti.

De végtére is nem ez a fontos. és a dolgok lényegén jóformán semmit sem
változtat, hogy Hábetler János.. az IiJfjabb ölt-e vagy nem, szándékosan-e vagy
véletlenségből;a dolgok lényege az, amire az írónak a rozsdatemetői gyilkosság
alkalmat adott: a család élete, két nemzedék sorsa, egy korszak ötven eszten
deje majdnem, úgy, ahogyan ez a Hábetler-esalád a maga hábetleri fokán, tu
datával és ösztöneivel átélte. Azt hiszem, tévedtek, akik az írón a rnunkás
osztály ábrázolását kérték számon, és Hábetlert elrnarasztalták, mert nincs
benne osztály-öntudat. De, kérdem, hogyan legyen meg benne a munkás osz
tály-öntudata, ha egyszer a szó valódi értelmében IDem is tagja a munkás
osztálynak? Fejes Endre kétségkívül IDem valamilyen munkás-hőst akart áb
rázolni, s aztán rosszul ábrázolta. Nem; ő nyálván éppen ezt akarta ábrázolni:
ezt a létminimum alatti kíspolgárt, a két háború közti korszak szooíológiaí
szempontból szinte klasszikus "altiszt"-figuráját; hiszen a katonaviselt időseb-
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bik Hábetler egyéniségében, jellemében, SOII'Sában és - hogy figyelmes olva
sóknál semmi félreértés ne eshessék - állásait tekintve is ez: altiszt, a típus
minden jellegzetességével, alkalmazkodásával, kás haszonleséseivel, előnyszer

zéseível, hunyászkodásával, mindenkori konformizmusával, úgyszólván utolsó
leheletéig. Nem, igazán nem mondható róla, hogy eszménye a munkásnak ; de
az író nem is akart benne semmiféle munkást rajzolni; egy közismert típust
ragadott meg, és azt olyan hitelesen, olyan életszerűen ábrázolta, hogy akik az
életből nem ísmernék, idősebb Hábetler Jánosban tökéletes ,szociológiai L':".lsz
trációt kaphatnak róla.

Kia felesége? Pék Mária, faluról Pestre került cselédlány. Tehát itt is a
hábetlerí körön belül vagyunk: a polgári kispolgárság alatt élő proletár-kispol
gárság világában. Nem tudom, akad-e írodalmunkban ennek a női típusnak ki
tűnöbb képviselője Pék Máriánál. Remekül rajzolt alak; éppen azért olyan re
mek, mert hiteles, sosem lépi' túl saját körét, saját világát; s ez a világ volta
képpen nem más, mínt kicsinyített, szegényes másolata annak a valamicskével
igényesebbnek és módosabbnak, amellyel cselédsorsának állómásain mégis
merkedhetett. Nincs itt szó szervezettségröl, osztály-öntudatról, kollektív cé
lokról; mindezt egészen, másutt kell keresni. Ennek az osztályok közötti osz
tálynak, ennek a jellegzetes cseléd-altiszt társadalmi konglomerátumnak a vá
gyai egyéni, családi vágyak: ,kiegyezés két osztály, fönt és lent közt, kerülése
rnímden olyan társadalmi harcnak, amely a szerény kispolgári életszínvonal
felé vezető útjukat megzavarhatná, ünnepekre jó kis brügecsi bor, terített asz
tal, telt gyomor - de, megkülönböztetésül az "igazi", polgári kispolgárságtól,
II a népi származás örökségeként ebben a családi életben bizonyos melegség,
szívélyesség, elzárkózás nélküli közvétlenség van; itt a bort közösen megisszák
és nem savanyítják írigyen, csak-maguknak szekrény rnögé dugott demizson
ban, itt az ételt közösen megeszik és nem dugdossák gondosan zárt kamrák
ban; att ha az egyiknek jut, jut a másiknak is. A kérdés csak az, hogy honnét
jut. Hábetleréknál az altiszt, fél-cseléd családfő jóvoltából a Ludovika konyha
jim"ól; és mert bőven jut és sokan jól laknak belőle, föl sem merül bennük a
gondolat, hogy a fönnálló rend nem a lehetséges társadalmi rendék Iegjobbíka.
Ha fölmerülne, Inem azok volnának, akik; nem volnának, Hábetlerek,

Mit hoz nekik az 1945-ben bekövetkezett társadalmi változás? EIU"e is csak
azt lehet mondani: ha döntő minőségí változást hozna életükbe, nem azok vol
nának, akik; nem volnának Hábetlerek. A hasznot, az előnyt elfogadják, ahogy
mindig minden előnyt és,hasznot elfogadnak ; mindent elfogadnak. és semmit nem
vívnak ki; mindig mindenihez ~kalmazkod.nak, és semmit nem alakítanak.
Gyerekeik, az egyetleri Jani kivételével, bizonyos értelemben" és mrutatis mu
tandis, jellemzők rájuk. Nem, Pék Mária sosem csalta meg az urát, mint ahogy
három lánya a magáét; de csökönyösen nem veszi észre, valószínűleg nem ,is
akarja észrevenni a három lány kószálásait. mert a maga módján ő is ugyan
olyan fanatikusan védi a "csa'1ádot", a család eszményét, ahogy egykor erős,

nagy polgárasszonyok és nemesi nagyasszonyok védték, mikor a valóságban, a
második-harmadik nemzedékben már régen szétzüllött, szétzflálódott, megsem
misült. Talán Jani is azt védi, bár tudja, hogy amit véd, voltaképpen már szét
esőben van; és talán azzal a végzetes ökölcsapással is a családon ejtett sér
tést torólja meg részeges sógorán,

Fejes Endre jó író; amit ábrázolni akart, azt krtűnően ábrázolta, és nem
gondolom, hogy egy regényen azt kellene számon kérnünk, amit az író nem
akart megírná benne. Inkább azt kell megvízsgálnunk, hogy amit akart, azt
hogyan csinálta meg; szándékát síkerref megvalósította-e, vagy kudarcot val
lott-e. Fejes Endre nem akart teljes, átfogó, mindent fölölelő képet adni társa
dalmunk utolsó ötven esztendejéről, Ezt az egyetlen családot akarta megmu
tatni; s ez az egyetlen család egyben tipikus képviselője is egy társadalmi re
1egnek. Amit akart, kítűnően megoldotta..t,s kítűnően, elgondolkoztatóari föl
tárt egy, jórészt a két háború közé eső társadalmi jelenséget, azt, amit rnost
már tömören és szernléletesen egyszeruen hábetlerízmusnak Is nevezhetünk.

Stílusa, élső olvasásra úgy látszik, puszta regisztrálás, száraz tényközlés.
mínden Irodalmíaskodó szándék nélkül. Az is; de ebben a száraz tényközlésben
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nagy figyelmetlenség volna észre nem venni a stiláris jellemzés pompás telje
sítményeit. Elég itt csak az idősebb Hábetler körülményeskedő, jellegzetesen
,,altiszti" fontoskodásaira utalni, vagy pék Mária kítöréseíre, melyekben az ÍIl"Ó
a hangsúlyt, hangszínt is érzékeltetni tudja. Alakokat kevés szóval, nélhány
lényeges vonással. gesztussal kitűnően jellemez; a szűkített, hábetíerí perspek
tívát sosem véti el; regénye alig haladia meg ,egy kisregény terjedelmét, de
sürítettsége folytán nagy epikus arányok emléket hagyja az olvasóban.

Nem akarok végezetül eHentétbe kerülni saját magammal, és magam is
olyasmit reklamální az írótól, ami nem volt szándékában; Tudom, a Hábetlerek
lelki és szelíemí élete nem haladihatja meg a nábetler! színvonalat, s errol a
színvonalról többek között Zentav is mond egyet-mást részegségében. Nem kí
vánom Fejes Endrétől .hogy Hábetlereit színházba vigye, klasszikusokat olvas
tassen velük, és mikőzben túrós csuszát esznek, Mozartot forgattassori a le
mezjátszójukon, már amennyíben volna lemezjátszójuk. De azért talán még a
Hábetlerek lelkében is vannak mélyebb érzelmi rezdülések, fájdalmak, szen
vedesek és szenvedélyek; talán akadnak pillanataík, amikor kérdések.-rémle
nek föl bennük, ha több Illem, hát csak ennyi: miért? Néha, egy-egy pillanatra
talán mélyebbenbeléjük lehetett volna világítani, [obban át lehetett volna vi
lágítani őket. Fiatal írókat rendszerint attól kell óvni, nehogy túl sokat mond
janak. Fejes Endrénél, ellenkezőleg, néha azt szeretnémk, ha valamivel többet
mondana.

Dehát ez a kifogás első regénynél. mert tudtommal első regénye a Rozs
datemető, voltaképpen elismerés: nem hibát i'llet, hanem csak túlhajtott
erényt. (Rónay György)

SZlNHAZI KRONIKA. KísérLeti színpad eLőadásaként mutatta be a mis
kolci Déryné Színház MészőLy MikLós: "Az abLakmvosó" című színművét. Az
író "burLeszk-tragédiának" nevezí darabját, s ez a paradox megjelöLés ~alamí

fanyar keserűséget, sőt ha úgy tetszik cinízmust igér. Mészőly mintha azt akar
ná mondani vele: bármiLyen véres és komoly doLgokróL esik is itt majd szó,
nem kell mellre szívní; nem kell ig.azán komolyan venni, inkább nev1etni kell
rajta; hiszen bármiLyen tragikusnak Látszík is néha patetikus kapáwzásunk a
viLág visszásságai ellen, vaLójában /nevetséges, miert céLtaLan és érteLmetLen. A
viLág úgy rossz, ahogy van, s ebbe beLe kell nyugodni.

Nos, tagadhatatLan, hogya darabban (vagy taLán inkább mögötte) ottkí
sért egy kissé ez az attítűd is. De nem olyan döntő mértékben, hogy igazoLná
a furcsa aLcímet. V.aLójában Mészőly nagyon is komoLyan veszi a dambjábam
feLvetett probLémákat, Láthatóan szenved miattuk, s ez így is van rendjén. Kü
lönben nem lenne köLtő.

AHg több, mint másfél óra hosszat tart az egy feLvanásos játék előadása,

mégis nehéz Lenne néhány rövid mandatban összefogLaLni mindazt, amírőL szóL.
A darabnak níncs, a szó szokványos érteLmében vett, !reáLis cselekménye. Azt
is mondhatnánk, hogy aLakjai jeLképes atakok, '00 nem Lenne félő, hogy ez iét
reértésre ad okot; "Az ablakmosó" ugyanis nem szimboLista dráma. Forma
nyeLvéveL a modern stílusirányzathoz kapcsoLódik. Ha pedig a ma.gyar iro
dalomban keresnők a rokonságot, azonnaL laz "Ember tragédiája" jut eszünk
be. Annak korszeru ruhába öLtöztetett kis testvére, vagy 00 úgy tetszik déd
unokája "Az ablakmosó". Mínt ahogy Adálm is, túL a konkrét alakon, akit meg
szeméLyesít, mindíg egy áLtaLános emberi magavartást vagy reagáLást is kép
viseL, úgy képviseLi MészőLy darabjának Tomija a ma emberét, ahogy annak
szorongásait az író átéLi. És a1wgy Lucifer a Tragédiában mem az igazán dé
monit képviseH, oonem inkább az ember töprengő és szkeptikusoojét, úgy az
itt címszerepw abLakmosó sem igazi démon (a miskoLci előadásnak taLán egyet
len [élreértése, hogy kissé túL "ördögösre" sikerüLt az aLakja), inkább afféLe
kedéLyes-joviáLis megtestesít6je azoknak a küLső erőknek, onneLyek az ember
egyéni éLetébe, szuverénnek érzett kis viLágába behatoLva, feldúLják azt és arra
kényszeritik az embert; hogy elárulja önmagát.

Tomi és Anni, fiatal házaspár, idiHiboldogságban éLnek a maguk "kis vi
lágegyetemében", ameLyből kirekesztették a zavaró küLvilágot. Egy vasárnap
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reggeL (ezt a napot a többinél is inkább magukénak érzik.) toppan be hozzájuk
hívatLanul, kedélyes-toLakodóan, jóindulatot szinlelő erőszakossÓ!ggal az ablak
mosó és egyszeribe kifordítja sarkából ezt a nagyon is ingatag alapro. épített
kis világegyetemet. Vödröt,'létrát keres rajtuk, megzavarja a ház nyugalmát,
fe1zakLatja a házmesterék vasárnatp reggeLi pihenőjét is. A házmester a másik
típust képviseLi. Ű ÚIgY védekezik, hogy pontosan tudja (és tudta mindig) a min
denkori, összes előírásokat, srobályokat és meg is tartotta őket. De kiderül,
hogy ez sem segít. A külső erők betö7'ését nem Lehet kivédeni. Nem lehet kí
vül állni és kívül éLni. A világ utánunk jön. Bűnbe kelt esni s azután megtisz
tulva talán újra lehet kezdeni az éLetet a megváLtozott körüLmé,nyek között, fel
téve, hogy van értelme és át Lehet menteni vaLamit a régi boldogságbóll

Miskolcon, a bemutatót követő napon, az érteLmiségi klubban vita volt a
darabról, s a felszólalók általában megegyeztek abban, hogy az ablakmosó meg
jelenése itt elsősorban azt ábrázolja, ahogy: l:t fasizmlUs betör az egyén eletébe.
Tény, hogy a rendezés is ebbe az irányba hajlott és a vitán jelen/.évő szerző sem
tiltakozott ez ellen az értelmezés ellen. Mégis úgy érzem, ez némiképp szimpli
fikálása a darab sokrétű mondanivalójának és problematikájának is. Hiszen az
abLakmosó megjelenésének vannak bizonyos pozitív eredmi.ényei is. PéUiául az
egymásrautaltság felismerése, amit .kitűnően jelképez az a jelenet, amelunek
során kiderül, hogya ház közös pincéjébe csak a iházmesterék lakásán, közös
padlására pedig csak Tomiék lakásán keresztül lehet eljutni. Az igaz, hogy az
eddig vadidegenként egymtis mellett élt emberek találkozása «orzui sike";ül,
csak. rossz szájizt hagy maga után és csupán az e<1dig becsült keretek felbom
lását eredményezi, anélkül, hogy valami ,hasonlóan jót teremtene. Ebben azon
ban nem csak az abLakmosó a hibás, hanem az em/berek is, akiknek életében
megjelent.

Emberileg érthető, sőt szép és igaz, amit védenek, hiszen az embernek első

feLadata, hogy önmagát, a sa.ját egyéniségét kibontakoztassa. És reális és igaz
a veszély is, amely ellenJ védekeznek. Mégis. Valahol, v,alami alapvető hiáltusa
van a világhoz ,való kapcsolódásuknak és ebben megint csak nem egyedül az
őket körülvevő vilá~ a hibás. Két dolog kell ahhoz, hogy ez a kapcsolódás za
vartalan ésl emberhez méltó legyen. Érteni kell ezt a vilá{}ot és szeretni. "Az ab
lakmosó" hősei mind a kettővel adósakmaradnak.

Azt mondja egy helyen Tomi: "Én '7liindig féltem a mólóktól. Olyanok,
mint az egérfogó. Mindig beljebo, mindig beljebb csalogatnak, hogy majd a
végén - a móló végén egyszerre minden kitáruL!... És akkor egyszerre vége
a mólónak. Nincs toválbb. Csak sötétség van és víz v,an. Rengeteg viz. Az em
ber imádkozni szeretne, hogy legalább csak egy percre nyíljon mel1' a sötétség.
De nem történik semmi ... És kulloghatunk vissza a part [elé, A csoda nem
adta meg magát ..." Nem, a csoda. nem ,adja m,eg magát egykönnyen és főleg

nem annak, aki csak kívülről várja, de közben - mint adarabbeli Tomi 
visszasandit a maga alkotta ;,kis világegyetem" felé. A móló végén nemcsak
sötétség és víz van. Ott a végtelenség is kitáru~ és az igazi, nagy világegyetem.
Ott le kell ülni, nézni és hallgatni. És akkor egyszerre csak' üzenni kezdenek
a távolban reszkető csillagok és beszélni az egyhangúan csobogó hullámok. Aki
megérti az üzeneteket, a -tíullánnok szavát, annak számára egyszeribe megvál
toznak az emberi relációk. Minden a helyére kerűl. Jelentőssé lesz, ami igazán
jelentős és jelentéktelenné, a~ valóban jelentéktelen. Az emberi szív azért
rokona a világegyetemnek, mert éppúgy elfér benne az egész mindenség. El
férnek benne az összes többi emberek is. Csak persze aa emberne Ic. el kell ,ve
szítenie magát, hogy mindent megnyerhessen. És ettőE, ettőL a sötétbe ugrás
'tól félnek "Az ablakmosó" ,hősei. Lehet, hogy maga az író is? Ebben sem
lenne semmi csodálnivaló. Gyötrelmes vajudások között jön /.étre a21 az új
vUág, amely jó ideje foglalkoztatja már a legnagyobb emberi szellemeket, s
ameLyről Teilhard de Chardin azt mondja, hogy az emberiség egységesülése
fogja jellemezni. Sokszor érezzük úgy, hogy ,túl nagy az áldozat, amit meg kell
hoznunk, túlsokat fel kell adni a saját "kis világegyetemünkból", amelyrőL ed
dig azt hittük, egyedüLi értellme az életünknek. És méginká;bb ez az érzésünk,
amikor ugyanannak a tendenciá.nak eltorzult megjelenési formáival kerülünk

306



.szembe. Ezért kell megérezni ott a móló végén, a vill1got fenntartó egyetemes

.szeretetet, amely ott őrlWdik legnyomasztóbb vivódásaink fölött is.
Tomiéktól azzal búcsúzik az ablakmosó, hogy egy év múlva ugyanezen a

'napon ismét visszajön, .... ők rettegve biztatjá.k egymást, hogy erre nem fog sor
kerülni. A darabnak ez a vitathatóan optimista kicsengése művészileg indo
kolt lehet, még sem megnyugtató. Valahogy jobb szeretnénk, ha Tomiék és a
hozzájuk hasonlóan szorongó emberek kilépnének féLtékenyen ŐTzött kis világ
egyetemükből és őszintén megtalálva a többi ember kezét, maguk teremtené
nek olyan világot, amelyben nincs már mit tennie az ablakmosónak.

A miskolci Déryné Színház együttese: Pákozdy János az ablakmosó, Csiszér
András - Tomi, Kun Magda - Anni, Somló Ferenc a házmester, Arvai Ag
nes a házmesterné szerepében, kitűnően fogta a stílusában könnyed, de mon
danivalójában annál nehezebb szöveget. Láthatóan élvezték és szerették a fel
adat újszerűségét. Ruttkay Ottó igazgató, akinek nagy érdeme, hogy a darabot
színre hozta, mint rendező is az író lumzseniális munkatársának bizonyult. Az
egyetlen nem szerencsés megoldás csak az volt talán, hogy a házmester nagy
monológját hangszóró mondta és a színész csak "alájátszott" a szövegnek. Ez
.azt akarta kifejezni, hogy belsó monológról, töprengésről van szo, Tetszetős

nek látszó ötlet, de az volt a következménye, hogya fontos szöveg jórészt el
sikkadt. A IWzönség mindenesetre szép és igaz i1'Oda~mi élmény emlékével tá
vozott a színházból és tegyük még hozzá.: ,a Déryné Színháznak méLtó f&t,'árosi
vendégszeTeplése lenne, ha Mészőly Miklós darabját a budapesti közönségnek
is bemutatná.

A Vígszínház újdonsága Marie Cncse: "Barátom Ha:rvey" című kitűnő ko
médiája. Ha eltekintünk a műfaji és formanyel'Ji, v,atamint az irodalmi szín
vonal tekintetében is kétségkívül fennálló különbségektől, ez a darab az elóbb
elemzett "Ablakmosó" ellenlábasának is tekinthető. Kiderül belőle, hogy egy
-szélsőségesen individualizálódott társadalomban éppen ellenkező előjelű aggo
dalmak és szorongások foglalkoztatják az írót. Az ember iszonyú elmapánoso
.dásának tragíkomédiája Marie Chase darabja és a főszereplő Harvey, ez a
.senki által nem látható, két méter magas fehér nyúl, amely (helyesebben, aki)
.csak Elwood bácsi fantáziájában él, a sok kacagtató bdhózati jelenet során, fo
kozatosan a nélkülözött emberi szeretet és m3gértés megrendítő szimbólumává
magasodik.

ArtalmatIan, kedves, kocsmajáró bohém ez az Elwood nagybácsi, aki ször
nyű egyedüllétre kárhoztatva élt egyij.tt özvegy hugáJVal és annak felserdült lá>

'nyával, míg egy szép napon az utcán meg 'nem szólította ót Harvey, a nyúl. Et
től kezdve elválhatatlan barátok lettek, Elwood bácsi mindenhova magával vi
szi ezt a képzeletbeli áHat-tündért, elbeszélget vele, elmondja neki mínden örö
mét és bánatát, és természetesen mindenkinek bemutatja. A két nőt halá,losan
ídegesíti a nagybácsi bolondériája, amely miatt már vendéget sefn1 mernek
hívni a házba. Elhatározzák, hogykigyógyíttatják és elviszik a hires psziChiá
ter szanatÓriumába. Sok bonyodalom után (amelyek során átmenetileg a bácsi
.hisztériás hugát is bezárják és hidegvizes kúráJt'al kezelik, mert őt nézik a
bolondnak) odáig fejlődnek az események, hogy Elwood bácsit már-már aláve
tik akigyógyító sokknak, de az asszony az utoVsó pmanatban mega.kadályozza.
Egy értelmes taxi-sofŐT szavaiból döbben rá, hogy nem érne el mást, mint hogy
boldogtalanná tennék Elwood bácsit. ts különben is, most már nemcsak ő,
-de még a pszichiáter professzor is "látja" már Harveyt.

A groteszk történet kitűnő lehetőségekkel szolgál az írónőnek, hogy az
Amerikában divó pszichoanalízis-őrületet kifigurázza, és hogy bebizonyítsa,
hogya sok szerepw: társaságbeli hölgyek, jogtanácsosok, pszichiáterek IWzött,
még mindig Elwood bácsi a legemberibb a legnormálisabb az ő nyú.lával. Ami
kor pedig érzelmes-komolyra fordítja a szót, az emberi megértés és szeretet
utáni vágy megindítóan őszinte hangjait szólaltatja meg.

A Vígszínház együttese, Páger Antallal, Bulla Elmával és Latf.novics Zol
tánnal az élén ragyogó előadást produkált. A jó tempóért és a sok szellemes
rendezői megoldásért Várkonyi Zoltánt illeti dicséret. A darabIJt Örkény István
JCJTdította hibátlanul. (Doromby Károly)
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KÉPZOMŰVÉSZET. "Magyar művészet a két vHá.gháború között." A kora-o
tavaszon elhunyt, \kiváló Csemegi József által szerkesztett Művészettörténet

sorozatban - Jó papíron, több mint 50 (jó klisékről nyomott) reprodukcióval
Illusztrálva - látott napvilágot Körner Eva ,Magyar művészet a két világhá
ború között' című munkáia, lA szerzőt - Picassóról, az 1919-es tanácsköztár
saság művészetéről, napjaink nyugati művészeti jelenségeiről, Gadányi Jenőről

s más kérdésekről és allkotókról írott tanulmányai alapján - eddig is a mo
dern művészet legszakavatottabb kutatói és értőí között tartottuk számon; új
műve js megerősíti ezt a véleményünket.

A két háború közőtti kor magyar képzőművészeténekarculatát Körner előtt

négy mű rajzolta meg: Kállai Ernőé (Új ma·gY'lr piktúra) még a 20-as évek
derekán jelent meg, Genthon Istváné (Az új magyar fest&művészet története)
tíz esztendővel később, Kasstik Lajosé (KépzáművészetünkNagybányától nap
jainkig) és Pogány O. Gáboré (A magyar festészet Jorradalmárai) pedig köz
vétlenül a felszabadulás után. De - mint a címek is mutatják - (Kassáké ki
vételével) e művek szobrászatunkat nem tárgyalják, építészetünket pedig még
Kassák sem. IKÖl'II1.erÉva tehát - legalább is részbelll - úttörő, s tegyük még
hozzá: kényes feladatra vállalkozott," 'hiszen a tárgyalt művészek többsége él
és közöttünk alkot, tele nagyfokú szenzibílrtással, amely még a legnagyobb ta
pintat mellett is akaratlan sérülést szenvedhet. A maga elé It;űzött célt azon
ban a kis könyv végül' is elérte: új szempontokat, egyéni, meglátásokat nem nél
külöző összképet adott a bemutatott korról, amely útkereséseiben s kezdemé
nyezéseiben oly változatos és izgalmas, és nagyszabású életművek kiteljesedé
sében oly bőtermésű volt ...

Medgyessy, Egry, I?erkovits, Ferenczy Noémi, Barcsay Jenő, Borsos Miklós
s még sok más kiemelkedő mester jellemzése kiválóalll sikerült oldalai a iköny
vecskén,ek. Érdeme az is, hogy kellő hangsúllyal szól az európal kOll'lStruktiviz
mus olyan vezéregyéníségeíről,mint Moholy-Nagy és Kassák. (Az elmúlt évek
ben, é-Jtizedekben az a különös helyzet alakult ki, hogy a :külif'öldi művészeti
irodalom a legnagyobb elismerést adta meg Moholy-Nagynak, ugyanakkor ,pe
dig magyar mütörténészek teljesen "megfeledkeztek" róla. Kassákot Is sokan
úgy tekintik nálunk, mínt kiváló költöt, aki olykor "kirándul" a képzőművészet

területére, - ugyanakkor viszont Míchael Seuphor Abstrakte Malerei című,

Münchenben 1962-ben kiadott gyönyörű kiállítású könyve két reprodukciót is
szükségesnek tart közölni Kassálc munkálból.) Örülünk annak is, hogy a könyv
foglalkozik oly jelentős és művészetünkbe új hangot, új szemléletet hozó mű
vészekkel. mint Korniss, Anna Margit, Szántó Piroska, ,Martyn Ferenc. Az
előbbi kettőről csak egészen szűk kör tud, - Szántó Piroskát és Martynt pe
dig a közönség inkább csak mmt könyvil'lusztrátorokat ismeri, pedig rnínt fes
tők is a ikor legjobbjai közott érdemelnek helyet. A fiatalabb nemzedék SIZá
mára valószínűleg meglepetésként fog hatni a tiszteletnek és megbecsülésnek
az a foka, amellyel Körner Éva V,ajda Lajos müvészetének adózik., Az úiabb
generáció ugyanis nem, vagy csak aldg ismerhett a 30"as évek e fiatalon elhalt
mesterét, akinek Magyarországon régóta nem volt kiállítása. (M. di Micheli
olasz baloldali művészetí író a közelmúltban Budapesten járva, megismerkedett
Vajda alkotásaival, amelyek mély benyomást gyakoroltak reá, s ennek ered
ményeként tanulmányt szentelt az olasz "L'Europa Letteraria" című folyóirat
ban a festőnek.) V.ajda a magyar népművészetből, a Franciaországban tanul
:rnányozottszi,irrealiZl1TIusból, szentendrei motivumokból ésa görögkeleti tem
10m ikonjaiból nyert ősztönzésekbőlolyan rnűvészetet teremtett, amely a máso
dik világháború felé sodródó idők rettenetét, apokaliptikus döbbenetet szívet
szorító erővel tudta megszólaltatni, s amely ilymódon "a korkérdések éles él>
tiszta megfogalmazásával .az össz-európai művészet élvonalába emelkedett".

A kis kÖll1YV míndőssze 70 oldalas, s a terjedelmi kötöttség magyarázza,
hogy csak a leglényegesebb művészekről eshetett benne szó. Mégis sajnáljuk,
hogy Vass Elemér, Farkas István, Perlrott Csaba Vilmos, Szalay Laj06 (a re
mek grafikus), Földes Lenke szebrász s még egy-két más művész - bármily'
röviden említve is - nem kapott helyet a tanulmányban.

308



Körner Éva, rokonszenve - ez .a szövegből félreérthetetlenül kLtűnik 
azoké, akiknek művészete a konstruktiv törekvésekhez kötődik. A szerző a
J}OSztimpresszionista, "poszt-magybányai'" irányzattól és annak képviselőitől ide
genkedik. S itt érkeztünk el a könyvecske egyetlen lényeges sebezhető pontjá
hoz, hogy ti. egyes részei az objelctivítást és a történeti szemléletet mellőzik.

Berény Róbert ,,stilusát gyakran változtató művész, - hiányzik belőle a !követ
kezetesség", - írja Kömer. Ebben sok igazság van, mégis van Berénynek jópár
olyan műve, amely a legszebb magyar festmények közé tartozik, így a "Csellózó
nő", a "Kapirgáló tyúk", az "ülő nő zöld szobában." De nem ezek szerepelnek
az illusztrációk között, hanem egy kevéssé jelentős kisi akvarell. A késői Szőnyí

"mesterséges idillt" teremtett, ugyanezekben az időkben Bernáth "az intellek
tuális problémákat kíküszöbölte", Pedig Bernáth erekben az években festette
mesterműveit: a "Vénusz"-t, a "Coeliá"-t (vagy "He,gedűművésznő"), a "Reg
gel" című kompozícíót, a függöny mögött vetkőző női alakkal, a "Hegedű, fel
nyitott tokkal" című vásznat. Hogy ezekben ne lenne intehlektuális tartalom,
probléma? Nem hinnénk. Nagy művek ezek, solekal szegényebbek lennénk nél
külük. - Pátzay székesfehérvári Iovasszobra - Kórner meghatározása szerínt
- "nem mentes a heroIkus póztól", Szerintünk csupán annyi heroizmus van
benne, amennyi - egy huszáremlékrnűbe- jó ha van. Pátzay különben nem
heroizáló alkat, ő az egyik legmértéktantóbb szobrászunk, - hiszen éppen ez
a túlzott rnértéktartása vezetett később művészete megdermedéséhez. elszürkü
léséhez.

Bernáthnál tényleg van hanyaltás, de nem a Körner által tárgyalt korszak
ban, hanem utána. Milyen folyamat zajlott le e művészeknél, - Bermáthmál,
Pátzaynál? Ezt teljes őszinteséggelmegírta Kállai Emlő - Vajda Lajosról szóló
- "Egy festő halálára" című cikkében, "Az Ország Útja" című folyóirat 1941.
évi októberi számában. Érdemes KálJ.1ai szavait idézni: "Az is jellemző művé

szeti életünk fáradt légkörére, hogy Vajda és általában az »absztrakt« művé

szet munkáí elől modern művészeínk közül is sokan elzárkóznak. Némelyek ezt
az elzárkózást látszólag fölényes gesztussal indokolják. mondván, hogy hiszen
»az ilyesmín már régen túl vagyunk«, Kivált olyanok tetszelegnek ebben az ál
fölényben, akik valamikor, ifjabb éveikben maguk ís megközelítették a tiszta
formai szerkezet és a látomásokat idéző szellemi ~eszü1tség ama fokát, melyet
jobb szó hiányában »absztraktnak« szokás nevezni. Ezek a művészek idővel

szellemileg engedékenyebbé. simulékonyabbá válván, a természethez többé
kevésbé közel álló ábrázoíáera tértek át, és most már tüntetően lebecsulik az
olyan képeket, szobrokat, amelyek a forma tiszta ütemezésén. plaszticításán és
k-ifejező erején alapulnak. De hiszen senki sem találkozik szívesen olyan érté
kekkel, amikhez hasonlókat valaha maga ,is szorgalmazott, amiket azonban egy
gyönge percében cserbenhagyott, hogy jártabb utakon közkeletűbb célok felé
igazodjék." Kállainak e kegyetlenül igazmondó szavai azonban nem szabad
hogy elfedjék e rnűvészek /hanyatló korszaka előtti kétségtelen érdemeit ...

Mint a fentiekből látható, Körner rnunkája nem annyira művészettörté

-neti tanulmány, mint inkább művészeti esszé, - annak azonban - egyoldalú
ságaival együtt is - magas színvonalú és élvezetes. Az esszé-jelleg engedtett
meg azután a szerzönek az 1945-00 korszakihatár átlépését, s már a felszabadulás
után készült művek (Gadányi, Korniss, Szabó Vladimir, Kerényi Jenő 1948-ban
készült szép női akt-szobra) felvételét a reprodukctós közé. Azonban ez esetek
ben talán ajánlatos lett volina - a kevésbé tájékozott olvasó kedvéért, hiszen
ismeretterjesztő mŰTŐI van szó - a képek keletkezési időpontjának ifeltünte
tése. (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (E g y h á z z e n e.) A nagyhétben két ízben is hal
lottuk egymás után Bach János-passióját. Előbb az Alkantarai Szent Péterről

elnevezett templom ének- és zenekara adta elő Bucsy László vezényletével,
majd a Kapisztrán kórus és zenekar Taimás Alajos irányításával. Mimdkét elő

adás mé!yen hatolt a mű belső szövetébe s drámai ,erővel keltet,te éLetre Krisz
tus szenvecLéstörténetét. A vezénylőkaroogyok érdeme, hogy mindKét előadás

megQ,jándékozott a keresztény kat,harzis örök élm.ényével is: a zárókórus fen
.ségében, összegzésében és vígaszában.
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Liszt Ferenc, egyik római level.ében (Carl Gill.éhez) emliti a János passiót-,
és élete egyik nagy mulasztásának vé li, hogy a művet még sosem szólaltatta
meg Weimaroon. "Ú, miért nem juttatnak nekünk többször is ily nagy java
kat" - írja s szívből fa,kctdt, lelkes soraiból mindvégig érződik, hogy a Já'1UJs
passiót a zeneiroda.lom egyik kieme~kedő csúcsaként tartja számon. - Ugyan
mivel magyarázhatjuk, hogyavelejéig romantikus lelkületű és ihletésű Liszt
ilyen forrón tudott lelkesedni a barokk, köztudatban mindig kissé elvonatkoz
tatott, fenséges alkotásaiért? A váUz,szadásban mimdenesetre segítségünkre van
Bach egész életműve - gondoljunk csak a kantáták változatos, néhol cSaJknem
romantikus érzés-effektusaira; de maga a János'-passió is túllépi a barokkról
alkotott kissé talán objektivizáló itéletünket, hiszen szubjektív. érzéstartallma
szerint az ember istenkeresésének és istenélményének állít eml.éket.

Bach Istenhez vezető útja telve volt egyéni életének számtalan apró ke-
servével, a mindennapok kínlódásaiVal. Igaz, a XVII. század végének embere még
statikus képet - középkori örökség ez! - formált magának/a világ felett álló
Istenről, Bach művészete azonban már előre mutat a XVIII. század végére,.
amikor napról napra formálódott az egyén istenképe, am'bkor a megújuló vi
lágképben napról··napra kellett megharcolní az isteni kegyelemért és szeretetért.
(Mennyire érdekes lenne ebből az aspektusból elemezní Mozart istenélm'nyét,
kivált ha a Requiem drámai kitöréseit idézzük. S éppen a Requiemen érződi-'k:

a Bach-tanulmányok! hatása!) - Albert Schweitzer kiUön ,katalógust állított ösz
sze Bach hangulat-festő zenei megoldásairól. Am ezek csak a műalkotás formai
elemei; a mélyben ott kavarog Bach istenéDményéne,k drárrlwian izzó tartalma.
Éppen ezt a drámaiságot kellett Bachnak adequat eszközökkel kifejeznie. S ez
legötkéletesebben talán éppen a János-passióban sikerült." Nincs Bachnak még
egy munkája - mondja Bartha Dénes -, ahol ennyire sikerült volna valóság
gal a vörös izzás állapotában zenébe öntenie a bibHai passió-történet drámai
ságát. "Néha-néha szinte feleslegesnek érezzük a szemlélődő, csodálatosan szép
áriákat s a néphez viszonyuló korálokat. Maga Bach is a drámai képszerűsé

get állítja előtérbe, ihiszen éppen a cseleIomény színezésére _két helyütt is ki
egészitette a passió-szövege t Máté evangéliumából vett részletekkel. (PéldáJul
a Jézus halála után következő részben: "És íme, a tem:plolm kárpítja kettésza
kadt és a föld megremegett, a sziklák széttuistuitak, a sírok megnyíltak és sok
szentnek a teste feltámadott".)

A szemlélődő áriák, népi korátok és drámai kórusok teljes összefogása a
mindenkori karmester legnehezebb feladata. Bucsy László és Tamás Alajos
itt remekeltek és kórusaikkal szerezték a legemlékezetesebb perceket. A szó
listák teljesítményén gyakran lehetett érezni, hogy nálunk nincs a Bach-stí"
tusnak megbízható, élő .hagyománya. A legkiérleltebb teljesítményt László Mar
git, illetőleg Réti József nyújtotta. Barlay Zsuzsa is sok szép percet szerzett,
de az a passíó-fordítás, amelyet ő énekel, bizony megjárhatott már egy-két
világháborút ... A zenekarok kiegyenlítetten, szépen szóltak, bár a nagy
csütörtöki el6adáson néhány "elúszás" is akadt.

(O t ő h a n g s z e r e k r e í r t m ű v e k b e 711 u t a t ó j a.) A Bartok Béla
Zeneművészeti Szakis'kola ütő tanszakának házi hengversenyén három újdon
ság szerepelt. Ottó Ferenc (Aria és scerzo; Koncert ütőhangszerekre) művei és
Carles Chávoz, mexikói szerző Toccataja. A kitűnően felkészült előadók talán
féltek is ennyi újdonságtól s ezért Ottó Koncertjéből a II. (Pastoral) és IV. té
telt elhagyták.. A rendkívüli, ismétlést kiváltó siker nem őket igazolta. - Ottó
Ferenc művei kiváló hangszerkultúráról és komoly folklorisztikus érdeklődés

ről tanúskodnak. A szerző nyilván sokat tanulmányozta az extra-ritmusú bol
gár ütőiskolákat és ezek elemeit mesterien elegyítette magyar m'Otívu1'1UJkkal.
Reméljük, hogy az ütőhangszerek összes, még lírai lehetőségeit is kihasználó
művek hamarosan koncerttermeinkben is megszólalnak. A karmester-tanár
Schwarcz Oszkár és tehetséges tanítványai minden elismerést megél'demel
nek a mostani előadásért.

(N ém e t h G y u l a h a n g ver s e n y e.) Sok, talán túl sok temperamen
tumot juttatott a sors Németh Gyulának, ő maga pedig éppen ezért néha túl
zott intenzitással fordul a művek felé. A hallgatót gy,akran zavarják végletes.:
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gesztusai, néha talán a zenekar egyensúLya is megbomlik, mert Németh erősen

kiemeli a fúvósok daLLamíveit. Mégis majd mindegyik korncertje megajándékoz
vaZami újjaL, sokszor addig rejtett szépsé~ket bányászik elő, máskor pedig
megszabadítja a művet egy-egy nyomasztó konvenciót6f;. Ezt tette 7TlPstani hang
versenyén MendeLssohn OLasz-szimfóniájávaL. A megszokott, stiLizáLt érteLmezés
heLyett vérbő, szinte TUSzt~kus toL7ruícsoLásban eLevenítette meg a zeneköUő lá
tomásait. Kétségkívül átértehnezte MendeLssohnt, éppen ezzel adott jó példát
a sokszor vitatott korszerűsítésre. - Kodály Galántai táncok dmű szerzemé
nyét, a múlt századi verbunkos-irodalom e nagyszerű újraélesztését: 'Viszont
teljesen elhibázott dolog átértelmezi. Kodály narsonák nélküli, kis zenekarra
készítette művét, amely egyébként gyermekkora Galántán töltött éveinek em
lékét is idézi. "Híres volt akkor - írja a partitúra bevezetőjében Kodály Zol
tán - a galántai banda, Mihók prímás aiatt. De még híresebb lehetett száz
évvel azelőtt. 1800 táján Bécsben több füzet magyar tánc jelent meg. Egyik~

nek címe így jelöli meg forrását: vonverschiedenen Zeigeunern aus GaLantha.
Ma már hírmondó sem maradt belőlük". S végül még hozzá teszi:: "Hadd foly
tassa ez a kis mű a régi galántai hagyománllt". Nos tehát Németh Gyulának
hagyományokat kellett volna köve,tnie s nem beethoveni érzelmeket újraélnie.

Az eddig elmondottakból természetszerűleg következik, hogy karmester és
zenekar jól megállta helyét Beethoven C-dúr zongoraversenyének kíséretében.
A magánszóLamot finom tartózkodással játszotta Dieter Zechlin. Ismételten be
bizonyította, hogy a hibátlan előadás mindig többet ad a közönségnek, mint
az agyonértelmezett, de mellécsapkodó tolmlácsolás. (Rónay László)

OLDAS ÉS KÖTÉS. tA szokatlan, az új mímdíg érdeklődést kelt, emóció
kat vált ki. A kérdés. Icsupán laz, hogy ezekből az elsődleges benyomásokból mi
marad meg bennünk, mi válik élménnyé. És ha csak egyetlen mozzanat, egyet
len villanás lobbaJn, 'fel belsőnkben oa. látottak nyomán, ami képes valamilyen
igazságot megvilágítani - legyen az csupán részdgazság, -, a művész nem
hiába alkotott. Ezek voltak az \elsó \hevenyéISzett gondolataírn errol az új ma
gyar filmről, melyet Lengyel József elbeszélése nyomán JancsólMildós rendező

vitt vászonra ... Azután sietve ihozzátettem: a kísérletezőt mindenképpen el
ismerés illeti akkor Iisl, iha egycsapásra nem tudott feljutni az Alkotás nagybe
tűkkel írott magaslatára, ha munkáián még érződik is a laboratórium íze, a
friss, desztillálatlan termék nyersesége.

Jancsó IMiklós, mínt mondaní szokás, nagy fába vágta Ifejs,zéjét. Új fonna
nyelvhez, [elzésreridszerhez, belső Iogikához nyúlt, színte új közeget teremtett
mondanivalója számára, Korát, a mai ember, a "sorSlforduló" generációjának
probléma-halmazát akarta kifejezni, egyetlen ember lelkivilágából az általános
emberi kérdések szintjére [kívánta vetíteni a lényeget, a küzdelmet, a mí belső

harcunkat, tépelődésünket. Kárhoztatható-e, hogy merész kísérletében részlet
hibákat követett el, !hogy apróbb buktatók elkerülték a magy! egész megvalósí
tására irányuló figyelmet? Nem. A kfsérlet sikerült, sok mindent bebizonyí
tott pozitíve éIS negatíve egyaránt; tanulhat belöle maga a rnűvész éIS okulhat
belőle míndenkí, aki a hazai (filmgyártás ügyét scívén viseli ... Míndezen "eI
rnéletí" meggondolások mellett élményt, dgazi katarzist nyújtott így is. Ez pe
dig figyelemre méltó eredménynek számít!

Oldás és kötés! ... Nagyon kLfejező cím. Emberi kapcsolatok feloldódása
éIS megkötődése. A karnera az "én", egyetlen ember lelkivilágának centrumában
helyezkedik el és innen vetíti szerte pásztázó sugarait. Pókháló-ffnom szövedék
ez a belső vílág, küllőí végén egy-egy tapadási ponttal. A-z események azon
ban nem a !középpont felé Ifutnak, dnkább onnan távolodnak. mintegy az ént
megsokszorozva, kivetítve, hogy végül ilyetén tiszta képet riyerhessen önmagá
ról, hogy szembe nézhessen indivddiuumának mínden arculatával. Szembe kell
néznie ezzel ,a számtalan ábrázattal, !hogy a torzult vonások közül kdhámoz
hassa az embert, (hogy meglelnesse a kiutat, mely a humánum fényébe vezet,

Járom Ambrus sebészorvos tanársegéd ez az "ego". Élete la ,,sikerember"
tragédiája, akit csak karrierje érdekel s közben észrevétlenül elveszíti ember
ségét . .. Mert az ember" /ha célartörően önző, míndenberu csak akadályt lát s
főleg mindenkiben. Igy jár Járom Ambrus is. Gyűlöli professzorát, aki ahelyett
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hogy nyugdíjba menne, makacsul praktizál, meggátolja a fiatalabb generáció
még gyorsabb érvényesülését. Magányos farkas, aki manuálitásból, egyéni kéz
ügyességből él. Mícsoda korszerűtlen figura! Manapság a műtő már szinte labo
ratóríum, ahol a kollektíva: sebész, belgyógyász, biológus, elektrotechnikus
együttműködéséri múLik az operáció sikere, iS nem. azon, ihogy valaki miként
metél a bicskával! ... És egy súlyos szívműtét Kapcsán, a klinikai halálból
életre keltett beteg példájának nyomán halomra dől ez az elképzelés. Van még
rnít tanulni az öregektőí . .. Ez a felismerés megdöbbenti Járomot, aláássa mind
emberi, mímd pedig orvosi önbizalmát. Befelé fordul, !hogy megkeresse a lelki
bogokat és !a meglazult kötéseket.

Míndenek előtt az alapkötés tartását próbálgatjar j.Milyen voltam én rrunt
medikus? Tehetséges, vagy csupán erőszakos?" A dócenshez. a jóbaráthoz for
dul ezzel a kérdéssel) A válasz mélyén cinikus megvetés vibrál: "Olyan, mint a
többiek " Zsákutca, nem lehet egérutat nyerni általa. Jőjjenek ta barátok s a
barátnők A rnűvészek müterem-vtlága is csupán egyetlen külső s méghozzá
olyan, amelyik a nmil!hez vezet. Mi közük Járom Ambrus tépelődésénez? \Mind
csak a saját problémáját rágja, utat keresnek maguk is s ezek az utak távolodó
irányban futnak. És a nők? Szeretők, vagy szerető-alanyok, akik csak a pilla
nat mámorát keresik, s ez olyan elízium, ahová csupán az "érdekes" férfi lép
het be, az ernber rníndig kívülreked ...

Menekülnie kellene. Kölcsönkéri ,a dócens kocsiját és hazaszáguld szülő

falujába. Rég nem járt otthon, a falu képe rnegváltozott, átalakult, idegenné
válf, mint ahogy ő is elidegenedett az egykori otthontól. Édesapja, de testvér
bátyja sem vállalja, rnínt ahogyan ő magja sem vállalta eddig őket. Csupán a
hajdani szerető nyúlna feléje, ám ez az emlék rnindig kényelmetlen ... az asz
szony kulák-származása már egyszer áthágihatatlan akadálynak bizonyult ...
Igen, ez már nem az ő v.ilága,ÍHnen is távoznia kell - egyedül. Éjszaka van,
zuhog az eső, valaki, egy vonatról lemaradt fiatalember {:l,ebe áll. Felveszi ko
esijába s visszafordul miatta.. iJói tett önzetlenül, rnerő emberségből. "köteles
ségen felüli jót" - először annyi idő után. Ez az. IéliPII'Ó momnetum dönti el vé
gül is további sorsát, ez ad erőt ail]hoz, íhogy a hosszú alagút sötétjéből a'áka
nyárodhasson a napfényben fürdő hídra.

Ez lenne a film cselekménye - ennyi, semmivel sem több. Mert a darab
nem "esemélIlyekre" épül" inkább, mínt már mondottuk, belül játszódik, az em
beri lélek tájain. Ilyen körűlmények között minden apró gesztus, minden ki
ejtett szó, a környezet 'mínden tónusbelí változása, mínden fény és árnyék, a
kísérőzene mimden akkordja roppant jelentőséggelhír. A küllőket összekötő ke
resztfonalak ezek, nélkülük szetesnék a szövevény, Lássunk közülük néhányat,
elemezzük szímbolíkus értéküket.

A műtermí jelenetben két "betét"-ífilmis szerepel - fiatal művészek Ikií
sérleti kisfilmjei, "maszek" alkotásai... Megdöbbentő a hatásuk. Az elsőri

felakasztott, tolluktól megtisztított Iíbák kelinek életre, szárnyaik helyén kés
sci, villával sétálnak be a vízbe. Mík ezek a szörnyű állatok? A mesebeli sült
.galambot szimbolizálják? Bár ilyesmire célzás ,is történik, mégis inkább a
sültgalamb-fogyasztók kegyetlenséget, kiméletlen nyerseségét példázzák... És
a másik? Ambrus és, szeretője, a más asszonya játszanak el egy különös sze
relmí kettőst. Az asszony bíkindben táncol, a folyópart és egy kőfal mintegy a
szabadság és a megkötöttség között. Mozdulatai bujaságot sugároznak, a má
mor koreográfiája ez. S egyszerre csak imakendő terül. a nő vállára s felcsen
dül a "Kol nidre" bűnbánatraIndító,szívbemarkoló dallama. A fal stratófallá
változik, az oldhatatlan kötés jelentősége akkorám nől, hogy a férfi döbbenten
visszariad önnön vétkes vágyaitól . .. Falujából hazatérőben Ambrus koesijá
ban felcsendül a rádióból Bartók. "Canmta rprofana"-ja; előtte halhatatlan zene
költőnk hangján hallik az ismert népmese a kilenc szarvassá változott fiúról.
akiket apjuk nem nevelt szántásra-vetésre, csak szarvasűzésre s így szarvaik
miatt már nem férnek be az atyai !házba ... Mirrt ahogy Ambrus sem fér már
be, túlnőtt szűkös keretein, másutt a helye.

Ebből a néhány példából is látható Jancsó reális szimbolizmusa. Jelképei
egytől-egyig a főtémát motiválják, annak megértését segítik elő s távol állnak
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mínden öncélúségtől. eredetieskedéstől... S még valamit; a film tanulságával
tanít, felkelti a figyelmet a humánum fontossága írárit anélkül, hogy lólábasan
didaktikus lenne, hogy nevelési szándékát künangsúlyozná. Az a néhány hiba,
mely itt-ott zavarólag hat (például Ambrus a Hortobágyról a budai oldalra lyu
kad ki s onnan megy át Pestre), eltörpül jelentős újító szándéka rnellett. A leg
nagyobb baj talán az, hogy néhol a !képletes összekeveredik a valóssal IS így a
néző ki-kizökken abból a frlangulatból, amit az ályen "belsiŐ" cselekmény meg
követel.

Jancsónak kétségtelenül megvannak a mesterségbelí-műí'ajbelí külföldi előd

jei, ám ezek legtöbbje statikus szímbolízmust vitt vászonra, így a jelképesség
dinamikus felhasználásáért övé az úttörőt megillető elismerés, Ez az elismerés
késztet bennünket is arra, hogy őszinte szívből örvendjünk ennek a szép si
kernek s elmondhassuk: Ez jó mulatság, férfírnunka volt! (Bittei Lajos)

DUNANTÚLI PETOFI-EMLÉKEK NYOMABAN. "Root harangoztak és
megkezdődött az új év, az 1823--as - írja Wyés Gyula Petőfi-könyvében - IS
Kiskőrösön egy parasztházban megszületett .a Jcönyv Hőse", A könyv 1936-ban
jelent meg. Készülő új kiadását időszerűvé teszi a mostani, 140 éves, születési
évforduló, amely erre a szerény megemlékezésre is alkalommal szolgál. Egy
nyári körutazás során találkoztam váratlanul néhány kevéssé ismert, de az
egészhez tartozó Petőfi-emlékkel.Szorosan a Dunántúl tájaín, ahol a költő kró
nrkása és rajongója, Illyés Gyula is született, s ahol Petőfi Sándor, az Alföld
szülötte és szereímese többször is megfordult. Az egyik Tolna megyében 'buk
kant fel. Ezt a megvénket jobbára csak értékes mezőgazdaságí'termelése és be
tyár-romantikát őrző rnúltja révén tartják 'számon, holott' történetében az or
szág legváltozatosabb eseményeivel találkozhatunk, Csak ki kell mondanunk
faluneveit, mínt: Kura, Teve~, Tormás - és la honszerzö ősök korában ta1á1
juk magunkat. Utánuk Döbrököz, Símontcrnya, Ozora, Kajdacs, Kölesd, Szek
szárd - hol az Anjouk középkorát, hol Zsigmond király lovagi világát, hol a tö
rök hódoltságot, hol a kuruckorszak és a szabadságharc emlékét idézik, Lackfi
nádor, Ozorai Pipó, Corvin János, Vak Bottyán generális, Béri Balogh Adám
neve fémjelzi ezt a vidéket. De Ozora lángoló példája, Wosdnsky apátur világ
hírű ásatásaí külön-külön és együttesen is hirdetik a kissé obiomovos prov in
ciálizmusba rnerülő vármegye nelentőségét és országos fontosságát. E tájak
múltjába tekintve, Turgenyev regényeinek hangulatával találkozhatunk. Az
alig néhány kilométer távolságban egymást érő kastélyokban azonban, ahol egy
kor kisnemesi családok éltek, ma a gazdasági élet országos értékű intézményei
működnek, mint a Kajdaes és Kölesd közé települt növényteemesztésí kisér
leti állomás, a ToLna megyeí csemetekert, a hatalmas baromfikeltetök és trak-
torjavító üzemek. .

Természetesen ez csak egyik tájrésze a megyének, a halmos szőlőskertek

kel, a Mecsek 1épcsőit jelentő tirol~as hegyekikel váltakozó - "Édes Völgységí
táj" - Petőfi Sándor boldog gyermekségének s ifjúságának tája, aIhol először

1833 táján s végül 1845-beIl1 járt. A Petőfi-versekböl ismerős Borjád. Ez a Bor
jád, ahol a Scss-család bírtokán a gyermek Petőfi bol:dog vakácíóít töltötte és
ahová az ifjú költő is vísszakívánkozott: az elmúlt esztendőben Kölesd község
peremterülete lett. lÉS Kölesd, a vármegye történetében annyira érdekes és
fontos "Megyeházának" restaurációja során egy Petőfi-múzeum felállításával
kivánt a költő emlékének áldozni. A "Megyeházát", ezt a kemény falaival fől

legvárként magasló nagy múltú épületet még Corvin János emeltette s a iI'alu
határában zajlott le a csata ds, melynek eredményeképpen lemondott trónigé
nyéről. Azt pedig, hogy Béri Balogh Adám Kolesd határában tört a Iabancok
ra: "elejének vágott, közepét bontotta ..." minden iskolásgyermek tudja errefelé
a kuruckorí költészet szemelvényeíből,Kölesdet különben a falubeliek egyen
rangúnak tartják a többezer lelkes, egykori megyeszélohellyel Simontornyával
és la Béla király által alapított ősi Székszárddal is. Mint mondják: "Csak azon
rnúlt, hogy nem Kőlesd a megyeszékhely, mert a vasútvonal építését megaka-'
dályozta a latífundiumok gazdaságpolitikája, azaz nem engedték átvágní a Ka
POS, Sárvíz és Sió pompás rét jeit, holott ősidők.óta a kölesdi Megyeházában
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sorozzák a járás újonoait". A falu határában emelkedik a tűzhányó vonalaira.
emlékeztető, bronz- és avarkori leletekben ,gazdag Cson11hegy.

Ennek a romantikus rajzú hegyne:x tövénél mesélte el nekem a nyáron el
húnyt, kajdacsí születésű, de Borjádón lakó Deér Gyuri bácsi, ~ogy "ehhez a
hegyhez, nemcsak mostanság, hanem száz éve is eljártak a közeli falvak fifÚ
gyerekei, hogy megtalálják benne Attila király kincsét". Deér Gyuri bácsi, aki
nek ősei a borjádi Sass család belső népéhez tartoztak, elmondta azt ,is, hogy
a Sass fiúk is ástak a Csonthegyben, de az a híres Petőfi költő is Sánd01"ka
korában, amikor a sárszentlőrinei gimnáziumban tanulgatott. Ezenkívül még
azt ,is említette Deér Gyuri bácsi, hogy "Sándorka, amikor már fiatal úr volt és.
híres versíró. magánosan szerétett sétálgatni a Sió partján, ahol sokáig elnéze
gette a gyönyörű" hosszúnyakú hattyúmadarakat. amelyek akkor még láthatók
voltak a folyóban ..." -

Deér Gyuri bácsi kisért el Borjádra is, a Sass-kúniához, ahol márványtáb
lánaranybetűk hirdetik, hogy itt élt és dalolt a nagy magyar halhatatlan Pe-
tőfi Sándor 1845 nyarán. S itt írta a Magyar nemes, A négyökrösi szel"ér!Sltb.
verseit. S itt mondta Sass Erzsikének. Ne válasszunk magunknak csillagot? S,
ő maga lett a legfényesebb csillag a magyar égen."

E tábla előtt lassítanak az autók és motorok, Diákok és dolgozók, falubeliek
s idegenek állnak meg előtte és leveszik fej ükről 'a kalapcit. Egyébként e már
ványtáblával ékített necbarok udvarházban semmikép se lakhatott Petőfi Sán
dor, hiszen csak a század elején épült. Legfeljebb azon a telken járlhatott, ami
kor a borjádi Sass-osalád vendége volt. A Sass-család otthona Petőfi idejében
egy alacsony, hosszú, isitállóval és kocsiszínnel egybeépült és immár évtizedek
óta gazdasági irodának használt "öreg"-ház, melynek sarkánál még látszik a
méhes. E márványtábla nélküli igazi Sass-kúniának és a híres méhesnek fény
képe tanuskodík majd rövidesen a kőlesdí megyeház falai között berendezett
Petőfi-múzeurnban, a halhatatlan költő Tolna megyei vendégeskedéséről. De
idekerül még az a hasonlóképpen kedves emlék, az öreg iskolapad is, mely a
sárszentlöríncí evangélikus gímnáziumban állott az 1830-es esztendők óta és
amelyben még 20 év előtt olvasható volt a gyermekes faragású név: Pet1'Ovics
Sándor. A kölesdí Potőfí-múzeum falára kertil a Kajdacs határában lévő bá
jos "Nyugovó" völgy képe is, ahol a népi emlékezés szer-int Vak Bottyán pihe
nőt parancsolt kurucainak s ahová borjádi tartózkodása alatt épp úgy eljáro
gatott Petőfi, mimt a Sió partjára.

Másik dunántúli Petőfi-ernlékünk.ameüyel a 140 éves születési évfordulón
a költőre emlékezhetünk, nem ilyen játékos, nem ilyen színes, és sokkal ke
vésbé számontartott. A tárrész nagyvonalúbb, romantikusabb a bájos Völgy
ségi tájnál. közismertebb is, hiszen a Csobánc, a Rezi, a Tátika, a Badacsony
közelében, a Balaton s a rejtelmes szépségű Kál-medence között rejtőzik, Kó
vágóőrsön. Nagyságra a falu Kölesdre emlékeztet és szartéri színrnagyar. Ezen
kívül három néven is Iscneretes a történelem során, amint .TámJbor Lajos vesz
prém megyei falu- és történelemkutató írásában olvassuk. Ezek szerínt az Ár
pád-korban, amikor még "Bulcsú vezér bölcs bírójának, Kál horkárrak birtokát
őrizte", Kál-őrse volt a neve. Később Szent István király térítése idején, s mert
lakói nyilvánvalóan buzgó Mária-tisztelők is voltak, Boldogasszony-őrsnéven
lett ismert. A hódoltságtól napjainkrg aztán már egyszerűen Kővágóőrs, hiszen
századok óta ássák-vájják itt a falu értékes kíncsétva kitűnő s az országban
ezenkívül még csak Heves megyében előforduló kemény vörös épületkővet. Er
ről a kőről még azt is fel'jegyez:hetjük, hogy ez a nagyszerűen működő országos
hírű kővágóőrsd termelőszövetkezetalaptőkéje is. '" A községí legelőterületet

ugyanis a szövetkezet saját, házi kezelésben termeltéti ki s így elmondhatják,
hogy "a kőből is megélhetnek", azaz annak jövedelmével segítik remek export
képes kertészetüket és baromfitelepüket. A szőlőbirtokukról nem is beszélve.
Ment a híres' révfülöpi borok nagyrészt Kövágóőrs birtokán teremnek, miután
a kedves, közkedvelt üdülőhely határa csak az utóbbi években lett külön ta
náccsal bíró önálló község. de Kövágóőrs továbbra is megtartotta a Pálkövi
öböl menti partfogát és a hires ecsérí szőlőket, amelyek közt most restaurálják
a háromhajós, Arpád-koni Boldogasszony templomot.
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Itt, e védelemre, őrségre rendelt falu 'házai között őriztetett meg Petőfi

Sándor eddig ismeretlen családi emléke is: itt élt s itt nyugszik poraiban ahal
hatatlan magyar költő édesanyjának, Hruz Mátiának elsőfokú unokatestvére;
Hrue Lydi.a: mint ,,nemes és nagytudományú újhelyi Barla Mihály nagytiszte
letűnek s a kövágóörsígímnázíum igazgatójának" felesége.

E nagytudományúként említett nagytiszteletű Győrből került a XVIII. szá
zad végén a kővágóörsí eklézsia és gimnázium vezetésére, felesége pedig, Hruz
Lydia Kecskemétről származott ide. A nagytiszteletű korán elhaláloe.:ott, de az.
özvegyen maradt Hruz Lydda gyermekeivel a gyönyörű fekvésű faluban maradt.
s még a XVIII. század végén felépítette azt a helyi szokásként vaskos, kemény
vörösterméskővel körülkerített, tornácos, csipkés orornzatú, balatoni fekete
náddal fedett "curiális nemesreortaíát'', malynek falai között vendégeskedvé
a benne álló 200 éves almáríumok fiókjait kutatgattam, A családban hagyo
mányként őrzött emlék: Hruz Má.ria és Lydia rokonsá.ga az almáriumok okmá-·
nyarval ígazolható, De UjhelyiBairla Mihály nagytiszteletű úr özvegyének. a
Kecskeméten született Hruz Lydiának dédunokái, Simonyi Ernőné és Bárány
Karolin, li Balatonkenesei Gyermeküdülő pedagógusai emlékeznek is még arra,
amit édesanyjuk, nagyanyjuk mesélt, s amit azok egyenesen Hruz Lydia nagy
asszonytól hallottak, hogy "Petőfi Sándor édesanyja a Hruz-család szegényebb
ágából származott s korán árvaságra jutva, a gazdagabb ágnál nevelkedett" s
ott természetesen a háztartásban segédkezett, hiszen abban az időben nem volt
más megélhetési lehetősége egy szegény árvalánynak, akár paraszti, akár ne
IT1€Si ágyban születebt is ... A kővágóőrsi Barla-portán őrzött adatokból az is
kiderül, hogy Petőfi Sándor pápai diák korában felkereste Hruz Lydlát s me
leg barátságot tartott annak fiával, Ujhelyi Barla Károly későbbi soproni hites
ügyvéddel ís, aki a szabadságharc alatt, mint tüzérhadnagy, Klapka tábornok
mellett harcolt Komáromban. Petőfi Sándor édesanyjának ma is élő kővágő

őrsí rokonai elmondták még, hogy egy korabeli, a jcöltőtől kapott Petőfi-fény

képet is őriztek a családban, melyet azonban a második világháború pusztítá
sai óta sajnos nem találnak. (Dénes Gizella)

EGY CSANÁDI PüSPÖK MÁTYÁS KORÁBAN. Feltűnő esemény volt a
XV. század Magyarországában az előkelő és vagyonos családból származó, hu
szonhét éves korában püspöki székre emelt Szokoli János lemondása a főpapi

méltóságról, A Szabolcs megyeí igazdag és befolyásos zakeli és kisvárdai Szo
kolí család eredetét a Báthoriakkal közösen a Szabolcs vármegyei Szokol hely
ségtől vette. A kisvárdai előnevet csak atyja, Péter macsóí bán és temesi főis
pán, a törökverő hadvezér, Szilágyí Mihálynak fegyvertársa kezdte használni.
Anyja: Kisvárdai Potenelana. Négy fivére 'közül ő, a legidősebb, az egyházi
pályára lépett. Egyik legrokonszenvesebb alakja történelmünknek, kinek életé
ben vonzóan váltakozik a fény az egyszerűséggel, a hatalom a legnagyobb le
mondással.

A váradi egyhézmegyébe vétette fel magát. Tanulóévei Várad aranykorára
esnek; mikor Vitéz János irodalmi és rnűvészetí gyújtópontjává, hírneves hu
manisták gyűjtőhelyévé tette; míkor Iskolát jeles tanárokkal, a tudományos kJ-·
képzés mínden eszközeivel rendelkeztek. A káptalani iskolában rendkívüli ké
pességeinek megnyilatkozásával magára 'vonta a nagy főpap figyelmét, aki meg
tette kanonokjává. Midőn a csanádi püspökség megüresedett. Szokoli még csak
a kisebb egyhází rendeket bírta éIS - rnínt említettük - csak huszonhét éves
volt. Mátyás király azonban sietett őt erre a püspökségre emelni éIS a Szentszék
nél szorgalmazta kineveztetését, Sem a király kinevező okmánya, sem a Szerit
székhez intézett írata nem maradt fenn. Biztosra vehetjük azonban, hogy Má
tyás király kegye ernelte püspöki székbe. Az IApostoli Szeritszék külső befolyás
nélkül aligha nevezett volna ki az előírt kánoni kort és a papszentelést nélkü
löző férfiút püspökke,

Mivel a káptalanok püspökválasztó joga megszűnt, Mátyás király korlátla
nul magának követelte a főpapi kdnevezéseket. Ezt azonban a Szeritszék nem
ismerte el. Az előző századokban a kírályok csak kivételesen kérték maguknak
azt a jogot, hogy a főpapok és a papság, dlletve a káptalanok javaslata alapján
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nevezhessenek ki püspököket, A XV. század második. felében kezdték csak ezt
a· jogot korlátlanul gyakorolni. A pápák nem fogadták el ezt a !lÜirályi kineve
zést és ez ellen úgy védekeztek, hogy a püspöki székek betöltését esetről-esetre

.előzően ún. reservatióval fenntartották maguknak. Szokoli kinevezése előtt a
csanádi püspökség betöltését is reserválta a Szeritszék. Összeütközés azonban
azelőtt is ritkán fordult elő, mert a pápák rendszertrit ugyanazokat "nevezték
ki", akiket a királyok színtén ugyanazon műszóval: "kineveztek". 19y történt
Szokolí kineveztetésekor is. A római kúria a királyi udvar előterjesztését telje
sen figyelmen kiV'ÜI hagyva, hivatkozva a reservatióra, saját hatalmából "lci
nevezte" csanádi püspökke. A pápai kancellária jegyzőkönyve szerint: 1466
október 27-én II. Pál pápa uralkodásának második esztendejében Szokoli (Zoc
hel) János úr személyével betöltetett az Albert püspök elhúnytával rűresedés

ben álló csanádi ~gyház Magyarországon. Ugyanezen a napon a Szeritszék több
bullát bocsátott Ici. Értesíti a kinevezésről: a káptalant, továbbá külön bullá
val a székváros és az egyházmegye papságát, azután a népet, a "vazallusok;:lt",
ezenkívül a kalocsai érseket, végül Mátyás királyt. II. Pál pápa "különös kegy
útján" felmenti Szokolit a korhiány alól, majd külön bullával megengedi, hogy
az egyházi rendeket, az alszerpapságot, a szerpapságot és áldozópapságot foly
tatólagosan bármely püspöktől felvehesse, végül ugyaricsak bármely püspöktől

magát püspökke szenteltethesse oly módon, hogya püspökszentelésnél még két
püspök segédkezzék: e kedvezmény azonban ne csorbítsa a ~alocsai érsek jo
gait. "Az isteni bőkezűség némelykor kegyének sok ajándékát oly módon önti
ki. hogy még a kor hiányait is elviselve pótolja a hiányt az erények érdemei
VEl, hogy az illető a méltóságok csúcsára emelkedhessék." Ezek a szavak ugyan
az .ilyen bullák megszekott fonmulái, azonban Szokolinál megfeleltek a való
ságnak, valamint a bulla egyéb dicsőí-tő kifejezései, melyekkel a pápa reményét
fejezte ki: mídőn a pásztorától megfosztott csanádi egyház kormányzásáról
Szokoli személyében kirván gondoskodni, a püspököt övező erények kimagasló
ajándékai sokszorosan gyümölcsözök lesznek a csanádi egyházmegyére.

Mátyás király halála (1490. július 6.) kétségkívül mélyen megrendítő ha
tással volt Szokolrra. Mátyás királynak köszöruhette Szokoli püspökke kinevez
tetését és uralkodása alatt miridvégag élvezte kegyeit. De ha az első percben
míndenkí csak arra ,gondolt, hogy az ország mit vesztett, csakihamar a trón
örökléssel, a királyválasztással kellett foglalkozni. Szokoli sem vonhatta ki ma
gát a kérdés megoldása alól. 'I'rónkövetelőkbennem volt hiány. Ugyanis a ma
gyar korona, melynek megszerzésére már a XIII. század vége óta a leghatal
masabb dínasetíák szüntelenül sóvárogtak. értékében Mátyás uralkodása alatt
még jelentékenyen emelkedett. Mátyás kiJrály tudvalevően Korviri Jánost je
lölte ki utódjának. Ezenkívül a Habsburg-ház: nevezetesen Miksa római király,
továbbá a Jagelleházból Ulászló esek király és öccse, János Albert herceg igé
nyelték a magyar trónt. Szokoli úgy látszik, kezdettől fogva Ulászló mellett
foglalt állást. Ama nagy vonásokból. melyek János püspököt Mátyás királyhoz
bűvölték, enmek fiában egy sem volt meg. Befolyásolta Szokolit Korvin János
sal szemben a trónkövetelő házasságon kívülí származása, továbbá annak mér
legelése, hogy Magyarország elszigetelten megállani még a legnagyobb fejede
lem alatt is aligha képes. Miksa római kiJrály eljátszotta k.ilátásait azzal, hogy
örökösödés-i jo~a hivatkozva, a nemzet kdrályválasztó jogát illem ismerte el.
Talán a legnépszerűbb trónkövetelőnek János Albert herceg tűnt fel: tatár
seregeken aratott győzelmeiértmint diadalmas hőst ünnepelték. De kiváló egyé
ni tulajdonságaí nem pótolták azt a fogyatkozást, hogy országa nem volt és
atyja halála után sem számíthatott biztosan a lengyel trónra, melynek betöl
tése színtén szabad választástól függött. Ezek megfontolása után Swkoli a len
gyel királyi származású Ulászló cseh királytól várhatta leginkább, hogy Má
tyás birodalmát összetartja és hódításaiból legalább a cseh koronához tartozó
Morvaországot és Sziléziát Magyarország részére megmenti. Ez a felfogás nem
sokára túlsúlyra emelkedett. Június első napjaiban érkezett meg Szokoli a ki
irályválasztó országgyűlésre. Ez választási "feltételeket" szerkesztett a megvá
lasztandó király részére. Ebben többek közt követelték ; hogy a k'Íl"ály az esz
tendő nagyobb részét Magyarországon töltse, Ezzel elárulták, hogy Ulászló cseh



királyra vagy Miksa római királyra gondoltak. Korvin .Iános fegyvert raga
dott, de vereséget szenvedett, Ezzel megtört és Ulászló koronázási menetében ..
maga vitte a koronát. Ulászlónak adott ugyanis a nagy többség elsőbbséget a
külföldi trónjelöltek közüL Népszerű lett "a lengyel-cseh szövetség eszméje".
ünnepélyes ülést tartott az országgyűlés a budai Szent-György-egyházban. Erre
az Apostoli Szentszék és a külföldi fejedelmek követeit is meghívták. Szentrníse
után Nagylucsei Orbán egri püspök, nádori helytartó, mínt elnök előterjesz

tette azt a íavaslatot, Ihogy Ulászló cseh királyt válasszák meg Magyarország
királyává. Ezt az indítványt az országgyűlés egyhangúan elfogadta és az új ki
rály fogadására küldöttséget állított össze, Ebbe beválasztották Szokoht is. Szo
koli a küldöbtség többi tagjaival elindult a király elé, hogy az ország határán
üdvözölhessék. Ulászló ezt nem várta be, hanem a főváros felé sietett. Nagy
szombat és Sempte között, F'arkashídán találkoztak a !királlyal. Innen bevonul
tak Budavárába. majd Székesfehérvárott Utászlót királlyá koronázták.

Sem a korán elért magas méltóság, nem a dús anyagi javak, sem a pápai
és királyi kegy nem. boldogították Szokolit. Lelke magános elvonultságra vá
gyott. Régóta foglalkozott a gondolattal, hogy a pálosremeték közé lép. Már IV.
Sixtus pápa (1471-84) előtt feltárta szívének ezt a régi óhaját. A pápa iparko
dott őt erről egyelőre lebeszélní, hasonlóképpen uralkodója és legtöbb püspök
társa. Megismételte szarzetbelépésének kéreimét VIII. Ince pápa (1484-92)
előtt, de csak VI. Sándor idejében teljesült hő vágya. Míután több, mdnt ne
gyedszázadon át kormányozta Szent Gellért örökségét, 54 éves korában letette
az egyházfejedelmi bíbort és a diósgyőri kolostorban felvette a fehér remete
ruhát. Körülbelül ugyanakkor, rnikor Szokolí, mondott le Firípecz János püspök
is váradi és olrnűtzí püspökségéről, a budai prépostságról és a főkancellári mél
tóságról ; vagyonát ezétosztotta az egyházak, rokonai és barátai között, a Szerit
szék engedélyével a ferencesek ama kolostorába vonult, melyet a morvaor
szágí Hradisehon ő emeltetett. Azonban, míg a "volt váradi püspök" - mint
szerzetes társai őt nevezték - ezentúl is a diplomáciai pályán működött és
Ulászló király polrtíkájának éppúgy, mint azelőtt Mátyás kírályénak, elsőrangú

tényezője volt: addig Szokoli János teljesen elzárkózott a világ eseményeitől

és a legnagyobb alázatossággal vetette alá magát az újoncok közös gyakerta
tainak. Püspöktársai élénken érezték hiányát. Midőn Budára tanácskozásra jöt
tek össze, kérlelték: térjen vissza közéjük. A király többször megkínálta új
egyházi méltósággal ; Váradi érsek elhunyta után felajánlotta neki a kalocsai ér
sekséget. A király közbenjárására rendi előljárói sem ellenezték ennek elfoga
dását. Szokoli azonban mindvégig megmaradt remetének. Napjait a remeteélet
szigorú szabályai szerínt önmegtagadásban, Iemondásban, a tudomány ápolá
sával a szeritség hírében élte le. (Juhász KáLmán)

EGYHAZI MÚLTUNK TARLOJAROL. Kétségtelen, hogy korunk egyik
legszembetűnőbb vonása a múltra vonatkozó emlékek ritka megbecsülése. Is
meretes, hogy műemlékeínk feltárására, megóvására, sok esetben eredeti formá
jukban való visszaállítására már eddig számlálatlan milliókat áldoztak közü
leteink. Ugyanez áll régi irodalmunk maradványainakmegbecsülésére is. Közép
kori króníkáínk például, melyek eddig csak latin eredetiben, vagy legfeljebb
Szabó Károly ódon, ma már nehezen élvezJhetőfordításábanvoltak hozzáférhe
tők, egymás után jelennek meg irodalmi értékű fordításokban és hozzá tetszetős

kiáJ.lírtásban. Vidéki. múzeumaink és megyeí levéltáraink viszont a helyi törté
netre vonatkozó okleveleket és egyéb írott emlékeket gyűjtiik össze, mentík meg
az elkallódástól és tesziik hozzáférhetökké a kutatás számára. Mivel pedig ezek
a gyűjtemények általában saját folyóirattal, dlletve kiadványsorozattal is ren
delkeznek, a helytörténeti kutatások az utolsó években soha eddig nem tapasz
talt lendületnek indultak. A ,gyulai Erkel Ferenc Múzeum kiadványsorozata
például már a harminckettedik számnál tart. De ugyanígy említhetnők a sze
gedi Móra Ferenc Múzeum, vagy a zalaegerszegi Göcseji Múzeum kíadvá
nyait is.

Természetes, hogy a helyi kutatások által felszínre hozott adatok túlnyomó
része helyi érdekű, de azért szép számmal vannak közöttük: olyanok, melyek
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'országos viszonylatban is figyelmet érdemelnek. Ez az eset forog fenn annál a
két jelentéktelennek Iátszó adaléknál is, amelyet a csanádi egyházmegye múlt
jának fáradhatatlan szorgalmú kutatója Juhász Kálmán, mcstanában bocsátott
közre, Az egyiket "Egy ismeretlen bencés apátság Szegeden" címmel az Osztrák
'Történeti Intézet nagytekintélyű folyóirata, a MitteHungen des Instituts für
·österreichische Geschichtsforschung (196l. 3,59-62. l.), a másikat "Egy délalföldi
hiteleshely kiadványai. hadi regesták", címmel a gyulai Erkel Ferenc Mú
zeum kiadványainak IV. kötete közölte (Gyula, 1962.).

Az elsőben arról van szó, hogy Lőrinc garamszentbenedeki bencés ap$
egy birtokperből kifolyólag a Szerit Miklósról nevezett szegedi bencés kolostor
apátja és szerzeteseí előtt esküvel bizonyítja, hogy a szóban forgó sági birtok
rész mi:ndig a garamszentbenedeki apátság jogos tulajdona volt. A dologban
nem maga az ügy fontos - hiszen hasonló birtokvrllongások száz- és ezerszámra
fordulnak elő középkori jogéletünkben -, hanem magának az apátságnak em
lítése. Ez ugyanis az egyetlen írásos adat, mely fennállását bizonyítja. Mivel az
oklevél hitelességében nincs okunk kételkedni, el kell hinnünk, hogy Szegeden
1225-ben valóban fennállott egy bencés apátság. Mi:kor 'keletkezett, ki alapí
totta, meddig áliott !fenn, nem tudjuk. De nem is fontos, Bennünket ezúttal
'Csak az érdekel, hogy egyáltalában létezett. Mert fennállása újabb nyomatékos
bizonyíték amellett, hogy a középkort Magyarország egyházi intézményekkel
való ellátottság tekintetében semmivel sem maradt mögötte nyugati szomszé
-dainak. És pedig ez a megállapítás nemcsak a Dunántúlra és a Felvidékre. ha
nem. némi szordínóval az Alföldre is áll. M€II't íme a középkori Szegeden a
két ferences, egy domonkos" egy johannita és egy premontrei apácakolostor
után egy bencés apátság tűnik elénk. Ebben az összefüggésben, a magában sem
mit sem mondó adalék; [Valóban országos jelentőséget nyer.

Bár más szempontból. nem kevésbé értékes Juhász Kálmán másik köz
lése, az Aradi regesták. A dolog megértésére tudnunk kell, hogy a hiteleshe
lyek a magyar !középkor legsajátabb alkotásai voltak. Jóllehet sZ'igorúan egy
házi vezetés alatt állottak, lényegükben mégis vtlágí intézmények, afféle köz
jegyzőségek voltak, melyek 'hatósági megbízásból, de sok esetben magánfelek
megkeresésére is közhítelü okleveleket állítottak ki. Se szerí, se száma azoknak
a köz- és magánügyi, főleg birtokjogi vonatkozású ügyűeteknek, rnelyeknek le
bonyolítása a hitelesihelyekre várt. Mivel pedig a ihiteleshelyek nemcsak az ok
levelek kiállítására, hanem őrzésére is vá'llalkoztak, levéltáraikban a századok
múlásában rengeteg értékes. történeti anyag Ihalmozódott fel, jobban mondva
halmozódhatott volna fel, ha nem jön közbe a török hódítás. A török hódítás
ugyanis szellemi téren talán még károsabb volt, mint anyagi téren. A hiteles
helyek Ievéltáraiban tárolt anyag nagy része is megsemmisült, illetve elkalló
-dott, Csak az a része maradt meg, meilyet idejekorán biztos helyre mentettek.

Természetes, hogy a délvidéki hiteleshelyek, például az aradi és a csanádi,
még nagyobb mértékben ki voltak téve a pusztulásnak. Hiszen mindkettő egy
szólván a hadak országútján feküdt. Érthető tehát, hogy megmaradt anyaguk
-összeböngészése és időrendbe tűzése még több munkát és vesződséget igényel,
mint szerenesésebb helyzetben levő társaiké. Annáfl nagyobb elismerés iLleti
tehát Juhász Kálmánt, hogy nyilván sokévi előzetes gyűjtés után vállalkozott
az l(i52-ben megsemmisült aradi káptalani hiteleshely azétszőrt anyagának ösz
.szegyűjtésére és értelmes regesztakba foglalására. Alaposságának és lelkiisme
retességének szemléltetésére legyen szabad annyit említenünk, hogy míg elődei

közül Karácsonyi Jánosnak (1881) míndössze 85, Márki Sándoénak pedig (1892)
"252 káptalani kiadványt sikerült felkutatnia, nála 632-re emelkedett ez a szám.

Mivel tísztána véletlenen fordult, rnelyik oklevél maradt meg, melyík sem
misült meg, az eddig felkutatott anyag megközelítőlegsem elegendő csak 'Vala
mennyire is kíelégítö korkép megrajzolásához. Ahhoz túlságosan mozaíkszerű.

De a sok apró kavics között szép számmal akadnak értékesebbek is, melyek
nek ,a társadalom-, de még inkább az erkölcstörténet nyomozója jó hasznát ve
heti. Juhász Kálmánt mindenesetre elismerés Illeti, amiért közelebb segített
bennünket nemzeti múltunk egy-egy parányi részletének megértéséhez és
egyenletesebb megvilágításához.. (Balanyi György)
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RAJNIS ÉS IRODAUMI HARCAI. Irodalmunk régi korszakaiban ma már
szinte elképzelhetetlenül nagy port vertek fel az irodalmi viták. A szellemi élet
kibonJtako~tása, a nyelv rnűvelése és finomabbá tétele a ~egrfontosa:bb írói
feladatok közé tartozott. Kis részletproblémákat is szenvedélyes hangú apoló
giák.'kal védtek és dörgedelmes Vlitairetok sorozatávalt:álmadtaJk; több évti
zedes életművekben fölfedeihetők a hosszúra nyúj;tott VliJtáJk nyomai.

A XVIII. század másoddJk felének legkitartóbb irodalnru vitázója Rájnis
-József, Rájnds Baróti Szabó Dálviddal és Révai Milolóssal együtt az óklasszíkaí
vagy másnéverr deákos iskola egyik megalapítója. Tdzenhatéves koráoan, mint
jezsuita papnövendék külföldön tanul, és ott kezd el magyarul verselm. Gya
kori áthelyezései következtében idegenben és hazájában egyaránt sokféle tájat,
embert és szokást megismer, s ennek köszönheti, hogy nyelvi készsége, szóbő

.sége - beleértve a jellegzetes tájszólásokat is - rendkivül gazdaggá válik
Ez a ikor~~ial'akuló nyelvi fejlettség költői munkálkodásra senkenti. Főműve,

A magyar Helikonra vezérlő Kalauz tudatos és haladó programot hirdet. "Sze
retem édes hazáJmait, s ugyanazént a magyar nyelvet is szeretem, jól tudván,
mely szorosan légyen összekapcsolva akármely hazának szerencséie a maga
tulajdon nyelvével."

Nagy .kár; hogy ezt a komoly tudású férfit I'OSSZ vágányra terelik az iro
dalommal kapcsolatos viták. Polémíkus harcai egyre inkább elszakítják a li
terátor józan felfogásától és enunkaterületétöl. A Kalauz kinyomatása után rö
videsen szembekerül Ráth Mátyással. Ráth az első magyar sajtóorgámum, a
Magyar Hirmondó hasábjaín ismerteti Rajnis művét. Cílokében tárgyilagos han
gon szól a Kalauz jelentőségéről, árnyalatosan elemzi erényeit és hibáit, de
Rájnis magabiztos, fennhéjázó előszava ellenérzést váít ki. belőle.

Bájnis nem méltányolja a tárgyilagos krit~ká,t, személyes támadásnak mi
nősítd és séotett önérzettel vág vissza Ráthnak. "Lgaz fennyen szóltam - nyi
latkozik a harmadik Hirközlőben - azon 'a tudatlanokat, a félszeg: magyar
kákat knpara.ncsoltarn az útból, hogy ne akadésoskodíanak ... Görcsöt keres
hetsz bennem, ha erős a fogad, meg is rághatod, de jobb ám néked írótolladat
rágvári iVagy avval fogaidat tisztogatván ..."

Ez már az elmúlt századok haragvó prédikátorainak .klrnéletlen tónusa. A
modernebb szellemek az írodalom és a magyarság szempontjából károsnak
tartják ezt a .vagdaííkozást. Kazinczy szerínt Hájnis érdemre való tekintet nél
kül legázolja vazokat, akdket nem szere.t. Batsányi Orczy Lőninchez írt egyik
levelében "lireraturát 'allacsonyítónak" bélyegzi ezt a vitastílust és sajnálja, hogy
szép tehetségű férfiakat ilyen rnesszire sodorhat az indulat.

Rájnist semmi sem állíthatja meg útján. Baróti Szabóval is összeakasztja
a tengelyt - Sisakos, pajzsos, kardos Mentőírása már a lázas mdulat hiper
bolikus pályáján száguld, "A ki hadi trombítáját felette dagadt pofával fúj
ván, a feledékenységnek iharnva alatt csalkinrem elaludt bosszamkodásomnak tü
zét felgerjesztette ..." - írja egy helyen Barótiról. Másutt: "De szabadsággal
való élést csak igaz poétákra bízhatjuk, nem pedig maimokra, krik torkukat
megmetszenék a borotvával, mellyel 'a poéta szakállát beretválja."

Rájnís makacsságára jel'lemző, hogy - bár írásaiban sokkal erősebben

.sérteget - Baróti Szabó elhallgatása után sem szűnik meg úiabb goromba
ságokat vagdalní ellenfele fejéhez.

Batsányi figyelmezteti ai elvakult vitázót, hogy tónusával, fenyegetőzései

vel nemcsak az ,iailmdékoSkodó tudóskákat" riasztja el, hanem az igazán tudós
írókat is.

Rájnís erre az újabb ellenfelet veszí célba. Apulejus tüköre című huszon
hét jelenésre tagolt vitairatában széles flrontú támadást inddt a radikális szel
Iernű, jól képzett Batsányi ellen. Rájnis haragját Batsányínak egy korábban
közölt Horatius-idézete lobbantja fel. Ebből az idézebből a következőket há
mozza ki: Batsányi ug8Jtó kutyához hasonlítja őt, akinek koncot kell vetmi,
'hogy elhallgasson, A vérig sérttett Bájnis lankadatlan energiával ontja hatal
mas tömegű vit.'tiratát. Ellenfele leszólásában semmiféle gátat nem ismer:
,,swrszálihasogató emoerkérrek" és "lantra néző szamárnak" trtulál ia, ak,i "ru
gódozik". Támadásait csak aIklkor szünteti be - s ez érző lelkületre vall -,
mnikor Batsányit a magyar [akobínusok ügyével kapcsolatosan lefogják. A
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kortársak véleménye szerirnt sajnálja is Batsányít - s mínt írót nagyra ér
tékeli.

Kettöji.iJk küzdelrnében vitágosan megmutatkozik a különbség: Bats:ánylj vi
tastílusa finomabb és kifejezőbb; megalapozott !kritikai fe~észültséggel fejti
k[ álláspontját. Rájnis is Iogikus vitázó, de lobbanékony temperamentuma, vad
indulatai a legtisztább gondolatokat is beárn.yékoljáJk. Pedig olvasottsága, nyel
vészetben. irodalomban és esztétikálban való jártassága kora legműveltebb fér
fiai közé sorolja. Hazafias érzelmei is közcudomásúak; a magyar ruha vise
léséért - ez akilwriban több, mint puszta külsőség - S<OO;ZQT meggyűlik a
baja aulikus érzelmű egyháti feletlteseivel. )1;velren át szerény kis szobában
éldegél mcstoha körűlmények között, szinte remetei egyszerűségben, Egyiik
életrajzírója szerínt hétszám fűtetlen szobában, köntösébe burkolva didereg és
fásuLt ujjakikal körmölget pislogó mécse rnellett fél éjjeleken át. Irodalrmmk
szorgalrnas és töretlen lelkesedésú munkása ő; ha szenvedélyessége eltorzítja
is~bb művét, szeme előtt míndig az a cél lebeg, hogya magyar szellemi. élet
és irodalom felemelkedését szolgálja, (Szeghalmi Elemér)

JEGYZETLAPOK. (A költészet veszélyei.) A leporelló képes könyvecske, a
legifjabb korosztály számára, lehetőleg olyan képekkel, vagy kép-történettel,
hogy a gyermek szórakozva tanuljon belőlük és játszva gyarapítsa ismereteit.
A képeket versek magyarázzák. Az irányban, mily mértékben gyarapítják a
gyermekek ismereteiket leporellókból, míndezídeíg nem végeztem kutatásokat.
Bizonyos azonban, hogy járókábanvárépírtésre a leporelló kíválóari alkalmas,
amig ,lapjwm nem szakad. .

Akció !indult a műfa] megújítására: valóban instruktív képsorhoz minél
kevésbé együgyű versikék írása érdekében. Magam is csatlakoztam a mozga
lomhoz, már csak abból a régi meggyőződésembőlkövetkezőleg is, miszerint
illem a gyerekek olyan ostobák, hogy csak igügyögve lehessen velük beszélni,
hanem a felnőttek ragadnak meg ostobaságukoan minden alkalmat a gügyö
gésre, Kitaláltarn hát egy Ieporelló-témát, rnely szerint Gyurka kutyája társa
ságában unalanában világga indul; útközoen különféle háziállatokkal talalko
zik és zenekart szervez belőlük, A célzat világos: ismerje meg a .gyerek a házi
állatokat, sőt hangjukat is, minek ,következtében a zenekarban a bárány bége
tett, a kecske mekegett, a csikó nyihogott, a kakas kukorékolt, ill borjú pedig
azt mondta: bú. Nos, ezzel a borjúval történt a baj.

Bandika k.apott egy Allatzenekart: ezt fölhasználta várépítésre. mire ka
pott egy másodikat is. E~or már fölébredt benne az irodalmi érdeklődés: ad
dig olvastatta marnájával a verseket, mígnem megtanulta őket.

Elkövetkezett az idő, mikor Bandika óvodába került. Ott aztán nem kis
meglepetést keltett, míkor kezét hátratéve bizonyos öntudattal ezt a kijelen
tést tette: Én vagyok a bamba borjú. Addig mondogatta, míg a meglepetésből

csodálkozás, a csodálikozásból pedig enyhe rnéltatlankodás nem Lett. Behívták
a szülőket s [kellő tapintattal közölték velük, hogy talán mégsem egészen he
lyes pedagógiai szempontból, ha gyermeküket mérgükben bamba borjúnak
becézitk.

A mama először nem értette a dolgot 5 tiltakozott: életében soha ilyet nem
mondott a kisfiának. De aztán derengeni kezdett benne az Allatzenekar illeté
kes strófája, eképpen:

Egy másik rét elején
álldogált egy kis tehén.
"Én vagyok a nedves OTTÚ,
búsan bőgő bamba b01'jú."
"VilágLátni jössz-e, Bú?" -

és így tovább.
A félreértés tisztázódott, a szülőkről minden gyanú elhárult. Félő azonban,

hogy Bandikán a történtek után rajt ragad hornéri epitetonnak a Bamba Borjú.
Ilyen veszélyei vannak a költészetnek. (r. gy.)
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