tartják meg leginkább a középkor
misztíkusának, Eckhart mesternek szavát: "Ha elragadtatásban volnál, mínt
Szent Pál és tudnál egy szegény emberről, aki egy kis levesre szorulna,
sokkal jobbnak tartom, ha szeretetoöl
kilépsz az elragadtatásból és szolgálsz
a szegénynek."
Aki valóban a természetfeletti v ilát;
élményeire áhítozik, annak tudatosan
és alázatosan kell végigjárnia - Krisztushoz hasonlóan - a nagyon is reális "emberi" életnek, a keresztény
hétköznapoknak útját.

"Uram, szívemben fel nem
fuvalkodtam,
Nem ,néz magasra szívem elbizottan,
Nem forgato k magamban nagyokat,
Sorsom fölötti csodadolgo1r.at".
(Sík Sándor [ordiuisa)

S ha a lélek mégis nagyobbra hivaIstentől meghívást kapna, hogy már itt a földön felülemelkedve az emberi gyarlóságokon, a
természetfölötti világ színeit láthassa,
hangját hallhassa, akkor Gem léphet ki
az emberi testből s az Isten-rendelte
emberi kötelezettségek világából. Sőt,
az ilyen kíváltságos lelkek hallják és

tott lenne, ha

Szenna'Y András

•

NAPLÓ
BALANYI GYöRGY EMLÉKEZETE. Girnnázista diák voltarn. amikor elő
ször talá1lkoztam a professzor úr nevével. Szerzőként sze'l'epeltegy történelmi
tankönyv címlapján. Néhány év múlva aztán mínt piarista szerzetesújonc az ő
könyvéből talnul tam a rendalapító Kalazanci Szetit Józse! életrajzát, ésmi,nt
eszménytképet kereső ifjú megint csak egy Balanyi-kötet Japjairól ismerkedtem
meg a nagy Assisi Szent Ferenc egyéniségével Egyetemi hallgató koromban
a nyomtatott tanrendben 'láttam újra a nevét: "Bismarck bukása" eí:mmel hirdetett éppen előadásokat a legújabbkori világtörténot tárgykől,éből mínt c.
rendkívüdi tanár. Végül tanári gy'akonlóévem folyamán hallgatnom is kelleti.
egy didawJmi tárgyú előadássorozatát. Megcsodálhattam alapos fellkészült<>égét csakúgy, rnint tanári rnivoltámaik ettkáját. Tiszteletet ébresztő irodalmi
színvonalon adott elő alig tizenötrőnyí hallgatóságánaéc, és - noha se könyv,
se jegyzet nem volt előtte - oly hibátlan fogalrnazásban, hogyaszöveget
azonnal nyomdába lehetett volna küldeni, Igy hangzott el egyébként minden
szentoeszéde, minden előadása.
Évek rnúltán, llwlozsvári tanárkodásom idején egy fedél alatt lakhatnam
vele. Elkikor anáJr a középkorí egyetemes történet nyilvános rendes tanára volt
a kolozsvári tudományegyetemen. Bár szakmájában szinte éjt nappaűlá téve
dolgozott, nem tudta nólkülöznd a baráti társasága t, és bizalmasainak körét
míndenüet megteremtette maga körül. Ilgy ikerültem közelebb hozzá. Az ebéd
és a vacsora utáni együttléteken 'kávé vagy tea mellett beszélgetve megismerhettem nemcsak rneleg Ikedclyét, hanem polrtíka; rneggyőződését is. Igaz embersége éppen nem vol t ."korszeru" a szégyenletes megkülönböztetésesc és sárga
csillagok idejében, de fényes igazolást ,talált rnirid a Ikeresztény lelkiismeret,
rnind a történelem íibélőszéke előtt.
Néhány esztendei távollét után Budapesten ismét ugyanegy ház lakói lettünk. Gyakran élvezhettem atyai barátsággal nyújtott támogatását akár tanári, akár tudományos kutató muníkámhoz, Szellemi erőínekfeljcs birtokában
ő maga is állandóan dolgozott 1963 május 4-én bekövetkezett váratlan haláláíg.
HetvennyolcadiJk évében távozott.
Ezeknek az emiIélkeknek felidézése már akaratlanul is jeRemzi Balany;
György egyéniségét, és mutatja rnűiködésének főbb írányaít, 'I'udományos életműve jórészt dcét nagy szerit tündöklő alakjának sugárzatáoan áll. Egyikük Dantéval szólva - "egy Nap, rnínöt a Ganges partja nem szül": Assisi Szerit
Ferenc; a másik pedig abarOlk!k égboltozat máig világító csillaga: Kalazanci
Szerit József. A tudós irántuk való érdeklődésének tiszteletreméltóan emberí magyarázata volt. A magyar barátok, Szent Ferenc fiai emelték ki a tehetséges
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parasztfiúcskát a kecskeméti tanyavi,lágkilátástalanságálból; utóbb pedig a
Kalazanci Szent József alapította piarista rend adta meg számára a magasabb
tanulmányok lehetőségét, A rendalapítók életírasán kívül szárnos más rendtörténeti jelentőségű rnunkával is lerótta a hála és kegyelet adóját rnindkét
irányban, és írói működése révén számottevő tényezővé lett aikét rend hazai
lelkiségének alakulásában. Az elméleti rnunka rnellett évtizedeken át volt a
magyar piarista rendtartomány főnökcinok tanácsosa, sőt egy ,~ddg helyettese
is; a Ferencrend pedig 19ö1~,ben "COlÜl'ater" gyanánt ismerte el a magáénak.
Mi.nt író, mintegy hatvan Icülönálló rnúvel és - !könyvek recenzíóit nem
számítva - kétszáznál több. cikkel lépett a nyilvánosság elé. Munkássága korántsem merült Ici a ferences és a piarista múlt tárgyaűásában. 'I'örténetírói
érdeklődesének fesztávolsága nagyjából a VIII. századtól, Szerit Bonifác idejétől a XX. századig, az első vílaghabos-ú koráig terjed. E nagyszabású életmű
méltatása hivatottabb tollra vár. Itt csak a :mű rnögött szerényerr meghúzódó
ember emlékezetét idézzük.
A jeles Kretsctimer "Geniális emberek" círnű könyve megírásakor míntha
Balanyi György egyéniségéről olvasta volna 'le a pikriikus-oí.klothym alkatú
tudósok jellegzetes vonásait. Valóban míndenkor idegenkedett a déltbúbos feltevésektől. és megmaradt a biztos tények talaján. Jól látta ugyan, és másokkal is láttatni tucta a részletek mellett az egészet, a nagy összefüggéseket, és
érteni is tudta a különböző történelmi korok sajátos szellemíségét, elsősorban
mégis pozitivista maradt a javából. Erre képesítette különben rnesébe illő,
óriási teljesítőképességű emlékezőtehetsége, amely bőségszaru. módjáea-garrnadával ontotta a pontos adatokat. Ide kívánkozik az a két sokaernondó apróság
is, hogy a gírrunázíumi katedrnn sohasem használt moteszt, igazgató korában
pedig nem volt szüksége a .murtatóra" az iskola íktatókönyvénez, mert fej ből
tudta az ügyiratok érxezesének évét és hónapját.
De nemcsak nagytudományú jó szakember volt, hanem egyszeruen jó ember is. Tudták a kéregetők, az élet ilyen vagy olyan hajótöröttei, hogy üres
kézzel sohasem bocsátja el őlket. Lelki értelemben véve azonban sokkalta többet kaptak tőle közvetlen barátai, akikkel színte egybenőtt az élete. Művésze
volt különben nemcsak a barátkozásnak, ihariem a vendégtátásnak is. Névnapok és hasonló ünnepi összejövetelek alkalmával magának igényelte a házigazda szcrepét. A "horrol' vacuí't-nak egy egészen sajátos neme mutatkozott
nála: nyugtalanította minden üres pohár, amely mások előtt állott. Fáradhatatlan önzetlenséggel töltögetett. Amde ugyanezzel a magafelejtő bőkezűséggel
töltögette minden adódó alkalommal a tudás italát is. Elete végéig készséggal
vállalkozott az előadó szerepére nagyigényű vagy igénytelen hallgatóság előtt
egyaránt. Bízvást számíthattak rá a Szerit István Társulat ülésein csakúgy,
mint - alig egy nappal korábban történő felikérésre is - a gimnáziumi diákifjúság vasárnap délelőtti összejöveteleín.
Egyéniségének nagyszerű emléket állított a ki.iltő jóbarát - Sik Sándor "Testvér" című versében. Ez a ránücmaradt legjobb arckép Balanyi Györgyről.
N€JI1l esett a bombázás áldozatául, mint az a vremekbekészüla portré, Huber
István festmény e, amely a Műcsarnok 1943. évi téli tárlatának egyik bírálója
szerínt "döbbenetes és finom erővel" sugározta "a tudóst, a szerzetest, a lélek
és fegyelem emberét". Írói arcélét .különben jól ismerhetik a Vigilia rendszeres
olvasói, hiszen 19411 óta nuntegy 70 hosszabb-rövidebb írása került a szemük
elé ezeken az oldalakon. Legutóbb a magyar egyháztörténeti kutatás néhány
újabb eredményét rnéltatta a májusi számban. Ez volt utolsó közlése, Egy régebbi könyvének külföldön történő megjelentetéséhez már nem adta hozzájárulását. Az erről szóló Ievéltöredéket drógépe mellett talábtuk ; utolsó rnondata
így hangzik: "Hiába, a rnór megtette kötelességét, a rnór mehet."
Mi meg vagyunk győződve hogy sokkal többet tett annál, ami a kötelessége volt, Es, hogy nem ment el tőlünk egészen. (Medvigy Mihály)
A GENEZIS ÚJ SZElMLÉLETÉHEZ. Ismeretes, hogy a Il. Vatikáni zsinat
egyik legforróbb területének a kinyilatkoztatás forrásai körül kialakult vita
bizonyult. Bár a kérdésről többféle ismertetés is napvilágot látott.. az átlag
hivő csak keveset tud arról, hogy mi ennek a vitának a tartalmi része. Milyen

361

problémák merülhetnek fel a bibliai rnűdaíkutatás során? Milyen irányban
keresi a megoldásokat a szentírási exegézis. Szárnos jónevű szerző között a
legnagyobb vísszharigot Henrik Renckens-nek, a maastrichti Canisianum-Intézet exegézis professzorának a könyve keltette. A szerző, aki valamikor Bea
bíboros tanítványa volt, Ostörténet és üdvtörténet címmel korszakalkotó vagy
legalább is korszakindító müvet írt, amelyben a Genezis első három fejezetének keresi a magyarázatát. Reneleens rniridjárt az előszóban kijelenti, hogy
könyvével - amely négy évet várt az engedélyezett 1957. évi első kiadásra kalandra víszí az olvasóját. Ezt írja: ,,,Az olvasó vegye tudomásul, hogy kalandra viszik,.deegy olyan kalandea, mely megéri a fáradságot és a kockázatot.
Térnánk telítve van problémákkal, de még gazdagabb titkokban ... Az utolsó
szó még egyáltalán nem hangzott el erről, legkevésbé hangzik el ebben a
könyvben."
Nem vitás, hogy főleg a századforduló óta (1900-ban keletkezett az okmányhipotézis) a legkülönbözőbb magyarázatait ikeresik a Genezis helyes értelmezésének, XIII. Leó pápa 1902. évi VtgEantiae kezdetű enciklikája biztatja a
k utatók at a munkára, hdszen, mínt eddig már sok más dologra, még felderülhet
a fény erre a kérdésre is. Azóta óriási fejlődés történt az irodalmi műfajku
tatás terén, ami mind többet tár fel (l Szeritírás eddig rejtett kincseiből. XII.
Pius Divíno afflante kezdetű :k:örlevelében azt írja: "Okvetlenül szükséges, hogy
a bibliamagyarázó gondolatban valamiképp visszamenjen az ókori kelet letűnt
századaihoz, hogya történelem, a régészet, az etnológia és más tudományok
segítségével megkülönböztesse és feldsmerje azokat az irodalmi műfajokat, amelyeket a századok szerzőí használni akartak, és valóban 'használtak is. A keletiek gondolataik; kifejezésére nem míndrg azokat a formákat és beszédmódokat
használtak, amelyekkel mi élünk, hanem azokat, amelyek' az ő koruk é> vidékük embereinél voltak szokásban,"
Ezen az úton elIndulhatunk ,a mű alapgondolatához. A bibliában Isten
szól az emberiséghez, de emberek által, és teljesen emberi rnódon szól mondja Szerit Tamás (ef. Commentrad. Hebr. I. 4.) Konkrétabban: Az isteni
üzenetnek határozottan sajátos izraelita formája' van, nemcsak beszéde és kifejezésrnódja, hanem vallási és erkölcsi eszmevilága szerint is. Izrael profán
tudását Isten természetfeletti hatása érintetlenül hagyja, nem javítja ki a
tévedéseket, Az új szemlelet első elve: A bibliai őstörténet közvetlen forrása
nem az őskíriyilatkoztatás, hanem az IIzraelnek adott kinyilatkoztatás. Ezért
Izrael jahvizrnusa - nemzeti ilstenhite - nélkül nem érthetjük meg jól őstör
tenetünket. Ma már tudjuk, hogy Adámtól az atyakig és Mózesig tízezer évek
teltek el, tehát Izraelnek az ős tényekre vonatkozó ismerete nem történeti továbbadásból ismert, hanem a neki adott kinyilatkoztatásból, amely az ősténye
ket természetfeletti megvilágításban rekonstruálta. Izraelnek volt egy nagy
Jahve-ja, aki a Sinai hegyen kinyilatkoztatta magát, alcínek tettei irányítják
az egész népet és aki családi és nemzeti szövetségben él körében. Izrael tehát
előbb élményileg ismerte Jahve-Istenét és ebből teljesítette ki a világot teremtő
Elohim-Istent. Nem elméletileg vezette le Isten létet, mint ahogy a mi gondolkódásunk kívánja, hanem .Jahve megtapasztalt ismeretéből építette ki az egyIsten teológiáját. Ami nekünk első a Genezisben, az bibliatörténetileg a végső,
a kiteljesedés volt. Ábrahám és Izsák Istene, Jákob Erőse mondja: "tulajdonommá lesztek minden nép közül: [hiszen az egész föld az enyém!" (Ex. 19, 5.).
Ez jelenti a Genezis 1. legnagyobb értékét. a monotheizmust, ami kiriyilatkoztatás nélkül lehetetlen lett volna. Ezt éppen egyedülátlósága bizonyítja.
Csak Izrael történelmi Istenélménye képes olyan fínoman megfogalmazni az
isteni transzcendencia (Isten más, mint a világ) és imrnanencia (Isten benn
van a vüágunkban) mesteri egyensúlyát: listen távoli, szem nem láthatja és
mégis közelí, mert leereszkedik népéhez és szentélyében honol. Bár a szerzö
a teremtéshez a korabeli eposzok nyelvét, 'képeit használja, kora természetszcmléletében rendezi a dolgokat, ebben a hasonlóságban még inkább szembetünő. hogy amíg a többi teremtésmítoszok '(így az Enuma elish babiloni
teremtésmonda) a természet forrongó erőit mitologizálják ístenekké, addig itt

362

már az Isten kezdettől működik, és 'így lesz minden dolog egyedüli magyarázó
oka. Amíg tehát az előzőkben megszűletik a politheizrnus, amely az istenit
emberalatti vagy emberi formára \fogja fel (bálványok tisztelete), addig a
monothelzmusban Isten különbözik a világtól, és csak az anyagi természettől
elütő, szellemi embert erneli fel, hogy saját iképéheZJ hasonlóvá tegye.
Sajátos problémája a teremtéstörténetnek a Genezis 1-2 (4b) és a Genezis
2. fejezetek viszonya.. A Gen. 1. a dolgok keletkezésének kérdésére válaszol, a
lét ontológiai értelmet adja: ami van, az jó. Ez tehát teremtési közlés, amely
a teremtés logikai sorrendjét kívánja adni, természetesen úgy, ahogy a szerző
a maga természetszemdéletében látta. lA Gen. 2. viszont a 'rossz problémáját
Ieszegetí, ennek érdekében dramatizál: megrajzol egy ideális világot, amelyet
az ember bűne ront el. A Gen. l-ben a szerző maga előtt látja a jelen világ
rendjét, ahogy egy naív, nem természettudományos ember elképzeli. Látja annak Iegfontosubb elernét, a fényt, rendezi atereiket halmazállapotuk szerint és
Ielsorolja a benne rnozgókat, azok faji meghatározottsága alapján. Az 'egészet
pedig a hét semájába helyezé, aminek didaktikus célja van: a szembat-tőrvény
fokozottabb tisztelete érdekében, az emberi munkát bevetíti az istenibe, hogy
az aztán őstípusul szelgáljon az embernek.
Mind e gondolatok során felmerül az emberben, mi az, amit tényként kell
tekinteni a Genezás l-3. fejezeteinek tartalmában'? Vegyük sorra azokat, amiket nem szárníthatunk tényeknek. A Genezis természettudományi adatokat
nem közöl, hanem üdvösségtörténeti tényeket. Er:re vonatkozólag rendelkezést
adott a Commíssio de Re Biblica 1909. é~T'Í dekrétuma. A sugalmazás helyes
értelme szerint Isten a műnek a szerzője, az ember az eszköze. Az emberi
szerzö meg tart ja adott ismereté t, felfogását, konkrétan az ókori szemita irók
minden egyéni, népi, nemzeti jellegzetességüket, és mégis, mindezen keresztül,
a Szeritlélek valamit közöl az isteni vagy üdvtörténeti dolgokról. Jahve kinyilatkoztatása az, hogy jelen van népében és befolyásolja eszmevilágát közléseí
szerínt, Izrael Isten-élménye megterméikenyítetteaz ókelet.i gondolkodást, és
ezzel kapott Isten szava emberi alakot. Ezért tesz Reneleens az üdvtörténeti
mozzanatokban további megkülönböztetést a tantartalom és a beöltöztetés kő
zött. A kettő pontos elválasztása, a modern összehasonlító szövcg- és műfaj
kritikai módszerrel az exegéta feladata. A szerzőtől nem várhatunk olyan kérdés ekre választ, amelyekre nem akart vagy nem is tudott felelni. így a Genezis
fixizmusa {az állandó fajok fesorolása) csak szemleleti mód és ezzel sem az
evolúció mellett, sem ellene nem döntött. Sajnos, még nehezen tudjuk beleélni
magunkat a biblia sajátos benső szemléletébe, a műhely titokba, és még egy
ideig olyan kérdéseket fogunk mekí :feltenni, amik ugyan minket nagyon érdekelnek, de a biblia értelmezése szerínt indokolatlanok. Az eddigi nézésméd
átváltására van szükség,
A Genezis 2. a maga paradicsomi közLéséveL a bűnös Izraelnek akar prófétai ihlettel tanítást adni: Isten végtelen jó, a jelen világ szenved, ennek egy
oka volt: az ember bűne, A Gen. 2. Izrael legérettebb korában, körülbelüí .a
8. században jöhetett létre. A próféták még nem használják, pedig jól illene
tanításukhoz. csak a kései Bölcsesség könyve utal rá. Elemeivel viszont már
jóval előbb találkozunk: por, életlehellet. éden, tökéletes béke stb. A paradicsomi közlés dramatizálása érdekében negativabsztrakcióval dolgozik, azaz a
mai világból minden rosszat kihagy, és ez az idealizált válág lesz a háttere at
Isten és ember közott Iejátszódó eseménynek. Tény belőle: Az ember kegyelmileg felemelt állapotban lett teremtve (esetleg Isten a természeti állapotból
később Emelte fel), de vétkezett, és emiatt a ma tapasztalható állapotba jutott.
Jogosan feltehető tehát az a gondolat, hogy a csodakert. mírrt földrajzi terület,
nem létezett, hanem szemléletes Illusztrálása az ember kegyelmileg felemelt
állapotának. Az emberben volt valami a csodakertnek megf rlc 1ö és annak
szemszögéból tekintette a világot. A bűn után pedig önmagában hordozza bű
nösségét, és ezért megromlottnak érzi az egész természeti rendet. Nem a természeti rend változott, hanem a mi viszonyunk hozzá képest. A paradicsomi
közlés mondanivalóit mindig bizonyos kronológiai sorrendben találjuk. Amit
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ugyanis a biblia valami lényegről tanítani akar, azt genetikus 'Síkon - történéssci - mondja eL A keleti konkrét szemléíetoen jó eszköz ez a benső, elvont
tényezők kielemzésére: Isten agyagtestet teremt és beleleheli lélekzetét. Ezzel
illusztrálja az ember két összetevőjét: az anyagit és a szellemit, Az asszonyt
Isten Adám bordájaból teremtette: ez a tájanatómiai fogalmazás a női rabszolgaság korában azt illusztrálja, hogy az asszony egyenrangú férjével, egy
test őbelőle, nemcsak egy, de egy-pár őse van az. emberiségnek.
Nagyon érdekli az embereket nemcsak a paradicsomi bűn ténye, hanem
mivolta is. Bár egy ideig az ókorhan és a múlt században a szexuálís magyarázat is uralkodott, Izrael nyilvánvalóan a gőg őspéldáját akarja benne bemutatni. Amint lzaiás Achas király esetében (7, 2.), úgy talán utt is Izrael a
korábban elterjedt bűnt akarja ostorozni, és így még lelkípásztori célt is
szelgát a paradicsomi bűn bemutatása. Lényege tehát az az igazság: az ember
vagy az isteni valósághoz tartja magát, vagy önhatalmúlag állapítja meg élete
végső szabályát és így Isten helyébe teszi magát.
Ezt jelenti a bűn után következő mezítelenség is. Magyarban inkább úgy
mondanánk: ottmaradtak egy szál irigben. Ezzel azonnal megértjük, hogya
t-ehetetlenség és a gyámoltalanság jeléről van szó, A próféta is igy alkalmazza
ezt a maga helyén: Isten így szól a hűtlen Izraelhez ... "és azok kezeibe adlak
téged ... mezítelenre vetkőztetnek ruháidból, elviszik szép ékszereidet és mezítelenül hagynak telve szégyennel" (Ez. 16, 39.). Az eredeti vtermészetá állapot
(nudus) nem volt szégyen, de a kegyelmi állapotból való kivetkőztetés, megfcsztottság (spoliatus), már a bukott természet jele. A szexuális szégyenérzet
is csak szemléltetöje ennek a kívetkőzöttségnek. Akik tehát az egész részben
csak ezt látják, kívülről állítanak fel magyarázatot, ahelyett, hogy a közlés
benső összefüggését keresnék.
Vitatott és le nem zárt kérdés a monogenizmus probLémája. A monogendzmus - amennydben kutatás kérdére - a természettudományra tartozik és az
egyházat csak az eredeti bűn tanítása rniatt érinti. A kérdésnek exegetíkaí
kutatása még az elején van, de az bizonyos, hogy a paradicsomi közlés tan-·
tartalma összefüggésben van egy átörökítendő teherrel. A Humani generis
körlevél ugyan kimondja, hogya pohgenizmus nehezen egyeztethető össze az
eredeti bűn dogmájával. de az exegétának kötelessége kutatni, Persze, nem
oldhatjuk meg olyan könnyen, mint például a bibhában található geocentrikus
szemléletet. A Gen. 1. a teremtményeket egyedi jelleggel sorolja fel, és így a
szövegben az ember is egyedit jelent. A Gen. 2. már konkrét ernberről mond
el histőrtát. De a jahVlisztikuselbeszélő sokszor helyez egy konkrét magyárázatot a múltba, Egy adott nép nevéből anekdotasan megfogalmazza az ösaoát,
Igy tette meg az arameusok őséül Arámot. Hogy vajon a Genezis akar-e ennél
többet rnondaní Ádámmal, - exegetikailag még nem tudjuk. Az bizonyos, hogy
a szerző számára Adámban koncentrálódik a faj minden jellege. Ez ix':'Sze nem
jelenti Adám fizikai ősapaságának megfosztását. hanem arinak kihangsúlyozott
szocíálís jellegét, sőt felelősséget. A kérdésben azért le kell szögezni: 1. Adám
az emberi állapot nyomorúságát mutatja, 2. de nemcsak egy típust akar adni.
3. ,A mai állapotunkat akarja megmagyarázni: a bűnösség és a nyomor összefüggés-ét. 4. Ehhez azonban okszerűen is apának kell lennie. 5. Itt van a bizonytalanság, amelynek magyarázatánáruz egyházi tradícióval is számolni kell.
, A még kibontakozásban levő anyagból a következő lényegi t '1ehet összefoglalni: A Genezis 1-3. fejezetebben a szeritíró az Isten nagysága és a szenvedő
világ között .tapasztalható látszólagos ellentmondás megoldására kora népi elbeszélő módját használta. A jeloenhelyzetet akarta megmagyarázni, amelyet
nehéz volt kapcsolatba hozni Istenhátével. Egész helyzetünk megoldását az ősi
bűnre vezeti vissza. A bűn előtti állapotot azonban történelmileg nem tudjuk
rekonstruálni. A jelen állapot valamiképpen a bűnnek köszönhető, ezért a hivő
a szenvedésben és a halálban többet lát, mínt természeti szükségszerűséget.
A múltbeli kegyelmi állapotból nyeri az erőt a próféta is a messiási kor
biztonságára: a bűnös számára van remény. Isten nem adja feli üdvtervét l
(T a m á s G y ö r () '/J)
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AZ OLVASÓ NAPLÓJA. Mi az, arnl a legrinkább megragadia az olvasót
Zelk: Zoltán új verseskönyvében ?* Természetesen az is, amiről szó van benne:
a börtönévek tragikus élménye, s a szeretebt, többé viszont sem látott feleség
halála, a kedves elvesztésének, az immár soha rá nem találásnek, soha igazán
haza nem érésnek valóban szívenütő fájdalma: míndaz, amiről ritika erővel és
közvetlenséggel vall a verseskönyv hatalmas záró költeménye, a nyilván nem
egyvégtében s egy ihlet-lendülettel, hanem többszöri nekifutással írt, többszörös Iénytőrésű, de az alapélanény sugallatában mégis egységes, hangjában
egyívű Sirály. De nnindezen túl: milyen megkanó a teljes egyszerűségnek és
eszköztelen érettségnek az a varázsa, rnely ezekből a versekből árad.
Zelk Zoltán sosem tartozott a kísérletező köl.tők :köre; iha valamíben kísérletezett, hát abban, hogy 'lassan, kitartóan, majdnem észrevétlenül új meg
új érzelmi videkeket s új meg új tájakat hódított meg Iírájának. Zsákmányolt
időnkint új szavakat is, de csak ritkán használt út, merész szókötósdket, váratlan,;'1>"ghökikentó metafórákat, vagy érzelmek és kanosolatok nagy távolsáaart átfogó, egymástól messze fekvő dolgokat egyberántó elliptilkus kífeiezéseket, Mindig is kedvesebb volt neki a ,.régimódi versek széo alkimtáta",
mint a költészet vakmerően és kockázatosan úiító törekvései. Kívülről vat-ni
keveset tanult: hatások alig-alía terrnékenvítették, vagy térítették ~i egy időre
útjából, Futni sem futott; rnindíz ink<'ibb bizonyos terrroós haladás jellemezte.
Természetesen az ő Iírájának is voltak szerteágazó 1i!'Saketrei, de azok, rnelveken
M a legtöbb táplálékot szívta, úgy látszik, kezdettől fogva inkább a h2.zad. hagvományoikba nyúltak Azok közé tartozük, a~dk sokkal többet kantak Aranytól, mint Auollinaire-től; s az évek során alíehnnem miridogvre többet Aranytól, és senkitől mástól armvít, mint tőle. Magában ért, magáhan fejlődött, a
maga belső törvényei szerint, vagy 'léha, egv-eav -átmcncti kalandra, a maza
törvényeihez hűtlenül. S mindig annál meaavözöbb volt, rninél hívebb volt
magához, a saját belső hangjához. a sa;..í,t kicsit szornorkás. ,kticsit szűrke, amolyan 7ug16i módra szürke, s ugvnnalokor ugyanilyen zuglói rnódra me~hitt és
közvetlen. nagyon emberi, az emberi érzésekbe igen mélven és igazán b -Iebelehatoló ihletéhez. A megrendítő kettős élmény tette? v"Igy csak az idő, a
természetes teliesffiés? az, hr>l1v nyár végére törvényszerűen beérriek vaz én,
nern-férges gyümölcsök? A Tűzből mentett hegedű java verseiben a l{öltö, ú.gy
látszik, úttának csúcsára, pályájának delelői ére ért. Ez a ,teltség, érettség, gqZdagsá.l:t, szerénven tomnított, de nyugodt, biztos és melegítő ragyogás a 'kötet
jóleső és maradandó ajándéka.
Tel lesség, teltség, érettség. A 'költő annyira ura a sn iát ha'1gíácn'lk. annyira
birtokábarn van satátosesvközeínek. hogy már bízvást hasvhatja szólni. beszélni magukért rnasrukat a dolgokat és érzéseket, nincs sT,iiiksége ékítésre, díszítgetésre, srilisztíkára. Nem ő dfszítzet. hanem FI dísz. szé'DslÉlg, ékesség rnintezv
magul1{hól fl. mezszólaltatott dolgokból ered, szinte olvasformán. aihogy az érett
gyümölcsből buggyan ki a rnéz ; 8Z eszköztelen, egyszeru forima és nVPlv,éDn
eszköztelen ezvszerúségében, minteav maza termi szénséaét, nem fölöslegül,
hanem szinte Iénveze soontán vF/il1omásakcént. v"lósál{osan, öntnaaa teliességének teliesebb kifeiezéséért: továbbvíve a gyii'ouöIcs-metaforát: megint csak
úgy, ahovv a gyümölcs érpUségéhez hozzátartozik az érettség színe. oíria vagy
aranya. Egy-egy ilyen strótára gondolok, mínt a nagyon szóp Levélben ez:

-en ottho"'1om. " én utcám . . , Zuglóm ...
Ugye, 1'1.émák már a riC/ók,
nem. igérnek koránke!n!c'tlpk
nwiri nanot; még "miWn1:"?
N émaságuk koppan a ifölri,ön,
mint nemrég a levert diók; vagy mint a szívszorítón szép Kolumbusz utca 541 b círnű versben például ez,
a halottról, aki eltűnt s mégis ott van a hajdani lakásban, "Vlilágv6gi alkonyatig":
• TlIzb61 mentett hegedll. új versek. Szépirodalmi Könyvklad6. 1963.
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Sose dúdol már. Némán tépi
egy őrült naptár lapjait.
Erkélyre ül s oly messzi bámul,
mint aki vár, vár valakit mint aki sötétben is lát már,
mint akit napfény sem vakit;

vagy a Sirály egymás követő, sosem hivalkodó, észrevétlenül szerény és az
egész verset ritka magasságban lebegtető remeklései közt az ilyenekre a téli
temetőről például:
Az ágakon a cinegék,
A sírok közt a nénikék.
Egyik oly régen térdepel,
mintha sohase kelne fel.
Az arca föld, az arca 'Tét,
nagy, sárga könnye irutrotirét,
És jő a szél s úgy fújja .~zét,
mint szirmokat, a nénikét.
"KöH.ő vagyok, képekkel szólok. de legyen egyszerű szavam" - írja
Zellk Zoltán egyik versében. Ars moetíca ? - az is, önvallornás és önjellemzés,
S a kötet egyszerűen és igazán beszélő képeiben megkapó emberi tanúság is.
Néhány nagy verssel ajándékozott meg, s a kevé~bé nagvigényűek közt is néhány olyan emlékezetesen széppel, mint a Péntek reggel, a Gyermekrajz, a
Bánatmalom, a Tizennégy sor, a maga humoros-í rónikus-rátókos modorában
elragadó, dohogó-dünnyögő Száz esztendős koromban, vagy az Egy nav története három kis verse, rnelv megállja a helyét a világi roda lom nevezetes börtőn-dalainak, egy Nerval. Verlaine vagy Apollinaire hasonló nosztalgikus fohaszainak társaságában is.

***
Vannak költők, akik kápráztató kezdet után elszürkülnek ; vannak. ak.ik
szünkc kezdet után e~yenletesen emelkednek Görg2Y GcilJor semmiképp sem
az előbbiek közül való. Első kötete, a Füst és fény még igéretnek sem volt külőnösebben bíztató; nehézkességeível és ügyetlenségeivel inkább bizonyos aggodalmat keltett az olvasóban, rnintsern várakozást. S már-már olyasféle gondolataikat: nem volna-e helyesebb és hasznosebb a tanintatcs hallgatás, vagy az
udvarias kitérés helyett [kereken megmondant a költőnek, hogy az irodalom
egyéb területei, talán a próza. talán aikritika, jobbain illenének képességerhez ?
Egy-egy első kötet esetébon vazonban sosem lehetünk elég óvatosak. Tévedés lett volna. és bír lett volna a Füst és fény után Görgey Gábort eltanácsalni a iköltésZlettőL Kezdtek megjeleni itt-ott versei, rnelvekböl hova-tovább
kiderült, bogy nemcsak mondandója van - az volt rná.r első kötetében is hanem megjön a hangja is hozzá; van eredebi költői látásmódja és alakulóban
saját költői világa. Amelfett van kultúráia, ami csöppet sem mellékes olyanfajta költőnél. aki nem "a természet vadvirága", már '11'Tlennvib~n egyáltalán
vannak ilyen vadvirág költők. Kultúráia: - nem nehéz "bet:ijolni" új költészetét," és nagyjában elhelyezni valahol T. S. Eliot meg Nemes Nagy Agnes
közt,megáHapftvaemennerk mélyebb, struvturólisaob. egész a vers organizmusáíg érvónvesülővernannak valamivel talán fölsztnesebb, jobbára csak színező hatását és ösztönzését. De már laz ds félig-ffi1edddg vallomás és öniellemzés, kitől tanul valakí és rni lyen példák s mcsterek nyomába szegődik: s
Görgey Gábornr-k már az .Jskolájav Js rangot ad. De még inkább az, ahogyan
a tanultaikat sajátjává emészté. s ahogyan segítségükkel saját világát, saját liráját ldalaJkítja. Igen figyelemreméltó képek, hangok, szakaszok és egész versek vannaik az Oroszlán ci'k,lusban; s az olyan 'költemények. rnint a Mó.zes, a
Kortalan emlék, a kissé eliotos, de jó lendületű és hangú Szere:lmi dal, vagy
- kivált egyes részleteíben - a Kórustöredék, meg a fölépítésében és képl
tásában Nemes Nagy Ágnes lírájához közelálló Kezek em.lékeigen erőteljesen
á-
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rácáfolnak a Füst és fény egykom jellegtelenségére; az a költői arc, mely belő
lük elórajzolódik, nemcsak rokonszenves, hanem már egyjk-másík vonásában
markáns is. S ami külön megbecsülendő érték olyan költőnél, aki inlkább látszik ihletében tudatosnak. rnínt ösztön ösn e!!<::, s inkább mívesnek, rnínt i.hletére
hagyatkozón hanyagnak: valami jó, levegős tágasságet érezni a kötetben, majdnem azt mondhatnárn, ha a szó a rni nyelvhasználatunücban pusztán csak rninőséget jellemezne, s nem egyúttal arányt, nagyságot is, valami kozmékus ihletet éreztui benne, kapcsolatot a természettel, évszázadokkal. égbolttal s a természettel, évszakokkal. égboletal s a természeti világ évszakos történolmével:
- bizonyára nem véletlen, hogy a 'kötetnek éppen Délkör a c~me. Például
idézhetem az Oroszlán cfklus egyik legsikerültebb darabját, a hetediket:
Nyúzott fák, csupa csont és csupa ín-köteg,
dermedt ágaikon szürke-szemű íguümölcs,
ó1'ák óta meauek s körbe la csonka fák
tartják égre a fürtöket:
felzúg ekkor a táJ, felcsap ezer madár,
szárnu és szárny! ,az eget tollasan ellepik,
örvényébe sodor, szédít a látomás:
némán állfJk a s'éél alatt,
és elhúz a madár-alkonyat, ..
Mí t kíváinnék további útján Görsrev Gábort61? Még erőteljesebb tömörítést, rnert időnkint ha ilamos versel túlírására. természetes hefeíezésiilköntúl-

vitelére; aztán még töhb keménységet, tá'l~gyiassá,got, szemelvisévének még inkább a lffi'lgukéI't beszélő képek mögé húzódását: hogy inkább lássam magát a
megjelenített. és szerenesés megjelenítésében a költő helyett mindent elmondó
dolgot, képet, költői valóságot. -miint a dologban a költő néha zavaró érzelrni
ielenlétét, önmagúról való helyzet-jelentéseit és költői valósághoz. fűzött, de
fölösleges Ikommentárjait.

***
munkakedvű és csodálatos termékenységü munkása az irodalomnak. Legújabban, kétnvelvű Eminescu-kötete után, afrtkai költőkből készült fordításadtgyűjtötte egybe.' Mint
a kötet utószava is figyelmeztet rá: az anyag nem egyenletes értókű, jobb költők mellett rneaszólalnak .kevésbé ják is, érthetően, hiszen a fordító és válogató ezen a téren óhatatlanul 'kl van szolaáltatva a - szerenesés vagy szerencsétlen - véletlennek: azt fordítja. ami épp a kezébe kerül, s az eseteik nem
kis részében csa'k közvetítő nyelvetcból. tehát bizonyos, szükségszcrűcn 'adódó
és ellenórizhetctlon rnódosításokkal, torzrtásokkal, sablonosításolakal. Mindennek aztán elsősorban az látja kárát, amit egy-esrv ilyen tőlürsk viszonylag táVOlL más kultúráiú költészettől elsősorban várnánk: a folklőr-színe, Abban a
magyar gvűjternónyben, mely Ébl'edő Afrika círrrmel 1961-ben jelent meg a
Magvetőnól, ebből többet kaptunk; Franyó Zoltánnál az ilyen helyi szfri, íz és
hang kevesebb.
Igaz viszont, hogy nyomban fölmerül egy kérdés: vajon céljulk-e eaváltaJán azoknak a !költőJmElk, akiket az Afrikai riadó .megszólaltat, hogy Iírá iukban helyi színeket és hauvományo'kat érvénvesítsenek: s éppen elleri'oezöleg,
állásfoalalásuk természetéből köveííkezőles; nem a 'ikü1önle~esség" eltörlése-e
a céljuk: nem hasonlítani akarnak..e rrrkább, rníntsem különbözní ? A nyugatafrikai Louis Akin verse mlndcnesetre ezt sejbtetí.
Bizonyára a válosatásnak is az volt a célia, hogy a véletlen "egység,gé
szervezze", s ne általában az af.rilkai népek költészetét tolmácsolja, hanem annak egy sajátos hang iát: a "riadót", az önállósodásáért, fölszabadulásáért.
nag}"korusága elnyeréséért küzdő Afrí'ka szavát. S 'ezt meggyőzően, elgondolkoztatóan tolrnácsolja, alkár olyan költő szavával, mint Patrlee Lumumba volt,
akinek költeménye "népe győzelméért" sokkal erőteliesebben hat Franyó Zoltán átültetésében. mint abban, amelyet az Ébredő Afrikában olvashatunk, áikárr

F1'anuó Zoltán hetvenöt éves karám is fáradhatatlan

• Afrikai riadó. Irodalmi Könyvkiadó. Bukarest. 1962.
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olyanéval. mínt a tragikus SOTSÚ Rabearívelo, vagy mLnt a nigériai Mabel
Jolaoso, akínek Tehetetlenség círnű verse Viszont mintha az Ébredő Afrikában,
Jobbágy Károly változatában volna egy árnyalattal sikerültebb (kivéve két
zárósorát), (Rónay György)
SZlNHAZI KRONIKA. Füst MiLán: "BoLdogtal.anok" című fiataLkori drámáját muiatta be a Madách Szuüuiz Kamara Színháza. A bemutató külsőségei
bizonyos mértékben irodalmi ünnepség jelLegét köLcsö1J.Özték az előadásnak. il
barátok, tiszteLők, tanitványok népes serege vonult fel a pátl'i.árka korú költő
ünneplésére.
Ha csupán egyszeri előadásról lett volna szó, vaLami Iciilcmleqes alkalomból,
. amelyet a színházi világ is felhasznál erre, hogya tisztelet adóját lerója, akkor most itt (vagy a w.p más helyén) mérlegre lehetne tenni Füst Milán egész
költői ouvre-jét, amelynek ez a darab csak egyik régi, régi epizódja. Meg Lehetne t'izsgálni a kérdést, hogy miért nem tudott széles olvasó tábor előtt népszerűvé válni, továbbá azt, hogy vajon a szakmán belüli elismerés nem az embernek szol-e inkább, mint a münek. A szinház azonban műsor-darabként mutatta be a "BoLdogtaLano1c"-at s igy a kriti1cusn·ak is ebben az eisziqetettséoben kell szemügyre vennie a művet, mégha tudatában ott is kísért a szerző más
írásainak visszhangja.
S itt azonnal egy újabb, önkéntelenm felvetődő kérdésbe ütközik. Hogyan
hogya hazai drárnairodalom nagy szegénysége mellett ötven é1)en keresztü.l
senkinek sem jutott eszébe, hogy Füst Milán darabját elővegye? (Csak a huszas
évek elején tettek egyszer kisérletet a szinrehozásával, de két V'agy három elő
adásnál nem ért meg többet.) Politikai okokból aligha mellőzték. Erre sem
maga a dráma sem az iró személye nem adott okot, Selrh a múZtban, sem a jelenben. 4 kérdé.we a mostani JV[.adách K,amara-színházi ewadás azonban eg';Jértelmű feleletztad.
A "Boldogtalanok", bár nem lehet e11Jitatni tőle, sem a miivészeti szándék
tisztaságát, sern, a [uüalos őszinteségre törekvést, nem jelentős irodalmi alkotás. A maga egészében nem az, néhány szép részlet ellenére. Még kevésbé jó
színpadi mű. Iskolapéldája viszont annak, hogy mennuire nem elég az alkotáshoz csak "tudni", hogy mik a jó művészet kritériumai. Rendkívül tanulságos
ebből a szempontból az a rövid kis vaLLomás, amelyet maga a szerző írt a Pesti
Miisor-ba a bemutató alkalmából. Elmondja ebben, hogy milyen gondolatok,
drámai elképzelések foglalkoztatták akko1·íban.
Sallang mentes, szűksza.vú,
"csupacselekrnény" darabot akart írni, mert úgy érezte, hogy csak ez ra/.á
színpadra. Volt ebben valami lázadás a korabeli divatos, szellemes díalógusokkal teletűzdeli, de alapjában véve semmitmondó polgári színpadi irodalom elLen. Csakhogy a mások hibáinak felismerése és egy merőben intel1ektuáUs
esztétikai konstrukció még nem pótolja az alkotói ihletet, a míívészi spontcncitás áTadását. A műnek, ha igazi, belső élettÖTvényei is vannak akárcsak a vi_o
rágnak vaíJ1.J gyümölcsfának. És a legtökéletesebb művirág sem pótolja soha
az élő növényt.
•4 "Boldogtalanok" legfőbb fogyatékossága pedig éppen az, hogy művirág.
Az iró szándéka szerint nyilván realista drámának íródott. Cselekményében,
alakj.aiban elvileg nincs semmi hihetetlen. Mégsem érezzük őket valósaknak.
Huber Vilmos, ez a furcsa vidéki DonJuan, a vele együtt élő Róza és kiszemelt
új áldozata Vilma, Huber züllött huga és kelekótya anyj.a, a háziúr hentes-tnester, a vidéki orvos, mind, mind olyan figul'ák, a.kik élhettek volna és újra életre
kelhetnének a szinpadon, ha az író igazi életet adott volna nekik. De nem
adott. Csak ha.sonlítanak az élőkre, olyanok, mint az iskolai szertárak demonstrációra szánt műanyag l)irágai és ravaraL Azzal a különbséggel, hogy még
csak nem is demonstrálnak semm,ít sem.
Lehet, hogy mindez túl szigor"Úan vagy éppen kegyetlenül hangzik. Mégis
őszintén meg kell mondani, az ősz költő iránt érzett miJnden emberi megbecsülés ellenére. Széltében-hosszában vitatott kérdés manapság a színházak
úgynevezett válsága. Persze nem a szinházak: vannak válságban, cs.ak a közepes
és gyönge darabok. És akárhogy is vesszük a "Boldogtalanok" ez utóbbiak közé
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tartozik. A költő fiataLkori próbálkozása, ,ami nem sikerűlt és legfeljebb, mint
különlegesség lesz érdekes annak számára, aki egyszer föl akarja mérni Füst
Milán egész életművét. De felújítását, vagy ha úgy tetszilk ibemutat6ját bajos
[enne megindoko[ni. A darab, s,ajnos, sem nem érdekes, sem nem tanulságos.
Pátosztalanu[ mutat be egy zmLött, szeretetlen, erkölcsileg sivár világot anélkü[, hogy az ír6 hőseivel jóban vagy rosszbcn, akár csak: egy pillanatig' is együtt
érezne. Hát hogyan érezhetne akkor velü~ együtt a néző?
A néző csak feszé[yezettséget érez, mint ,akiakamtlanul ki[este mások nem
rá tartozó és kevéssé épületes hál6szobatitkait. És végül legfelj,ebb (Psota
Irén, Kiss Manyi, Szénási Ernő, Márkus Lászl6 és a többiek j6voltából) néhány
fdviHanó szép színészi pHlanat emlékét viszi haza.
Az évad vége felé az idén is vendégeskedett nálunk egy olasz társulat.
Ezúttal De Lullo vándor-csoportját Láthattuk, amely minden tekinfietbenmegietett jó hírnevének. Az "Anna Frank naplóját" és Pirandello: "Hat szereplő
szerzőt keres" című színművét adták elő. Az "Anna Frank naplój.a" az ő elő
adásukban 'is ugyanannak a sikerdarabnak bizonyult. Mindenesetre elégtéte[lel állapíthatjuk meg, hogy még ezután a szinte hibátlanul tökéletes elő/lldás
után is j6 emlékekkel gondoltunk vissza a három év előtti M/lldách színházi
előadásra.

Vendégeink számára az ígazi feLadatot azonban a Pirandello darab jelentette. Itt érezték magukat va[óban elemükben. A "Hat szereplő szerzőt keres" (ez az új magy,ar' fordítás címe és jobban fedi a~ eredetit, mint a nálunk
köztudatba átment "Hat szerep keres egy szerzőt"), amely négy évtizeddel eze[őtt még forradalmi kezdeményezésnek számított a szinpadi 'iroOOlom terén,
ma már szinte ,k[asszikusnak számít. Nincs már szinházlátogató, akiben (zi pirandenoi forma bontás megütközést keltene, az általa alapított iskola sokkal
,.vadabb" dolaokhoz hozzászoktatott már minket. Nem is ezt a iformabontást
érezzük benne lény,egesne,k, hanem mindazt, amit kes,ernyésen-derűsen, fintoTokkal kísért komolysággal az életről és a művészetről elmond. Okos, szeilemes ez a mondanivaló, ha nem is olyan faj súlyos, mint azt a múlt évi Európa.kiadás, Szabó György tolLÚ!b61 megjelent bevezetője alapján gondoLhatnánk.
Pirandello jó író volt, de nem volt olyan mélyen szántó elme, hogya lét és a
megismerés problémái annyira alapvetően izgatták volna. Szerzőt kereső hat
szereplője nem azt akarja biz01\yítani, hogy ",a világ megismerhetetlen", hanem
csupán azt, hogy a művészi ,alkotás a leggyötrelmes,ebb ,emberi tevékenységek
egyike,ame[y telve van ,a kudarc vá[Lalásának kockáz/lltairval. Az ugyanis, amit
alkot, a művész számára éppoly fontos és véres valósá'g, mint az, amit látni és
fogni [ehet. De vajon sikerül-e neki ezt a száimára tökéletesen foghatót és reáUsat úgy közö[ni, ahogyan benne megfogamzott és életre kelt. Minden alkotó
művésznek problémáj.a ez, de kmönösena drámaíróé, hiszen ő nemi forduLhp.'t,
mint a más műfajban író,v,agy a festő közvetlenül a közönséghez. O rá van
utalva a színház és a színészi játék Iközvetítő közegére, OJmelyben az írói mondaniva[ó akarva, nem akarva fénytörést szenved. Szétszór6dik, összesűrűsödik
vagy csak elhajHk éppen. Igy érzi legalÚ!bb is rendszerint az író. P:s ebből
keletkeznek a viták, 'hiszen ,a színház a s,aját művészi törvényeire hivatkozik.
Az élet, az irodalom és a színpad hármas valóságának feszültségéről és
összeütközéséről szó[ valójában Pirandello darabja, és így 'fogta azt fel De
Lrulio, az olasz előadás rendezője és valamennyi szereplője is. És minden bizonnyal ezért sikerült nekik olyan kitűnő előadást produkálniuk, hogy abban
ezúttal a szerző is aligha taláLh,atott volna kivetni val6t. Önir6nia, művészi
a[ázat, vidámsá,g és a művészet szeretete együttesen ár:adtak 'ebből az olasz
camedia dell'arte legjobb hagyományait követő előadásból. És mindez, a legnCLg1jobb fokú természetességgel. A sz6 itt persze nem naturaUzmust jelent.
Ezt már a da1'ab témája is e[eve kizárja, hiszen a "hat szereplő" mem valóságos ember. Csak az író fantáziájában öltöttek alakot, az író küszködött velük
egy darabig, de aztán abbahagyta a küzdelmet és meg sem írta őket. Létük
(~ega[ább isa művészet felő~ nézve) mégis reális valamiképpen és az interpretálás természetessége az ő es,etükben éppen ennek a másfajta reqJ.itásnak
érzékeUetését jelenti. Ebben volt péLdamutatóan jó De LulLoék eióadáSai
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Valamint abban, hogynem ismernek különbséget nagy és kis szerep között.
Minden hang és minden mozdula.t náluk az együttes munkájának van alárendelve. S ezen a téren jócskán tanulhatunk tőlük.
Hubay Miklós darabja, a "Csend az ajtó mögött", amelyet a Nemzeti Színház
Kamara Színháza muiatott be, sajnálatos félreértésen alapul. Nevezetesen, hogy
a modernség a forma kérdése. Pedig nem az. A modern forma csak akkor
indokolt, ha olyan újszerű mondanivalónak adekvát kiieiezése, amelyet egyszerűen nem lehet másképp kifejezni. A hangsúly tehát mindenképpen a
mondanivalón van. Egy minden ízében hagyományos történet v,agy konfliktus
még nem lesz modern attól, hogy Tcihagyjuk vagy átugorjuk a cselekmény
egyes láncszemeit, legföl,jebb érthetetll?n vagy éppen értelmetlen.
Ilyesvalami történt Hubay Miklós darabjával is, amelynek eredetiLeg világos szerkezetét, realista konfliktusát, a szerző a "modern" hangütés érdekében egyszerűen zavarossá tette. A néző, ,aki eleinte ,azt hitte, hogy pontosan
tudja, miről van szó, a játék során egyre bizonytalanabbá válik.
Idős férfi szunyókál egy fotelben, mikor felmegy a függöny. Az apa, akir
nek fia és menye előző nap érkeztek meg egy kétéves afl'ikai kiküldetés után,
Kiderül, hogy a fiatalok egész éjszaka veszekedtek, emiatt nem tudott aludni
az öreg. Megtudjuk, hogy Pál, a fiú mbnökként dolgozott az afrikai építkezésen, a felesége ugyanott statisztikusként dolgozott és a férfi hibájából valami
rejtélyes baleset történt, ami emlberéletet követelt. Az ügyet eltussoltá,k, és úgy
látszik, hogy ez kiábrándítóan hatott a fiatalasszonyra. A fiatalok között anynyira elmérgesedett a helyzet, hogy a férj már attól fél, hogy saját felesége
fogja feljelenteni. Ez után az indítá.s után joggal hihetnők, hogy a dambban
most már erről lesz szó, ez a konfliktus kerül kibontásra, megoldásra. Erről
azonban szó sincs. Végig nem derül ki, hogy mi történt a 2am@ezi partján,
felvetődik viszont egy csomó új problé,ma, amelynek semmi köze sincs, vagy
alig van köze az exponált konfliktus hoz. (Az öreg pártharcos apa és a készbe
beleülő fiú közötti nemzedéki összeütközés, a fiatal férj féltékenysége, az apa
öreg orvos barátjának cinikus kiábrándultsága stb.) Mindegyikről beszélnek,
tesznek egy sor homályos célzást, megvitatják az élet értel~nek, életnek és
halálnak problémáját, és a gyanútlan néző egyre tanácstalanabbul mered a
színpadra. Egyre kevésbé tudja, miről van voltaképpen szó. A végén pedig eb
~ell hinnie, hogy az öreg, halálos ágyából felkelve és a kórházból ktEszökve,
utolsó harci cselekményként még 'rendbehozta ,a fiatalok dolgát, és most már
nyugodtan lehunyta szemét. Csak éppen arra nem derül fény, hogy mit kellett
rendbehoznia és hogyan hozta rendbe.
Hallottunk egy sor, helyenként fesziilt és izgalmas párbeszédet, de az író
végig titokban tartotta, hogy mi az a központi probléma, ami izgatta és aminek
mlIvészi megoldására vállalkozott. A "modern" irodalom pedig ismétdjük
- nem az, hogya közönségre bízzuk azt az elmetornát, amelyet az írónak
kellett volna elvégeznie.
A bizonytalanság a színészek játékán is érződött. Jobb hijján mindegyikük
(Major Tamás, Makláry Zoltán, Kállai Ferenc, Berek Kati) alakított egy-egy
önmagában hiteles figurát, de hogy azok ugyanarról a dologról beszélnek,
arról ők sem tudtak meggyőzni.
(D o r o m b y K á r o l y j
Kf:pzöMŰVÉSZET. Nemes Lampérth József művészetéről. Az első világháború utolsó éveiben indította meg Ma című folyóiratát Kassák Lajos. írókat,
költőket, kritikusokat, szobrászokat, festőket gyűjtött maga kőre, olyan külföldi írókat rnutatott be a magyar közönségnek, akí.k a,~kor még nálunk tel[esen ismeretlenek voltak (Apollinaire, Cendrars, Duhamel), kiállításokat,
előadásokat szervezett, A Ma körében feltűnt képzőművészek között az együk
legerősebb egyéniség Lampérth (vagy Nemes Lampértti) József volt, aki hatalmas dinamizmussal, az ecsetjárás Iortisszimójával festette képeit és tusfestenényelt, hogy azután hasadt lélekkel (még hamninc 'éves sem voLt ekkor) ideggyógyiI1fézetbe 'kerüljön. Ott is halt meg harminchárom esztendős 'korában;
életműve megalkotásához alig pár év állott rendelkezésére.
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Nagybányai s pártzsí tanulmányutak ultáJn az első világháborúban a fronrtra került, s ott sebesülés 'következtében az egyik keze megbénult Úakávcsa'k
két másik kiváló kortársáé: Nagy Baloghé és Derkovitsé). AianácslOOztársaság
idején képességeit elismenték ; a kommün leverése után Berlinibe és Stockholrnba került; innen már elborult elmével tért haza. Kevés munkája maradt fenn,
-'" sok nyilván szétszóródott külföldön. A felloutathatóüoból szép emlékkiállttást rendezett a Nemzeti Galériában dr. Pataky Dénesné.
Nemes Larnpérth leveleiből [ópárat néhány éve pulblikáltak, - azokat,
amelyeket a rnűvész Wilde Jánoshoz, az évtizedek óta külföldön élő kiváló
magyar tudóshoz. a velencei renaissanceszal fog14l'lkozó több alapvető mű szerzőjóhez, a londoni egyetem nemrégen nyugalomba vonult professzorához Irt.
Lampér-th egyéniségének s rnűvészd törekvéseinek megvilágítására ezekből az
érdekes levelekből idézünk néhány mondatot. 1914 öszén katonaként Kapósvárt tartózkodott a művész ; innen írja: "Végtelenül örülök annak, 'hogy még
a nagy hál előtt kint voltam elég hosszú ideig Párizs szentelt terein és boulevardjain." Pár héttel később, szintén Kaposvánról : "Éln nem igen törtetek a
tiszti kardbojt felé és remélhetőleg el sem érem. Minden érzésem és az erőim
összessége az rnind a Múzsáé, mert én azzal jegye7Jtelm e·l magamat őrölore.
Sokszor gondolok Párizsra, és sokszor Il<cépz,elem magamat Párizs csodaszép
templomai alá." Olvasmányairól ds megemlékezik: "Dos21tojevsZJkij Félkegyelrnűje nagyon nagy hatással volt, helyesebben van rám. Öriásí mértékben csodálom ezt az embert, valósággal elragadott és lenyűgözött engemet." Egy másik levelében Platonról ír Wildének: "A philosophiában pedig Platonnal foglalkozom; a vele való foglalkozás közben énem megtisztul mínden hétköznapi
salaktól és gondtól, és élvezem Platónnak kristálytisztaságú, mély és hatalmas Dialógusait." Egy 1919 decemberében, Berlinben, Hoffmann Edith műtör
tériészhez írott levelében arról beszél, hogy mekkora élményt jelentett számára Cézanne két képe. "Mind a kettő megdöbbentett purbténségával, nemességével és egyszerűségével. Bámulatraméltó az a pietás, ahogyan Cézanne az
ő műveit megrteremtette." Ugyanebben a levelében Rubens, Renoir, Degas,
Kokoschka rnunkáiról beszél még nagyon meleg hangon; "egészen tökéletesen
szép még Jan van Eyck-nek Márta a kisgyermek-Jézussal a templomban círnű
képe, csak a legnagyobb alkotások közé lehet' sorolni." Berlanben nagy szegénységben élt; egy 1920t,avaszán kelt levélből valók e sarok: "Olajfestményt
mindezídeig nem csináltam; ennek pedig az az oka, hogy a hozzávaló anyagok
rettenetesen drágák."
Az idézetekből is 'kitűnik, hogya művészetet nagy, odaadó komolysággal,
gyakorló, rnély érzelemvílágú, festői célkitűzései megvalósftásának mínden
egyebet alárendelő rnűvész volt Lampérüh. Olaifestménye csupán néhány maradt fenn: egy-két robusztus, hevesen traktált csendélet kaktusszal, húsoslevelű növényekkel ; sommázó tájképek igen széles ecsettel, indulatosan festve;
szélestomporú női hátaktok architektonikus felfogásban; a halál komor fönségét sugallóvc.Apám a ravatalon" című festmény. (Ez utóbbit 21 éves korában
alkotta I) E műveket a kompozíciónak következetes, sokszor kemény kíhangsúlyezása jellemzi, - győzelem míndegyík a leselkedő téboly erői felett, ameIvéknek Lampérth nem adta meg könnyen magát. Kiválóak, markánsaik aIkadnak tusrajzai között is, így a párizsi, felvidéki, kolozsvári, tabáni tájak és utcarészletek. a szoborszerű ruhátlan asszonyi alakok, portrérajzok a fiatal Kassákról és Pogány Kálmán rnűvészettőnténészről. aki az 1919-es forradalom idején a művészetí direktóníum egví'k vezetőle volt, maid a 20-as évek elején a
rövid életű, igen magas színvonalú "Ars Un'!" círnű folyóiratot szenkesztette, s
írt egy kitűnő könyvet az utolsó ítélet ábrázolásának középkori íkonográftájáról.
A képek, rajzok láttán felmerül a "párizsi hatás" kérdése. Bár Matísse, a
.,Vadak" és a Ikorai kubizmus befolyásolták Lampértih kibontakozását, nem
lenne igazságos cltúlozní a ,.francia hatás" mértékét, A művész 1913~ban került
ki Párizsba, s akkor már háta rnögött volt a "Ravatal" s a kiforrott művek
egész sora.
Izzó, már-már barbár erő és széles ívű lendület - amelyet azonban (a
rnűvész egészséges korszakában) az elme fegyelrne "civiHzál" és a szerIkezet
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abronesai fognak össze - a 1iő vonásai ennek a művészemek, Hogy Lampérth
útja merre vezetett volna tovább, nem tudJhatjuk De munkássága így is több
mint torzó, - egy testben-lélekben sokat szenvedett művész tragikus vallomása, - egy boldogtalan, de vérbeli alkotóé, aki összeroppant egy zaüclatott
élet és egy mcstoha kor csapásai alatt, de rnűvészí elveiből egy tapodtat sem
engedett.
Barátai, tisztelői' híven őrzik emlékét, Ferenczy Béní piakettet készült
rnintázní róla (ennek vázlatadt a kiállításon láthattuk), Gömöri Jenő Tamás
író, 'I1homas Mamm. magyar barátja, az egykori "Modern Könyvtár" szerkesztője pedig a közelmúltban y;erset írt kortársáról. kinek .mínden művén a
Megszállottság jegye ég ..." E vern egyídc strófájátédézzük befejezésül:
Am e vert éLet nagyszerű termése, ím'
FöLtámadt, mert feLtámad minden mi szép,
Mi nagy. ,. Nem engedi az emberiség
Rejtve Lenni Lenn, mi termett fenn: bércein.

•• *
Szántó Piroska újabb munkái. Látomás és induLat a művészetben círnú
igen érdekes esztétikat munkájában azt írja Füst Milári, !hOgy az az i,gazi mű

vész; "alk'i 'firiss látásával, a jelenségeknek jelenésként való felvételével, állandó csodálkozásával újból felkelti érdeklődésünket oly dolgok iránt is. amelyekre alág-alég voltunk már hajlandók figyelni". Ezek közé az igazi művészek
klöre tartozik Szántó Piroska is; la Csók galérdában nemrégiben kiállított mű
vei a megfigyelésnek, a Viilág befogadásának frísseségével, prírnér voltával, a
természetre való gyermeké rácsodáhkozásának Hlyés Gyula által is észrevett
k,épességlével, ábrázolásának érzékeny fimomságával, tisztaságával, érzékletességével és megjelenítő képességének erejével szólanak a nézőhöz.
Képeinek egyrészén kertek, növények, virágok 'láthatók. A ví.rágok Szántó
Píroskának baráta i és társai, ,.akilkJkel" együtt él, "akiknek" életét, tulajdonságait, "szokás'ait" gyengéden fíigyelt és nagyon ismeri. Igy érthető, hogy az
egyik vdrágkép címe: "Különc,s társaság", a másiké - lenajtott fejű napraforgók - "HaIákaitélrtek", a harmadiké: "Arcok a vírágágyból". Semmi monotónaa, ellenkezőleg: hatalmas formai változatosság van ezekben a munkáíban:
a színek és a rajz hol izgatott és zsúfolt (de mem, komponálatlan l), Hyeri a
Iíla-kék-bordó szímekből felépítetc "Bújkáló cinege", - hol a keletázsiai mű
vészet nagy egyszerűségét idézik munkái ("Forgó tulipánok"), hol a nonfiguráció közelébe jut az ábrázolás, mert a benyomást, az élményt ez esetben így
tudja legtölkiéletesebblen transzponálni: "Égő strelíciák". Vam Weöresn€lk egy
szép verse, a "Tavaszi virradat": "Kakas kukoríc, hajnal kávdrft, / a réti rigó
dala röppen, / arany bivalyok gerince ragyog / márvány-eres égi ködökben" ...
Szántó Piroska nem egy művét - egy más rnűvészet ihierol'dhiájában - hasonló értékű, hasonló emlékezetességű varázslatnak érezzük.
Képeinek másik csoportj ához szürke papírlapra igen kevés szannel raizolt, szentendrei hangulatokat megszólaltató rnunkáí tartoznak, GÖl'ö~keleti
templomok tornyai, kerekesküt. kanyargó utcáeskák, öreg temetők évszázados
síeköveikkel és korhadó kopjafáikkal, madárí lesztők, barokk feszületek kavarognak a képeken, - az öreg házak fölött angyal repül át és a lepkék szívárványes szárnyai rnögül Krisztus arca néz reánk, ahogyan egy névtelen, régi
szobrász kőbe faragta ... Szokatlanok első pillantásra e rnűvek, ötletek és kuríozítások fűzérének vélbetné az elhamankodott ítélkező, -l'övid ismerkedésbarátkozás után azonban hatni íkezd reánk e ci'klus atmoszférája. ChagaLL-t,
Vajda Lajost, Amos Imrét, a szürrealiamus ismert .nyugati képviselölt emilegetni e képekkel kapcsolatban nem egYéb rnűtörténeti ismelletek megcsulogtatásánál, - autentikus, ízig-vértg eredeti, egyéni művészet ez.
.
SZJép itáliairajzain Velence, Amalfi vagy Róma, et'rusak szarkofágok, az
Örölk Város terei és szökőloútjai vagy Nicolaus Cusanus kardinális síremléke
jelendk meg, a lágy, lebegő vonalak az antikVlÍ'tás ízelt lés a mediterrán föld levegőjét közvetítik, de Szántó Piroska grafikáit nem szükséges különösebben bemutatni vagy méltatnd, hiszen ókori ~ör<ög elbeszélőkhöz, olasz reme372

szánsz-írókhoz, Víálonhoz, orosz klasszi'kusokhoz (Mamin-Szibirj'ak), mai nyugati (Thomas Mann, DaViid Gamett) és újabb magyar irókihoz (Vas István,
SaIikadi Imre) készített !kiváló állusztt-ációd - amelyek a szövegek méltó kísórői széles körben ismertek és becsültek.
Végezetül: ne hagyjukemlítetlen a katalógus előszavát. Rónay György írását, amely szerétettel és hozzáértéssel megírt, mesterí kis esszé. (Dévényi Iván)

•
Bélaváry B. Alice műtermi kiállításáról. Érdeikes egyházművészeti kdsérletnek lehettünk tanúi május első napjaiban: Bélaváry B.' Alice műtermí kiál-

lítást rendezett egyházi témájú freskókartonokból.
Bélavárv ALice, akinek [képeit 1929 óta tkísérhetd fdgyelernmel a tárlatlátógató, Barcsay Jenövei és Gadányival együtt végezte el a főiskolát. Főleg a
Vaszary János elnöklete alatt működő "Új Művészek Egyesületév-nek /keretében
állította ki nagyobbára világi vonatkozású képeit. 1945 után két évig ösztöndíjat kapott. A közelmúltban Párizsban a Festőművésznők Nemzetközi Kiállításán is szerepelt,
Ez alkalommal nagyméretű Ireskókartonokon, melyeknek témája az "Egyház főbb ünnepei", bizonyította erős dekoratív képességet, Az élénk színű,
temperával készült ikartonok fordulópontot Jelentenek a művésznő oeuvreíében, aki eddig inkább sötéttónusú, borongós színekíkel festett. Az új témakör
fellazította pííkturájának eddági szírsbeld kötöttségeit. Ezekiben a kartonokban
fonmailag a román és rnodem-naív-dekoratív művészeti emlékekre támaszkodva Krisztus és az Egyház életének nagy fordulópontjait az örökiIrevalóság és
változha-tatlanság szemszegéből festette meg. A főleg arany háttér, az erős
színek a történések dicsőséges voltát vannak hivatva kifejezrui, . így az öI'IÖiklklé
aktuálís térnák új előadásban .tárulnak elénk,
Somogyi Antal, a neves egyházmüvészetí szakértő meleghangú levélben
üdvözölte a művésznőt, Tőle idézünk néhány sort: "Sokan úgy akarták az egyházművészetet megújítaní, hogy visszaténtek az ősi fonmákhoz. mert érezték.
ott kell keresntök az eleven hit megnyilatkozását. De a Ikülső forma utánzásánál többre nem igen [utottaík, s az utánzott naívitásba Lel!ket vinni nem tudtak.
Hiába rnínden rnesterkedés, azokat a formákat, melyek élő hitből születtek,
csalk. élő hdt tudja lélekkel megtölteni, s így meggyőző ereiűvé tenni. - Arról
tanúskodnak a Művésznő gyönyörű kartonjaí, ... - Ihogy az ősi, mondhamám
klasszikus keresztény művészet forrnanyelve bennük nem utánzat, ami ügyeskedesen túl semmit sem mond, hanem szívhez szóló eleven élet." (S. K.)
ZENEI JEGYZETEK. (E g y h á z z e n e.) Ismét rnagyszabású feLClidatot oldott meg .kitűnően a Tamás A,lajos vezette Kapisztrán kórus és zenekar Hayd,n
Teremtésének magasszínvonalú előadásával. A Tövis ;utcai - muvészi ízléssel
berendezett - templom akusztikája ugyan nem nyújthat teljesen hibánan élményt (ezúttaL a kórus egyensúlya ingott meg néha), mégis sokan éppen az
eLőadás után érezték meg Haydn géníuszát és teremtő nagyságát. És ez 'lnlár
maga ís fémjelzi a produkcíó színvonalát.
.
1796. december 14-én Haydn néhány részletet mrutatott be barátjának~
ALbrechtsbergernek, készülő új művéből, a Teremtésbő~. Igaz, a teLjes oratórium csak két llsztendő múlva készült el végleges formában s a bemutatóra van
Swieten báró az eredeti angol szöveget németre fordította. Egyébként van Swieten hárónak Lehet köszönni, hogy egyáltaLán Létrejöhetett a Teremtés szűkkörű
bemutatója, hiszen ő bírta ·rá a Liebhabergesellschaft tagjait, hogy járuljanak
hozzá a jelentős költségekhez. Haydn április elején fejezte be ,a muvet s a hónap végén került sor a rendkívüli érdeklődéssel várt bemutatóra. Schwarzen-berg herceg bécsi kastélyát roskadás ig megtöltötték ,(1, meghívott előkelőségek
8 lovas rendőröket kellett kivezényeLni a környező utcák rendjének biztosítására. A .közönség és a szakértők egyöntetű véleménye szerint a bemutató az év
legnagyobb és legmegrenditóbb zenei eseménye volt. Nem. véletLen, ,hogy a nem
sokkiú későbbi nyiLvános bemutatána BurgtheaterbanéletveszéLyes tolongás
támadt, oLyan, mint taLán még so'hasem. Előadás után lL közönség tombolva ünnepelte a szerény öregecske szerzőt, aki legyőzte zenéjével a század utolsó év-
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tizedének hábOTÚS szorongását és visszaajándékozta Bécsnek a szellem elsőbb
ségét.
A Teremtés mintái között leggyakrabban Hiitulel oratóriumait emlegetik
és nem is ok nélkül. Haydn londoni útjain m,inden bizonnyal tanulmányozta
ezeket a műveket, némelyiket pedig remek e16adásban - hatalmas kórusokkal - meg is hallgatta. Ám bármennyire elbűvölte is őt nagy elődjének monumentális formáló ereje s rendkivüli szuggesztiuitása, sohasem adta fel kedvéért a maga zencszerzót atapáuásct, A Teremtésben sokat hasznosított Hiirulei
eredményeiből; elsősorban kórustechnikájából, ám a szinte egyidejű Missa in
tempore belli című művét mégis sokkal inkább hiindelinek érezzük. A Teremtés ugyanis lírai alkotás, a bibliai eseményeket gyermeki alázattal és hittel
szemléli és szemlélteti benne a szerző. Nem uéletlen, hogyi az oratórium csúcspontja is az a lírai duett, melyben az első emberpár sétára indul a teremtett
világ csodái között. S éppen itt lelhetjük meg a Teremtés igazi mondanivalóját: a bensőséges hit és a lélek harmóniájának diadalát hirdeti, mint ahogy
erről valla zárókórus hatalmas újjongása is.
Tamás Alajos koncepció.ia a lírai mozzanatok kiemelésével vált meggyű
zővé. Talán a beoeeeto kórust és az első részt sodróbbá és lendületesebbé is
formálhatta vo17va. A szólisták - László Margit, Réti József és Miklós Pál igen kiváló teljesitményt nyújtotta k, talán csak: a basszus szólista "hagyott ott"
néhány hangot a magasabb [ekvésekben. Külön is kiemelnénk Réti József már
sokszor méltatott. átéIt produkciójfit. A zenekar kiegyenlített, megbízható játékával szintén erőssége volt az előadásnak.
(N a g y h a n g ver s e n y e Ic r ő l.) Richterrel kezdjük a sort. Ez a csodálatos művész minden fellépésére tartogat valami újat, meglepőt. Most elsősor
ban Schubert- és Chopin-tolmácsolásával szabott mértéket. Nagy elődje, Edwin
Fischer mondotta egy alkalommal, hogya zong01'ista igazi próbája mindig Schubert. Richter úgy teljesitette ezt a próbát, hogy alighanemévtizedeknek kell eltelniök, amíg hasonló élményben lesz részünk .. Második hJangversenyén, amelyet
elsősorban a szovjet zeneművészetnek szentelt, azt is bebizonyította, hogy némelyik művet (Sosztákovics Bach-ízű preludium és fugáira gondolunk) jobban
is lehet játszani, mint alkotója elképzelte. Igaz, Sosztákovics tudatosan választotta példaképül a Wohltemperiertes Klavíer sorozatot, érzésünk szerint azonban nem mindenütt sikerült meggyőzően átértelmeznie, modernizálnia a barokk
kereteket. Rendkívüli sikere volt viszont Prokofjev VI. A-dúr szonátájának s
a ráadásnak adott Prokofjev-damboknak is. Ezek a furcsán objektív, fanyar
hangvételű zongoraművek kihasználják, a hangszer összes lehetőségeit. Richter
mindehhez még a maga zseniális teremtő erejét is hozzáadta. Nem csoda, hogy
az est végére Prokofjev valóságos "bestseller" lett.
1912-ben Gyagilev társulatával látogatott először Budapestre Igor Sztravinszkij, hogy sze7nélyesen tanítsa be Operaházunk zenekarának a Tűzmadár
zenéjét. Személyes nagyságát és korszakalkotó jelentőségét azonban inkább második, 1926-os vendégszereplése kor ismerte fel a magyar közönség. Ezen a
hangversenyen máig is legnépszerűbb műve, a Petruska-szvit'(melyet a kit'áló
Zubin Mehta vezényelt nagy sikerrel az elmúlt hetekben) aratta a legnagyobb,
szinte kirobbanó sikert. A közönséget elsősorban a mesteri színl>ezeléssel kifejezett, groteszk történet inditotta tapsra s taLán nem is vették észre, hogy
Sztravinszkij jellemének és zeg-zugos művészi útjának magyarázatát tartják
kezükben. Az orosz' származású szerző ugyanis gyakran állítja műveinek középpontjába az élet feWletén jelentkező groteszk elemet s ahogy ezt lefejti,
úgy jut egyre közelebb a humánum, a tiszta emberség fogalmához.
Úgy tűnik, hogy Sztravinszkij az élet nagy kérdései között a vallás kérdésével is szemben találta magát és - igenlő választ adott rá. 1930-ban komponálta "Isten dicsőségére" a Zsoltár-szimfóniát, amely mindmáig leghitelesebb,
legművészibb és legőszintébb műve s amely
mostani vendégszereplése kor is
osztatlan elismerést és tiszteletet keltett. Utaljunk az I. rész döbbenetes erejű
könyörgésére, s az egész mű csúcspontjára, a csodálatoSlan újszerű és mégis hiteles Allelujára. (Ezekben a részekben a Budapesti Kórus remekelt!). Tény,
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hogy Sztravinszkij nem a hívő Ibelenyugvás ával imádkozik, hanem a modern
ember szaggatott akaratos életritmusával közeledik Istenhez, s szinte kikényszerítí tőle az igent. S 'éppen ezért érezzük a Zsoltárszimfónia könyörgő hangját hitelesnek és igaznak.
A hangverseny utolsó akkordja. után a közönség és a zenekar is helyéről
felállva ünnepelte korunk nagy komponistáját, aki egy pillanatra megajándékozott a IUIlhatatlanság varázsával. Egy pillanatra felidéztem magamban ekkor
Sztravinszkij egyik hires képét, amely a Columbia-Stúdió kijáratánál ábrázolja Fromm társaságában. A New York-i utcán zsibong az élet, s Sztravinszkij
olyan picinynek tűnik ebben a zürzavarban! Pedig ki tudja . . . Az autók toca1'obognak, az élet megy tovább, de ő már belépett a - történelembe.
(Rónay László)

VALAS OLASZ MODRA. "DvIHcile est satiram non scribere'' - mondja
ott, ahol minden la feje tetején áll, ahol a képmutatás kormányozza az életet. Ez juthat eszébe a gondolkozó nézőnek, amikor az előadás után mosolyogva ugyan, ám mégis fejét ICSÓválva elhagyja a filmszínházat. Igen, nehéz, színte lehetetlen meg Inem látni
azokat a képtelenségeket. amik Szicilia kék ege alatt végbemennek s talán
még nehezebb mindezekről ítéletet nem alkotni, vállvonogatva tovább állni egy
"mi közörn hozzá" biggyesztés kíséretében, ami általában szokásunk, ha 'bennünket közvetlenül nem érintő dolgokról van szó, Nehéz, mert nemcsák lbelsőnk, etikai érzékünk ágálna ellene, hanem azért is, mert nem pusztán Szicilia
kerül itt terítékre ... \Közvetlenebb céltáblát érnek a gúmy nyJilai, a gyarló embert, önmagunkat. És, hogy mégis nevetni tudunk rajta, annak sem csupán a
rengeteg fonák helyzet, mulatságos beállítás az oka ... A humor latin szö, nedvességet jelent. Könnyeket, amelyeket jelen esetben a kacagtató bűntudat csal
a szernünkbe: Úristen, de hitványak, de szánalmasari gyaelóak vagyunk!
A film alapötlete igen egyszeru. Az olasz büntetőtörvénykönyv szembeszökő sajátosságai tálcán kínálják a témát.
A válást nem engedi meg, ám
ugyanakkor rendkívül enyhén bírálja el a férfibecsület védelmében elkövetett
gyilkosságot. Nem csoda, hiszen a vendetta :hazájának törvényeit férfiak alkották ... Akit tehát megcsal a felesége, az kevéssel megússza, ha törnöz, vagy
revolverhez nyúl, sőt - a közvélemény szemében hőssé magasztosul ... Olyasvalamiez, mint a "régi, jó világban" a párbaj vétség volt minálunk, Olyan társadalmi rend törvénye ez, amelyik a nőt a férfi tulajdonának tekinti, nemhogy
nem kezeli egyenrangú félként, de úgyszólván ernberszámba sem veszi. Aki
e becses tulajdonhoz nyúl, azt egyszerűen le kell puffantani - akár a vadnyugati lótelvajt.
Adva van egy fiatal arisztokrata, Ferdinando Cetalu báró, aki mint mondani szokás, rosszul nősült. Felesége butácska, 'erőszakosan nőies kis perszona,
amolyan 'idegekre menően szerető hitves. Ez a szerencsétlen teremtés imádja
férjét, szinte nyűgként csüng a bálványozott "Fefe" nyakán. !Az ifjabb Cefalu
báró azonban halálosan únja szegénykét, őt már csupán, a velük egy fedél alatt
lakó gyönyörű, tizenhét éves unokahuga érdekli. Az unott kapcsolat lassan, de
biztosan gyűlőlette alakul ... Előbb csak a lélek mélyén, a fantázia vásznára
vetülnek hátborzongató képek: a feleségét hol mocsárba fojtja, hol üstben szappanná főzeti a kaján kísértés. lA belső hang azonban nem elégszik meg ennyivel, reálisabb tanácsokat sugall, Fefe báró kezébe nyomja az imént aposztrofált törvénykönyvet ... A paragrafusok kiskapuin át most már szabad az út s a
megvalósítás ezek után csak idő kérdése lehet. Csupán csábítót kell keresnie
felesége számára... hogy bosszút állhasson, hogy "me,gvéde1mezhese becsületét".
Ennyi az alapötlet - a többi csak "járulék", motivácíó, mondhatní színező
elem. Pietro Germi, a rendező-író színte hibátlanul keveri őket palettáján, hogy
a végső tonalitást, a mondanivalót félreérthetetlenné tegye. Minden apró mozzanat ezt célozza, rninden rnellékkőrülmény ezt emeli ki: azt a fajta emberi
silányságot, amely nemhogy nem vállalja a tett következményeit, hanem raJuvenalis - , vagyis: igen nehéz szatírát nem írni
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vaszkodva erénnyé rnagasztosítja a
séggé a gyávaságot.

bűnt,

fennköltségge az aljasságot,

hősles

Az események csigalépcsős körforgással vezetnek bennünket a bűn tornyáIS mínden kanyarodóban szemléletes panoráma nyílik az emberi
lélek tájára, a vétkek birodalmába
Van időnk go ndolkozn i közben, a lépcsőfokokat pihenők szakítják meg
Fefe Cefalu minden enerváltsága mellett
szímpatíkus is tud lenni és mégis el kell ítélnünk szinte rögtön, az expozíció
elején. Hiszen ha ennyire utálja feleségét, akkor míért vette el ? S ha már elvette, akkor rníért hagyja magára, miért nem igyekszik átnevelni, hajlítani.
alakítani olyanná, akiből igazi élettárs vájhat. Hogy a fiatalasszony meanyire
nem ",reménytelen eset", az megmutatkozik akkor, amikor a szeretője oldalán
színte kivirágzik, megszépül, megbátorodik ... A tündéri szépségú unokahug
viszont szereti a !fiatal artsztokratát, éleszti-szítja benne a bűnös érzést. Igazi
kívül piros, belül tférges alma ez a szemrevaló leányzó. Tudatos bűnös, talán
még Ferdinandónál is vétkesebb. Angyali ártatlansággal dúlja fel mások családi életét, kergeti halálba tulajdon atyját, csakhogy megkaparinthasisa a kiszemelt férfit - akit azután épp ilyen cinikusari hajít félre, Mert minden bűn
magában hordja büntetését.

nak .tetejére

A film cselekményének ez a "magán-vonala" világosan látható, szinte
didaktikusan egyértelmű - anélkül azonban, hogy tanmesévé Iaposodnéx. Kitűnő, szórakoztató, lebílíncselően izgalmas. Esrvenértékű ezzel a "társadalmi vonal", a háttér, a környezet rajza, azé a miliője, amelyikben ilyesmi reálisan
megeshetik, lejátszódhatik ... A "couleur local" parancsolóan determinál, már
az első filmkockák alatt a kellő hangulati vágányra taszít. Efelejtjűk, hogy nézőtéren ülünk, fizikailag érezzük a párás hőséget, a kockára vágható unalmat,
amely belengi, átjárja, irnpregnálja a hajdan csillogó palotát, az immár kispolgárivá szegénvedett Cefaluk ősi fészkét, Szicíldában vagyunk. Szicíliában,
ahol számtalan ilyen "pa,lazzo" található. Míndenütt pereg a vakolat, hullik
a :lireskók festéke, a stuöokók aranyozása, csupán a címer hival!kodik a' bejárat
felett, csak a nagyképű rátaotíság Ia'katja a hodálynak beillő termeket, képmutat6 fennköltség őrzi a tradíciókat. Szegény ország ez, ám fenn az ernyő,
ha nincs is 'kas... És rnégís mintha ismerős lenne mindez, rnírrtha nem ds
volna an1nY'i1ra idegen, mintha otthonosan tájékozódnámk bennük magunk is.
Igen, mert emberi lalklhely,ek ezek, belsejük valahogy bensőnkre utal és az
emberi intérieur míndenütt egyforma ... Mint ahogy mindenütt megtalálható
a kisvárosi látszat-prüdéria, mímden keresztény közösségben felüti a fejét az
igazi vaskos gonoszság is gyakran valami szeritnek tartott tradició paraván ja
rnögé búví.k,
Igen, szatíra ez ajaváJból! Ment végtére is mindez nem Sziciliában történrk, nem Cefalu báró a film hőse. Ott játszódik a cselekmény a sötét nézőtéren
s a történet hősei ott ülnek a széksorokban. A tálalás olyan kitűnő, annyira
megejt bennünket is az unokahúg szépsége, a felleség hangsúlyozott hibája,
Fefe báró szenvelgő szenvedése és szenvedélyessége, hogy lépreenegyünk, be
hagyjuk magunkat csapni, azonosulunk velük, vagyis: bűnrészesekké válunk.
Holott a vétek egyáltalán nincs elkendőzve, színte kézzelfogható Iklözelségböl
érezzük tüzének sugárzását, majdnem a bőrünket pÖI1köli... Ám annál hata.1Jmasabbancsattan arcunkon a nemezis pofonja, annál inkább belevörösödün:k akkor, amilkor az angyallan szép unokahúgról végül is vísszavonhatatlanul kiderül, hogy korántsem angyal - sőt! Ésalltimr szégyenkezünk teljes
szívünkbőL Hát érdemes volt?! 'Gyilkolni, feldúl ni egy házasságot, megölniazt, aki szeretett bennünket, ezért a. .. és ikeressüik a megfelelő jelzőt ... mínt
a!hogy az életben is gyakran keressük. Közben természetesen jól szórakozunk
a számunkra kevésbé szimpatikus szereplök kárára, rnint ahogy mindig is
olcsó enudatság az erényen, a "lmaJfla" becsületességen derülni. Végül azonban
ez a mulatság is ellenünk fordul s nem marad számunkra más kacagnívalő,
mínt tulajdon torzképünk. mely ebből a görbe tükörből vigyorog reánk ...
Ezént csóváljuk végül a fejünket, ezért törölgetjü1k sietve szemünkből a humor
harmatát - V'éiJkességünik áruló nyomát.
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Brilliáns alakítások teszik feledhetetlenné a darabot,hiszen mind Marcello
Mastroianni, mand Daniella Rocca tudásuk legjavát adják. Mégsem egyedül az
ő érdemük, hogya film a tavalyi cannes-i, illetve mexikói fesztiválokon elnyerte az elsőséget, az oroszlánrész Ger:mié, aki úgy játszotta, úgy exponálta ezt a szatírát, hogy befejeztével megtdsztulunk - akár csak egy pillanatra is - a katnarzís rnosolya által. (Bittei Lajos)

A PAPI VISELETROL. Ha lehet beszélini a divat Iélektanáról, talán szabad a divat szociológiájáról is. Persze nem a papi viselettel kapcsolatban, rnert
a papok tudvalévőleg nem divatoznak. Róluk szólva tehát csak a papi viselet
szociológiájáról lehet szó. Ez ,bizonyára nem is volna érdektelen; nemcsak mű
velődéstörténeti ismereteink gyarapodnának vele, hanem az egyház és az egyházlak társadalomtörténetí szerepenek még alaposabb megértéséhez segíthetne
hozzá.
Persze, a Iiturgüous öltözékekről .kevésbé eshetik szó ezzel kapcsolatban.
A dán Henny Harald Hansen kosztűrntörténeti rnunkáját lapozgatva s a könyv
színes képeiben elgvönyörködve az ember képzelőerejének gazdagságán, lehetetlen ugyan nem gondolni arra, hogyan vált az egyszerű római úti ruha, a
rabszolgák viselete, a kapucnis esőkabát, a casula gyönyörűen hímzett, színekben pompázó selymes rmseruhává, s arra, hogyan maradhatott meg az európai divat nunden változása ellenére a líturgia védőszárnyai alatt mindrnáig ha azonban aviseletváltozás háttere érdelkel bennünket inkább, akkor a papság utcai viseletét kell elsősorban szemügyre vennünk.
De ez nem is olyan könnyű feladat, mint ahogy gondolnánk. Egy derék
oratóraanus 1678-79~ben összegyűjtötte ugyan az egyházfegyelml és egyházkormányzati szabályokat, de mellőzte a reverenda "divattörténete" szempontjából nélkülözhetetlen ikonográfiát, vagyis a képek, a szobrok tanulságát. Sajnos, a kosztűrntörténeti munkák sem igen adnak lénycegesen bővebb elígazítást
ezen a területen. Éppen ezért tarthat érdeklődésre számot Robert Roquette tanulmánya az Études .múltéví nyání kettős-számában a papi viselet történetéről. A szerző is Ikiemeli azt az egyébként ismert történeti tényt, hogy az első
öt évszázadban nem volt különbség a világi és az egyházi öltözködés közt.
A gyönyörű ravennai és isztambuli rnozaikokon kieleme2Jhetjük a VI. század
bizánci öltözködésének alakulását, amelynek sokféleségiéből is jól kivehető
három csoport: a szentek viselete, a püspökök és papok szakrális ruházata és
végül a bizánci udvar udvari viselete. A szentek és a papok viselete a görögrómai hagyományokat őrizte, a világlaké mindimkább a kelet színezö hatása
alá .került, de a mozaikokról kítetszően is még nem volt lényeges eltérés a püspökök és a császáro tisztviselők ruházata közt.
Az a tény, hogy az első századokban nem volt még külön papi viselet,
arra vezethető vissza, hogy az egyháznak nem volt meg a törvényes jogi helyzete. Abiban a római világban, ahol csak állami intézmények működtek és
ahol az üldözések mégis csak fenyegetőek voltak, ha nem is olyan gyakoriak
és rendszeresek. mínt ahogy azt régebben vélték, a papi rend még nem külőnülhetett el, nem alakulhetott ki. Nem szentségi és egylházjogi értelemben
természetesen, hanem pusztán társadalom- és viselettörténeti szempontból.
Kartágói Csprián vértanú a III. században úgy öltözködött tehát, mint míndenki más. Egyszerű ruháiban járt, alul hosszú tun~kárt viselt, felsőruhaként a
birrust hordta, ezt az egyszerűsített latin tóga-Iélét és a dalmatíkát. A zsinatok az egyszerű, a .minden fényűzés nélküli ruháket ajánlották. Papjaink
még az üldözések megszűnése, a vallásszabadságot deklaráló hIres mílámói ediktum megjelenése után, tehát a IV. század derekán is még a középrétegek viseletét hordták. Szent Gergely pápa a VI. és Szerit Zakariás pápa a VII. században ugyanazt az öltözéket viselte még, mint Oíprián, vagyis "a jó társaság
városi ruháját". Róma papjai ragaszkodtasc a világi viseletehez. Jtrdekes, hogy
az elkülönölés Ga'lliában kezdődött az V. században, ahol a p;;snöJljök még a
világi iközéprétegeknél is egyszerűbb szerény ikis palliumot, palástot viseltek.
Talán éppen a szegények kedvéért. Celesztin pápa 428~ban mégis megintette
őket: ha már a népnél és másoknál különbbé nkarnak válni, történjék ez az
egyházfegyelem és a tanítás, ne pedig a ruházkodás terén.
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A régi római civilizáció elhalása és az új, a középkorí, a barbár civilizáció hatására az európai viselet ben forradalom következett be. A görög-római
világ embere, a hellén kultura közvetlen érintettje, leülönösen a rnediterránkixötőkben, sokáig hű maradt a "hosszú" ruhákhoz, az egyenes szabású tunikánoz, míg a germán hódítók a rövid katonu-kabátot és a nadrágot viselték,
ami már a római harcosoknak is viselete volt. Nagy Károlyori kétszer életében
volt hosszú ruha, akkor is csak két pápa kifejezett kívánságára húzta fel őket,
mert a római püspökök megbotránkoztak az új divatan. A Meroving-királyoktól
kezdve a rövid ruha fokozatosan általánossá vált, a Capetingele korától pedig
már csak a királyok viseltek hosszú ruhát a bizánci császárok miritájára. Az
egyháziak viszont ragaszkodbak a hagyományos görög-római eredetű viselethez. Ez a ragaszkodás részben a testületi szellemből fakadó konzervativizmusban leli magyarázatát, másrészt azonban a külön papi viseletben mindinkább
kifejezésre jutott a papság különleges helyzetének a világiakkal szemben kiIejlouo jellege, a papi rend társadalmi különáblása és amit voltaképpen első
ként kellett volna említeni: a papi rnívolt elxülörrített, rnegszenteít jellege is.
Ugyanatckor azonban, amikor a papi rendben lévők 'l'agaszkodtak 'a hovátovább
arcnaíkussá váló ruhákhoz, különösen ami a papát és az előljárókat illeti,
az alsópapság körében már az V, VI, és a VII. században megjelentek az
előbbi irányzattal szemberrkerülő törekvések. A papok szíveseoben viselték
volna a kényelmesebb nadrágot, a világi viseletet ; legalább is ez derül ki a
korabeli zsinataknak a nadrágviselet ellen hozott határozataiból.
Mire a román középkorból (800-1200) kilépünk, a szicíliai királyság közvetítésével (ll40-től)' a világiak közt ismét la hosszú ruha járja, és ezzel együtt
megjelenik a: prém, a selyem és a bársony. Az itáliai városok fokozódó jóléte,
általában a városok gazdagodása, elsősorban itt is a kereskedővárosoké, megteremtették az emberek öltözködési kedvét: a selyem, a prém, a gazdag csatak;
a különleges haj víseletét, a gazdagságnak adivatban megjelenőkifejezéseit.
Maguk az egyháziak sem vonhatták ki magukat teljesen ez alól a hatás alól.
A XIII. század öltözködési fényűzésének az 1215-ben tartott lateráni zsinat
igyekezett ugyan gátat vetni, de nem sokkal több síikenrel, mint amilyennel a
városi statutumole küzdöttek a polgárok öltözködési túlkapásai ellen. A püspökök és a főpapok elekor kezdték alkalmazni a vörös és zöld színeket. A bíborosok, akik a XI. század körül kezdenek feltűnni, a XIII. századtól kezdve
legalább is a kalpagjukon viselték a bíbor-Ií lát, a császári díszt, amely azelőtt
a pápának és az ő követeinek volt a kiváltsága. Ez a violába játszó szín a mai
püspöklila. A kialakult vagy kialakulóban levő rendi társadalomban a főne
mesek, a nemesek, a városi polgárok, a főpapok, a papok és a porok egymástól
nagyon eltérő viseletben járnak, és ann ak a ténynek, hogy 'ki milyen anyagót
vagy prémet hordhat, megvolt a maga társadalmi jelentősége is. A "praelati
et barones", a főurak és főpapok viselete kevésbé eltérő, mint a papoké és az
egyszerűbb polgároké, hiszen a főpapok nagyon gyakran fontos állami funkciót
töltenek be: kormányoznak és hadat vezetnek.
A XIV. században újabb fordulat következik Ibe a divatban: a világiak
visszatérnek a rövid ruhához, szorosra szabva, megbotránkozására a papoknak,
akik ezt erkölcstelennek és nevetségesnek kezdtek nevezgetni, A krónikások
gúnyolódtak is a nemesek újfajta öltözködésén, sőt aSaint Denys-i krónikás
a hires ereey-í vereséget, amelyet a franciák az. angoloktól szenvedtek el, Isten
büntetésének nevezte a franciák botránkoztató divatja miatt, de arról megfeledkezett a jámbor barát, hogy az angolok is úgy öltözködtek már. XXII.
János avignoni pápa (1313-1334) V. Fülöp szemére lobbantotta, hogy "királyi'
fenséghez rnéltatlan" rövid ruhát hord. A XIV. és XV. század zsinatai nem
gyözik figyelmeztetni a papságot: tartson ki a zárt, hosszú ruhánál. A ruhaujjakat, amelyeket régebben illetlennek tartottak, most már elnézték és megengedték. (Szent Agoston mondotta: a régi rómaiaknál szégyen volt szabadon
hagyott ujjú vruhát viselni, ma azonban a főrangúak azt tartanák szégyennek,
ha nem így öltözködnének.)
A protestantizmus hullámai a középkori és a reneszánsz egyház épületét
alaposan megrázták és érthető rnódon az egyházi fegyelem kötelékei is meglá-
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zultak. Az egyházi viselet rendezése a tridenti zsinat szellemében a Borromei
Szerit Károlyelnöklésével tartott mil ánói zsinaton történt meg: az ott szabályozott egyházi viseletet az ÖSS7-es katolikus államok elfogad ták. A fekete,
hosszú reverenda ettől kezdve kötelező viselete a papoknak. A kiélezett helyzet, amely ezt a kort jellemezte, szamos Iurcsaságot termett: a papok még
kertjük rnűvelése közben sem merték levenni a hosszú reverendát. A hosszú
reverenda a vallásháborúk korában az egyházhűség és a derekasság jelképévé
lesz. A cahorsí püspök 1652-ben kiadott rendeletében tudatta, hogy azonnal
püspöki börtönbe kerül, aki reverenda, csuha vagy tonzura nélkül jelenik meg.
Páli Szent Vince ds a hosszú reverenda mellctt állt ki a felmerülő vitákban.
Bossuet 1691..,ből származó zsinati statuturnai jól jellemzik a XVII. század szellemét. A plébánosoknak, a vikáriusoknak, az összes javadalmasoknak előírják
a reverendát, ".hogy már ruhájuk is állandó figyelmeztetés legyen arra a magatarlásra,amelyre állásuk kötelezi őket, és hogy az emberek hozzászokjanak
ahhoz, hogy tisztelettel tekintsenek rájuk, mirrt olyan, a többiektől megkülönböztetett személyekre, akik különös kiválasztással különíttet tek el Isten szolgálatára, és hogy fogékonyabban hasznosíthassák Iigyelrneztetéseiket". Itáliában, ahol a rerorrnácíó harcai nem dúlták fel a társadalmi békét, nem volt e
téren sem olyan szígorúság, mint Franciaországban. V. Sixtus mínden bizonynyal rettenetes pápa volt - Irja Robert Rouquette - , mégis megparancsolta
1594-"ben a ."vesUs talaris" , a reverenda viselését. 1624..,ben a bíboros-vikárius
megállapította, hogyaruhánaJk a sarokig kell érnie, de 1708~ban egyik utóda
csak napkeltétől napnyugtáig tette kötelezővé viselését, és Észak-Itáliában a
XVIII. században is az volt a szokús, hogy este már rövid ruhát viseltek. Lambertíní, a későbbi XIV. Benedek pápa, még mint bolognai érsek, cSUJk a misernondásnal követelte meg a reverenda viselését, ami arra vall, hogy csak akkor
hordták 1736..,ban azonban már megrója azt a szokást, hogy reggel, és gyakran
délután, testhezálló, színes ruhát viselnek, kis sétapálcával sétálnak, és "lábbal
tiporják a papi méltóságot". Ezért elrendeli a hosszú, fekete reverenda viselését, csak az utazásokra engedi meg az egyszerű fekete ruhát, az arany- és
ezüstnírnzéses és csipkés meüények nélkül. A pápák sem adtak azonban mindig jó példát. Bernis bíboros 1769. október 4-én azt írja: "A pápa (XIV.
Kelemen) rnindennap lovon nyargal s tisztjei sem tudják követni. Rövid fehér
kabátot, fehér csizmát, veres sípkat visel, ez a lovagló-ruhája." Nem szabad
azonban elfelejteni, hogy benne vagyunk a barokk feudalizmus korában.
A francia forradalom Franciaországban nagy változást idézett elő a papi
viseletben. Forne, a forradaluni alkotmányt elfogadó eheti püspök, már 1792
áprilisában el akarta törölteini a papi viseletet. ami azután később meg is
történt. Amikor a vallási béke 1801-ben a konkordátummal helyreállt, a papok
mármegszokták a civil ruhát. Napoleon organikus cí'kkelyei a reverenda viselését csak a szertartásokon engedélyeztek. A papok egyházmegyéjükön és plébániájukon kívül fekete, francia módiban jántak Az egymást követő kormányok az egyházi ruha víselésének ieltiltását nem vették túlságosan komolyan,
mivel azonban a reverenda viselése elvileg és visszás módon tilos volt, a XIX.
század francia papjai csak azért is hosszú reverendat viseltek, hogy tiltakozzanak az állami önkény ellen. Ennek ellenére azonban nem Ielkesedtek, amikor
1313-'ban - a császár és a Szeritszék feszült viszonya idején - Maury bíboros,
Pár.is kapituláris adrninisztrátora, a pápa akarata ellenére, a XVII. század
zsinati törvényeire hivatkozva, eltiltotta a civil módon való öltözködést. A
papok öltözködese a forrongó és változó pohtrkai viszonyok közepette nagyon
változatos volt. Hol könnyítették, hogy szigorították a formaruha viselésének
kötelességét. Az 1848-as f"rradalom antiklerücaíizmusának csillapítása érdekében Sibour pátisi érsek az eddig tanúsított türelmet - amely lehetövé tette,
hogya papok ,,'U szerény viselet [ogcírnén olyan ruhákat viseljenek, amelyek
már egyáltalában nem különböztetik meg őket a világiaiktól" - visszavonta, és
a hosszú reverendát, a hosszú, fekete felöltőt írta elő. Azt Lívánta, hogy a
reverenda alatt se viseljenek paritallót. Talán furcsának hangzik, de ennek is
megvan a maga társadalomtörténeti háttere. Ebben a korban a pantalló a
forradalmiság, a modernség, a fegyelmezetlenség szírnbólumává lett egyesek
szemében, míg az úri nadrág, a culotte, a térdnadrág az egyházhűség, de ne
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tagadjuk, egyúttal a régi rendszer, az "ancien régíme" írántl hűség zálogának tűnt.
Az 1870-es vatikáni zsinat nem hozott a tridenti elveken túlmenő határozatokat, bár akadt egy szícílíaí püspök, aki a zsinat nagy derültsége közben
azt kívánta, uriondják ki, hogya reverenda Jézus Krísztus tunikája révén
isteni jogon alapul, és lzaiás próféta nyomán azt a ruhát kell látni benne, amit
Jahve visel az égben,
Az egyházi öltözködés fejlődésének nagyon hézagos áttekintéséből is kiderül, hogy a papi ruházkodásban, a testületiség kifejezésre juttatásán kívül, két
irányzat küzd egymással. Az egyik törekvés az, hogya papságot megőrizzék
attól a kísértéstől, hogya lazulás korszakaihan rnegfeledkezzék hivatásának
szentségéről, a szükséges aszkézisről; az egymást követő zsinatok és rendeletek
ezértJrták elő a világiaktól megkülönböztető viseletet. Másrészt viszont megmutatkozik az a törekvés is, hogyapapolk missziósmunkájuk során mind közelebb kerülhessenek a hívekhez. Manapság főleg az utóbbi vonás jelentkezik,
a papok nagy általánosságban jó erkölcsűek. és világszerte a vallási közörnbősség és a hitetlenség kettős nyomása alatt, mind lelkiismeretesebben igyekeznek teljesíteni küldetésüket. A papok és világiak megkülönböztetése bizonyára továbbra is szükséges marad. de nem a hanyatlások korszakainak szempontjai miatt. A jövő mutatja majd csak meg, hogy a társadalmi, gazdasági
és technííkai átalakulás előttünk álló óriási folyamata rnilyen mértékben és
hogyan hat majd a papi viséletre.
(S z i g e t i E n d r e)
TOLSZTOJ-EMLÉKKÖNYV. Tolsztoj halálának félévszázados jubileuma
világszerte megnyitotta az emlékezés zsilipeít, új lendületet adott a Tolsztojkutatók murskájának, s az irodalmi életcsaknem minden jelentős alakját arra
ösztönözte, hogy szembenézzen azzal, amit számára Tolsztoj neve: életműve
és egyénisége jelent. 1960 valóságos Tolsztoj-emlékévvé lett. Ennek az emlékévnek rnegnyilvánulása a velencei nemzetközi 'I'olsztoj-kcngresszus, rnonográfiák, folyóiratok <különszámai, cíkkek és zászlóhajtó megemlékezések - s
közöttük a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gondozásában megjelent Tolsztojernlékkönyv.
Tolsztojjal szembenézni nem könnyű dolog. A nagy vállalkozás megilleizgalma meglátszik az emlékkönyv szerkesztőinek rnunkáján is. Azt
akarták, hogy '~ötetük külső szépség és belső érték dolgában egyaránt méltó
legyen Tolsztojihoz - és mihozzánk, A szelíd, szép kötés, a finom borító, a
jólválogatott fénykép-anyag, a széptükrű nyomás s az a beláthatatlanul szövevényes filológus-munka, amelyibe a kötet anyagának összegyűjtése, rendezése,
fordítása került, nemcsak iskolázott és lelkiismeretes munka, hanem önmagában
is vallomás: ilyen teljesítményre csak a szerétet és a hódolat ihlet.
Rövid bevezetés meg egy kronológíkus ·életrajzi vázlat után Tolsztoj Magyarországon címmel Tolsztoj életművének magyar visszhangját idézi a kötet.
Németh László Temekbe készült emlékbeszéde vezeti be ezt a részt, de aztán
időrendben következnek az összegyűjtött megnyilatkozások a legrégebbiektől a
Iegújabbakíg, Mondhatná valaki, hogy meddő dolog egy ilyen gyűjtemény válogatásával vitába szállni. S a felsorakoztatott, cikkek, tanulmányok valóban
csaknem mind jelentős vagy érdekes emberek tollából valók. Mégis, rníntha
a megilletődés bizonytalanná tette volna a szerkesztők válogatási szempontjait.
Az alfejezetek bevezetéséből hiányzik a céltudatos anyagkezelés obíztonsága. S
a fejezetek elolvasása 'Után is marad hiányérzetünk. A szerkesztők a legelső
dokumentumok közlésében. úgy látszik, teljességre törekedtek. Később nyilván tallóztak a rendelkezésükre álló anyagban. Nem derül azonban ki, meddig
a teljesség, ihonnétés rnílyen szernpontú a tallózás. Valószínű, hogy a Inagyar irodalmi tudat 'I'olsztoj-képének alakulását akarták nyomon követni. De
akkor míért csak önállóan megjelent tanulmányokat, ciókkeket idéznek vagy
kivonatolnak, s hogy hiányozhatik áttekintésükből pl, Babits Európai irodalomtörténetének Tolsztoj-portréja? Annál inkább ott volna a. helye, mert Babits
maga is kortárs-tanú. Tolsztoj élményéről szólva, akárcsak Romain Rolland,
tődött
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egy nemzedék szemléletét foglalja össze: "Nekünk akkor Európa egész szellemi élete úgy tűnt föl, mínt egy hatalmas párbeszéd vagy dilemma a Tolsztoj
és Nietzsche szelleme között."
Rövid bibliográfiai fejezet utám a kötet második, nagyobbik fele Az élő
Tolsztoj címmel karunk magyar és világirodaLmi nevezetességeinek nyilatkozatait közli Tolsztojról. A Fővárosi Könyvtár könkérdéssel fordult a magyar
és külföldi írókhoz: "Világképének kialakulására és írói fejl6désére milyen
hatással volt Tolsztoj életműve, illetőleg egyes művei? Van-e közöttük olyan,
amelyet különösen becsül és újra meg újra olvasni szokott ?" Az élő Tolsztoj
fejezet körülbelül kétszáz íróember válasza erre a körkérdésre.
A megilletődés, a filológus tárgy-tisztelő áhitata ennek a résznek kialakításában sincs negatívumok nélkül. A szerkesztők rnindent közöltek. amit kaptark, S mindent úgy közöltek. ahogyan megkapták'. Nem a kibontakozó Tolsztojkép ellentmondásosságát fájlaljuk. Egy nagy művészí és emberi egyéniség élő
voltát épp az Igazol ia, hogy sokan sokféleképpen vélekednek, ítélnek róla. De
a szerkesztőknek vállalniok kellett volna a belső értélemérés odiózus föladatát. Ezt azonban nem tették meg, s ezért kisérőlevelek, immár klasszikussá
vált Tolsztoj-esszék megállapításait visszhangzó nyilatkozatok, itt-ott üresen
csillogó sorok és bekezdésele duzzasztják és teszik 'nehezen megközelíthetővé
azt, ami igazán értékes, maradandó és közönséghez szóló ' dokumentum van a
kötetben.
Igaz, magá a hiány és fölszínesség is beszédes. Némelyik külföldi író talán
távolinak érezte macától a vállalkozást, s azért nyilatkozott hűvösen. röviden,
A magvárok s a külföldiek többsége azonban kétségtelenül felelős vallomást
tesz Tolsztojról - s önmagáról Tolsztoj színe előtt. A kötet, mely eredetileg
Tolsztoj arcát akarja odarajzolni az olvasó elé, így érdekes önarckép lesz, a
mai Ikor, a mai magyar és világírodalom izgalmas lelkiismeretvizsgálata. Olvasás közben vesszük észre, hogy igazában nem Tolsztoj vizsgázik itt az idő
nek és az utókornak ítélőszéke előtt, hanem a magyar és külföldí írók kerülnek Tolsztoj mérlegére, Ezen a mérlegen aztán nem a tárgyi vagy mcsterségbeli tudás, nem a stílusbeli ügyesség, hanem az emberség súlyai számítanak.
Az élet és a szellemi világ nagy értékeivel szemben tanúsított állásfoglalás
míndíg jellemez. Olvasd el azt a néhány sort, bekezdést vagy lapot, amelyet
egyik vagy másik író Tolsztojról írt, s meglátod, érdemes-e kezedbe venned
egyéb írásait.
Allásfoglalásra indít, - tehát valóban él. Onmagunkhoz, saját értékeinknek és híbáinknak, gazdagságunknak vagy ürességünknek fölismerésére segit, tehát ma is ugyanazt a küldetést tölti be, amit a [asznaja poljanai házban
halála előtt. A rnúlt és jelen irodalmárai sokat és sokfélét elmondanak ebben a
kötetben Tolsztojról. Egyben azonban rnegegveznek, és ez a felismerés önkéntelenül és színte egyhangúan tör föl a különböző világnézetű, esztétikai, politikai állásfoglalású írókból: Tolsztoj nemcsak drodalomtörténetí nagyság, hanem erkölcsi erő, lelkiismeret-ébresztő, d'orrmáló hatalom. Lehet, hogy világnézetének filozófiai vonatkozásai elválaszthatók művészetétől. De ez az erkölcsi magatartás Tolsztoj személyiségének lényege. és minden művészí sajátosságának is forrása. Ez az, amiért mi ferdeségeivel, belső tisztázatlanságaival
együtt evangélíumt embemek érezzük őt. Nem leszünk új-tolsztojánusok, és
nem feledjük Prohászka leckéjét, hogy nem Pálé vagy Arpollóé,hanem Krrsztusé vagyunk. De Tolsztoj szavában testvéri szára ismerünk, és örülünk, hogy
az ő művészete azokhoz az emberekhez is eljuttatja az evangélium szellemét.
akik nem hallgatnak prédikácíót, akiket sok vélt vagy valóságos történelmi
sérelem távol tart templomtól, paptól és mindentől, aminek egyházias jellege
van.
A hatalmas párbeszéd Nietzsche és Tolsztoj szelleme közőtt ma is folyik
- bennünk és körülöttünk. A Tolsztoj-emlékkönyv arról győz meg bennünket, 'hogy ha az első szava néha 'hangosabb is,. a másodiké a szívek gyökeréig hatol. (Tótfalusy István)
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BATSANYI JANOS SZűLET~SItNEK200. ~VFORDULOJA. Batsányi János
1763. május 9-én született a dunántúlí Tapoleán, 'egyszerű, nem nemesi származású, iparos családból. A köztudatban úgy él, rnint a magyar felvilágosodás
egyik vezéralakja, a forradalmi szellemű költészet harsány szavú úttöröle. a
klerikális vonalon is jelentkező társadalmi igazságtalanságok kérlelhetetlen
ostorozója, az uralkodó rendszer üldözöttje: börtön-rabja. száműzötte. in ternáltja ... Nem meddő vállalkozás-e ezek után akorebeli katolicizmussal való
kapcsolatát kutatní, s ezen a vonalon pozitiv jellegű jelenségek felfedezését
remélni? - az alábbiak azt rnutatják, hogy: nem.
Az még önmagában nem rnond semmit, hogv katolikus családból származott, s így természetesen - Keszthelyen. Veszprémben, Sopronban, Pesten katolikus szerzetesi iskolában végezte tanulmányait. De az már döntően nyom
a latban, hogya családi körben és iskolátban magába szívott katolikus szellemiséget egész élete folyamán megőrizte. s politikai elveihez hasonló nyíltsággal meg is vallotta, ma Imár úgy érezzük. hogy néha talán érdesebben, nyersebben is a kelleténél, és nem egyszer a vallástól idegen területekre transsponáltan.
Ez utóbbira példa a helvesű-ás terén elfoglalt álláspontja. Kazinczy még
évtizedek múltán is panaszkodíík, hogy rnikor 17lJS~ban Baróti Szabó Dáviddal
és Batsányival együtt megindította az első magyar folyóiratot, a kassai Magyar
Múzeumot, az utóbbi Imilyen erőszakos módon akarta rájulk kényszeríteni a
"katolikus" ortográfiát : "Batsé.nyi Szabót arra vevé, hogy álljon el a jottizrnustól, mert az Protesttrns Ort'hpgrafia... Batsányi kereszitényt akara velem
mondatni s iratní a helyes keresztyén helyett, s azt mondá okainak, hogy mint
Kalvin híve rettegek a kereszttől ..."
Tény, hogy egyéb vonatkozásban is elfogult volt katolikus irányban. A
katolikus költőket kedvelte; 'nem véletlen, hogy az ő gondozásában éppen két
katolikus szarzetes-költőnek - Anyos Pálnak (1798) és Faludi Ferencnek (1824)
-gyűjteményes kiadása jelent meg. S nem véletlen. hogy rnikor spí slbergí
raboskodása idején könyvek beküldósét kéri feleségétől, ezt írja: "Különösen
négy költőnek a műveit szeretném olvasni. Szabó Dávid. Rá inis, Virág és Kisfaludy rnűveít ..." Az első három színtén szerzetes-költő és ra negyedik is
katolikus. Mint bibliás ember, szintén a katolikus bibliafordító Káldy Györgyért lelkesedik. írásaiban több helyütt is kifejezését adja ennek. Egy lSDS-ban
tervezett verseskötet-kiadás Előszavában írja: "Káldi magyarságára nézve a
Bibliának fordíttóti között még ma is ügy tündöklik, mint ra fényes hold a
tsiltagok között." Párizsi ernigrációja idején - az édes anyanyelv el nem teledése végett - a Káldy-f'ólc biblia ki'hozatalát loórte feleségétől, mert "ennek
a fordítónak a nyelve kitünő és majdnem klasszukua." Későbbi Faludi-kiadásában is magasztalóari nyilatkozik róla: ..Káldvnak fordíttása ra nyelvre nézve
is egygyik legfőbb, legdrá,r>;áhb és legfélthetőbb vkíntse ra Magyar Kereszténységnek és a Hazai Littcratúrának."
,
Többször említettük feleségét. rnimt akitől ismételten magyar könyvek
megküldésót kérte. Nos, azt se hallgassuk ej, hogy Baurnberg Gabriellával,az
ünnepelt bécsi költőnövel az ősi Schottenkirdhében megkötött házassága valóbanmíntakép lehet a skig tartó hűség, szeretet, az egymásért a legsúlyosabb
megpróbáltatások közebette is rninden ál dozatot, lemondást vállalni tudás
szempontjából. Igaza volt Batsányinak abban, amit még [egvességük idejón írt
menvasszonvának: "Maga az Isten sem teremtett még egy hozzánk hasonló
párt, akik alkalmasabbak lennének az Ö rnindenhatóságának harrnónikus dicsőítésére!" Az istenhit leülönben is vissza-visszatérő motívuma levelezésüknek, Spielbergi rabságából irja: "Bárminő kemény. váratlan és meg nem
érdemelt is ez ra csapás. erős a hitem. hogy az utolsó fog lenni. Hiszen van
Isten! - van egy igazságos, jóságos Isten, akí láthatatlanul eddig megoltalmazott, iki lelkemet megerősíti, s bátorsáaomban nem hagy elcsüggedni ... A jóságos Isten legven pártfogónk, ha mindenkí elhagy bennünket. Építsd bizodalmadat Öreá: Ö mindent lát és hall és mindent tud, .. Ö bírája és megboszszulója minden Igazsáetalanságnak, s nem hiába oltá be az ernberi szívbe az
igazság, ész és nemesség érzelmeit ..."
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Felesége leveléből tudjuk meg Betsányi életének egyik érdekes epizódját,
amely szintén intranzigens - bizony egy kissé már intoleráns - katolicizmusát mutatja. Batsányi, akit az osztrákok üldöztek a magyarokhoz szóló híres
napóleoni Ildáltvány stilizálása rniatt s ezért Párizsba volt kénytelen menekülni, a menedéket nyújtó franciák körében is kegyvesztett lett. Ennek okát
fedi fel Gabriella levele: "Ennek az ellenségeskedésnek forrása az volna, hogy
te állítólag Maret mímszternél ebéden lévén, erősen kdkeltél a magyarországi
kálvinisták ellen, nem gondolván meg, vagy talán nem is tudtad, hogy maga
a míniszter is ily hitvallású ..."
Sok hányattatás után végre is Batsányiók élete a három évtizedes linzi internáltságba torkollott, S vajon .mi volt az egyetlen szál, amely hazáj ához fűzte
a szülőföldjétől elszakított költőt? - Egy diákikorban gyökerező nemes barátság, amelyre a "Batsálnvi .J:'mos' Pcétaí Munkáji" eimmel "Budán, a Királyi Univcrsrtás' betű iivel" 19~!'i-ben nyomott verseskötet ajánló sorai utalnak: "Főtisztelendő Juraníts László pécsi kanonok úrnak, több vármegyék tábIabírájának. mint legrégibb szíves jó barátjának küldi s ajánlia a szerző." A
rneleg haneúatönlás magyarázata az, hogy a versgyűjtemény megjelenését Juranits fáradhatatlan buzgólkodása, hazai nvomdáknál, könyvkereskedőknélvaló
közbentárása. s nem utolsó sorban 500 bankóforintnyi anyagi hozzájáruláro
tette lehetővé.
És rnost vessünk még egy futó pillantást a kötet tartaimám is, Batsányi
Iírá iára, elvégre C'F!y költőnél eZR perdöntő bizonyíték. Ebben is megnyilatkozik bibliássáza, istenessézo, vallásos érzése. Tőbb versét - így ..A s zen veo.ő"-t, "Majthényí Barta keservé"-t biblíából vett mcttóval vezeti be. Feleségéhez - .. An meine Gabrielle" - kott német versében a Példabeszédek
könyve XXXI. fejezete nyomán rnond dicséretet a derék asszonvról, Verstöredékei között ilyen jellflm2Jő sorokra bukkanunk :"Jó az Isten, el nem felejt, Késért. de kétségbe nem ejt: - Benne bízván jrvözní Ioasz;" - ..Isten lakik
bennünk: ő lelkesít minket, - S Ő S7el'7-Í., sugallja legszebb míveínket,"
Forradal mi verseivel is, egész költészetóv-I rnesrmutatta, hogy a varlás!
érzés n'1gyon szepen megfér az embertség e1áhaladásáért lángoló fo-rradalmi
lelkesültséggel ... (Kunszery Gyula)
JEGYZETLAPOK. (Vivaldi és a riaó.) A szomszéd kertben lakik egy feketerigó. S ablakunk alatt egy almafa zöldell.
Megfigveltpm: valahánvszor fölteszünk egv-egv Vivaldi-lemezt, a ristó rászáll az almafára. egy ideig félretartott feijel figveli a nyitott ablakon kiáradó
zenét, aztán fütvii1ni kezd. Vidáman, fölszabadultan. mint a concerto grossóban a prímhe.g~ű. Vagy mint a fuvola-versenyben a fuvola. Vivalditói tanulta?
Vagy talán fordítva van: Vivaldi tanult amadaraktól ?
(A bizonlltalrtnsáq dicsérete.) Csodálom azokat a 'kritikusokat, akik míndig
mindenben föltétlenül biztosak. Itéleteiket törvényerővel fogalmazzák, ahány
moridatuk. annyi sarkigazság. Mindent tudnak, még az író olyan szándékát is,
ami az írónak soha nem jutott eszébe. Sosem arról beszélnek, rní mílven úgy,
ahogy van, hanr-m mindig arról, hogvannak ami olvan, amilyen, rníért kellene
másnak lennie. Fölényesen fiiggetlenítik rnaaukat attól, amit megbírál nak, csakhogyelőadhassák saját elképzelésüket arról, amit az írónak szerintük írnia
kellett volna; s ha az író azt írta volna. más elképzeléssel állnának elő; mert
az író sosem írhat jót, és a kritikus sosem tévedhet.
A művek szépsége Idegesiti őket; ami szép, az eleve gyanús a jszeműkbcn,
s az író, aki jól ír, a kö1tíS, aki érti a mestersézét és jól tud verseini. mórleaű
kön máris könnyűnek taláttntott. Meazvőződésük, hogy aki gyönyörködik a mű
vekben, nem lehet jó kritikus; szerintük a tetszés megöli az ítélőképességet.
Ezét nem is tetszik nekik semmi, egvrészt mert b lánvztk belőlük az esztétikai
érzék, másrészt mert ha mégis tetszenék nekik valami, sietve letagadják.
Megvesztezcthetetjcnek. Be merjem vallani? Engem mindig megveszteget
a szépség. fel-felsikoltva olvasok, mint egykor Kazinczy, igaz, hogy nem hangosan, hanem csak magamban, mert szégyellnék föltűnést kelteni; és színházban
egy-egy jelenetnél csak azért igyekszem olyan eltökélten blazírt képet vágni,
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hogy megvonagló ajkam el ne árulja rneghatottságornat, Mindebből nyilván
következik, hogy rossz krttikus vagyok.
A kellő határozottság is hiányzik belőlem. Nem fogalmazok sarkigazságokat, és óvakodom tőle, hogy rnegíöllebezhetetlen ítéleteket nyilatkoztassak ki.
Szeretek kételkedni. Van egy nagyon kedves szavam, az., hogy: talán. Ennél
nagyobb bűnöm talán nem is lehetne.
Vagy talán nem is olyan nagy bűn?
(A kritikus álma.) Gyönyörű fasorban sétál, fehér tógában, táhán saru. Z.re gondol, akiről megírta, hogy gyarló művet írt. Ma jelent meg az ÉS; elhatározza, hogy két-három napig tartózkodik a városba menéstől, Sosem lehet
tudni. A ,költők irritabile genus: ha megharagítják őket, harapósak.
Eklkor egy hársfa mögül előlép Z. Fél.meztelen; valanti tigrisbőr van átvetve rajta, mint egy ősernberen. Haja bozontos; egyik kezében husáng, a másikban egy csokor gyöngyvirág.
A krí tikus egy pillanatra megtorpan. aztán folytatja útját. Vállalni kell a
hivatáskookázatait.
Z. megpilJlantja a krítrkust. Mély hördülest haUart;. EI'hajítja a husángot, a
krítdkushoz rohan, !hármat bókol, kezével hármas mozdulatot téve, ahogy a
mohamedánok sztJkták Féltérdre ereszkedik, átriyujtja a csokrot.
- 0, mufti! - suttogja meghatottan. - Te .rnegírtad, hogy csapnivalók a
verserm. AUaJh áldása szálljon rád érte 1
Távolból kórusének: "Éljen soká ! Éljen soká !"
Z. !kecsesen fölemeli kezét s brurnrnogva rákezd a medvetáncra.
(A prózajordításról.) Péterfyben olvasom, 1888-ban írta: "Nagyon ritka nálunk az a regényfordító, ki a regényt művészilcg uratlan dolognak ne nézze.
rnellyel szemben semmi íróí kötelezettsége nincs. Mindety neki, akár
Műhlbach, aücár Tolsztoj, akár újságbelil"éml"e~ény, akár remekmű. Pedig a
bor- vagy fűszerhamisítás nem oly rút dolog, rmnt ez a stílushamísícás, melyet
a rossz regényfordító elkövet."
Ezen a fokon ma már, szerencsére, jócskán túl vagyunk. Prózarordításaink.
többsége jó; a prózafordftás művészete azonban ma sem ál[ k ülönösebb becsben nálunk. Pedig jól fordítani prózát sem kőnnyű. Mimt ahogy ez sem könynyű: jól írní prózát, jó prózát írni.
Hadd idézzem a múlt század egyik nagy német esztét~lkusát, Jean Pau.t,
Néhány mondatát az "esztétilkai előiskola" "utóiskolájából", ahol a próza - és
közvetve a prózafordítás - nehézségeiről beszél. "A művészi próza - mondja
- épp annyi, csak éppen másfajta gondot kfván, mímt a vers. A próza ritmusa folyton változik, a költői metrum viszont az egész versen végig tart; és
a prózai periódusok nem egymás rnintájára készülnek, ahogyan versben il következök a megelőzőket követik A prózabeli mondatok hosszúságának és szórendjének mindenkori változását a pillanat, illetve a táJrgy számtalan törvénye
határozza meg ... Épp ezért ez aprózabeli változatosság könnyebben fölveszi
az író leülőnféle sajátságait."
A jó fordítás pedig ott kezdődiik,a'hol nem csak puszta szöveg-értelmet
tolmácsol, hanem az írónak a stílusban és váhtozásaiban megnyidvánulő "küIönféle sajátságait" ~S közli.
S még egy mondat Jean Paulból. Abból a részoöl, ahol Lessing prózájáról
beszél. Ez a rnondat joggal lehetne rnottója bármely könyvnek, amely a prózafordítással foglalkoznék, ha egyáltalán volna ilyen nálunk. Igy szól: "Ez a
stílus (tudniilliik Lessingé) nem életoolen ruhája, hanem élő teste a gondolatnak; és nehéz utánozni (illetve nehéz fordítani, mondanám), mert nem holmi
viaszbabot kell vísszaadnunk, hanem élő embert,"
Innét aZJ1Ján könnyű volna egy lépéssel tovább menni: a rossz fordító tehát
gyilkos. Péterfy szerínt, láttuk, fűszer-harníaítással ől. De a harnisűtókat, szerencsére, már végen leleplezték, s a gyilkosok egy idő óta, igen helyesen, nem
kapnak fűszer-árusídási engedélyt.
(r. gy.)
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