NAPLÓ
AZ EMBER TEREMTÉSE A BIBLIÁBAN. Hitünk aíapvető jtanítása és az
egész kereszténység leglényege az, hogy "az Ige tesüté lett", a második isteni
személy emberré lett; a názáreti Jézusban beleáflt a történelembe, az örökkévaló az időbe, a végtelen a végesbe. Az evangélium tartalma az, hogy Jézus
az nr, hogy O az Isten Fia, aki azonban leszáíllván a földre, 'elrejtette isteni
természőtét, "kiüresítette önmagát, szolgaí alakot vett föl, hasonló [ett az emberekhez. . . megalázta magát és engedelmes lett míndhaláfig, mégpedig a kereszthalálig" (Fil. 2, 7-8). De az Hyen "szolgai alakban" megjelenő és a végén
az ókor akasztófáján. a kereszten meghaló Jézus Knísztus olctalanság és botrámy volt a zsidók és a pogányok szemében egyaránt s ahogy a ."mória tou
sztaurou" - a kereszt oktalansága - azóta is bent áll az emberi történelem
sodrában, ugyanúgy van egy "mória :tész graphész" is - az Irásnak oktalansága.
Mert a szeestírás nem más, cnínt egy másfajta "megtesltesülés". A szentírásban az Isten üdvözítő gondolatai jelennek meg emberi formában, a Bibliában az emberi szerzők mögött és fölött ott áll az elsődleges szerző, az Isten.
A Biblia a maga egészében Isten szava, de teljesen emberi formában, teljesen
"kiüres~tve", tehát magán viseli az emberi szerző minden erényétés rnínden
gyöngeséget - egyet, a tévedést kivéve. És ez a megtestesütési mód lis "Ibotrány
és oktalanság" az emberek számára, hogy az Isten szava ilyen emberi módon
nyilatkozzék meg s az emberi szerző gondolkodáisi módján, kífejezésí formáján,
a keletkezési kornak rrodalrní rnűíajam, ábrázolási és leírási szokásain keresztül legyen fellismeI1hető. Az isteni üdvözítő gondolatoknak erről a tökéletes és
teljes megtestesüléséről feledkeztek meg a középkor .teológusai és az újkor magyarázói [Igen sokszor, innen származott a régi szencírásmagyarázat számtalan tévedése, mert csak az istenít keresték, nézték a Bibliában és megfeledkezrtek az emberi ről - arról, hogy az istenit csak úgy érehetik meg, ha elő
zőleg megismerik az emberit. A sugalrnazó Isten ugyanis tévedheteűen tekintélyével ott áll a Biblia rnögött, de a szentírás csak abban tévedbetetlen, amit
az Isten az emberen, a szerzőn keresztül kdfejezett, és nem abban, aJm~t a késől)bi magyarázók beleolvasnak ... Az Isten pedig azt akarta mondand, tanítaní
és kifejezni a Biblia szavaival, amit a sugalmazott emberi szerző akart leírni
a maga elgondolása, tudása, világképe, beszédformája szerint.
Az egyes ősi műfajok mind tantahmilag, mind formailag egészen mások,
mimt a miein!k, s ahogy a Pápai Szentírásbizottság 1948 január 16-i levele
anondja "a görög-latán Vlagy a anodern irodalmi formák alapján nem lehet
azokat megítélni", rnert azok sem a rnodern, sem "a klasszikus kategóriák
egyikének sem felelnek meg". Vonatkozik ez elsősorban az Oszövetség legrégibb könyveire s az Ószövetségen belül is azokra a művekre, rnelyekben az
emberiség őstönténete és Izrael őstörténete van leírva. Ezért rnondja a fent
idézett döntés Mózes első könyvének első 11 fejezetéről, hogy azok ugyan mem
tekinthetők a szó modern vagy klasszikus értelmében vete történelemnek, de
ennek ellenére "egy kevésséTejlett emberiség értelméhez alkalmazva egyszerű
ésképl1etes nyelven az üdvrend által feltételezett igazságokat rnondják el, s
ezekIkel együtt az emberi nem és a választott nép eredetének leírását közlik",
A mondottakból nyilvánvaló, hogya Genezis 2. fejezete, mely az első
ember és az asszony teremtéséről beszél, semmiképpen sem tartalmazhat klaszszíkus vagy rnodern értelemben vett "történeti Ieírást, bár lényegeleg valóságos
esemény't,töl1ténést örökít meg: azt a tényIt, hogy az embert az Isten teremtette. Aimikor ezt a tényt Ieírja, s beszél a szerrt szerző az első ember megálkotásáról (a Bi'blta nem az első "férfi" teremtéséröl, hanem az "adam", az első
ember megteremtéséről ír; az "adam" szó ugyanis ábtalánosságban "embert"
jelent és csak az asszony megalkotásának elbeszéléséből derül ki, hogy, specíálísan i,tt az "adam" egy férfit jeWl meg), aikkor az Istent úgy mutatja ibe,
mint fazekast, aki a nedves agyagból, sárból, héberül "afur"-ból megalikJotja
egy ernbennek formáját, s miután az agyagmínta 'készen van, "orrába leheli
az élet lehelletét" s igy lesz aaagyagmírsta élő Lénnyé.
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Valóbari így teremtett az lsten? Azaz: olyan elbeszélés a Genezisnek ez a
része, amely az ember teremtésének egyszerű tényén kívül annak a módjáIt,
mikéntjét ~1S le akarja írni ? Évszázadokon keresztül egészen a legújal:fu koríg
erre a kérdésre alapjában véve agennel feleltek, természetesen az erősen antrolilomorfisztikus ábrázolási módot leszámítva; annak ellenére, hogy az őske
resztény atyák, például Szerit Agoston, ezt az elképzelést .mímíurn pueríle"nek, túl gyermekesnek mondották. Az ő korukban nem állott rendelkezésre az
a rengeteg összehasonlító anyag, amit a környező népek kultu!I'ájáJ~ól az utóbbi
pár évtizedben tártak föl az archeológusok, s amelynek alapján ma már SOIkkal jobban ismerjük és meghatározhatjuk az ősi keleti irodalmi rnűfajokat s
azok- értelmét. De egy Szem Agoston, vagy főleg Aranyszájú Szerit János állandóan figyelmeztetnek bennünket arra, hogy a szeritírásban az Isten úgy
beszél, hogy az emberek megértsék; éppen ezért Aranyszájú többször ásmétlí
a Genezis 2. fejezetének magyarázatában, hogy "ne vegyük szóról-szóra a
rnondottakat" . .. Szent Agoston szavai, melyeket az Újszövetség könyveivel
kapcsolatban mond, fokozott mértékben állanak az Oszövetség íróira: "Nem
olvassuk az evangéliurnolcban, hogy az Úr Jézus azt mondotta volna apostolainak: .elrnenvén az egész világra, tanítsátok a népeket a narpalak vagy holdnak forgására', keresztényekké akarta ugyanis tenni őket, nem 'matematikusokká (terrnészettudósokká)." Ennek ellenére a legújabb korig még vallásos könyvek és kiadványok - nem egyszer hivatalosak és félhivatalosak is - a Biblia
tanításaiként, egyházi hagyományként és hitünk tárgyaként tüntettek fel oly
téves állításokat és magyarázatokat, rnelyeknek sem a szentíráshoz, sem a hagyományhoz - következésképpen a hithez sincs semm kÖZJÜk.
A Biblia céljából következik az, hogy az "üdvrend által föltételezett igazságokat mondja el", hogy nem alkar semmiképpen sem természettudományt
adni, nem akar bíológíát, paleontológiát (őslénytant), praehístóríát tanítani.
Éppen ezért az Isten nem "javította ki" az akkori emberek téves vílágképét,
a "főldl'ől és égről" alkotott elképzeléseit, az emberek ősi életmódjáról szóló
legendás hagyományait; nem adott nekik pontos ismereteket az emoerí történelem őskoráról, a Föld faunájának és flóráj ának keletkezéséről SItIb. MiJndez
nem volt és nem lehetett az Isten üdvözítő gondolatai "megtestesiliésének",
emberi formában való megjelenésének a tárgya és a célja. Ahogy az örök Ige
megtestesülésének sem ez volt a célja.
A Genezis 2. fejezetével parallel, s ahhoz hasonló régi szemita irodalmi
termékek viszont világossá teszik azt a tényt, hogy ·a szerző ábrázolási módja
csak "festékanyag", mellyel megtesti azt az alapvetö tényt, hogy az embere
Isten teremtette. De nem írja le annak sem a rnódját, sem a történeti lefoIyását, De a teremtés tényéri kívül tanítja a Btblia azt is, hogy rnílyen az
ember? Ezért használja az "adamah"-nalk (föld) az "aiar"-ját (agyag, sár) kiinduló pontul, hogy rámutasson arra, milyen törékeny, gyönge, múlandó az
ember. Tanítja azonkívül a Biblia az ember teljes függőséget az Istentől. S
ennek ábrázolására a legkitűnőbb eszköz és mód az "agyag1llalk" a képe. A
Biblia igen gyakran használja emberek és népek gyöngeségének, Istentől való
függésének ábrázolására azt a hasonlatot, hogy egyének és nemzetek, kdrá1yok
és szegények, nagyhatalmak és vílágoírodaímak egyaránt cserépedények az Isten kezében: akkor töri össze őket, arnikor az ő végzése szerint elvégezték hívatásukat. (lzaiás 29, 16; 45, 9; 64, 7; Jeremiás 18, 6.) Megdöbbentő erővel írja
le ezt a gondolatot a 2. zsoltár az eljövendő messíás-ldrály hatalmával kapcsolatban: "KéI1d tőlem, és neked adem a nemzeteket örökségedűl, a föld határait osztályrészedül. Vasvesszővel kormányozhatod őket, cserépedényként törheted meg őket l" Az Isten abszolút uralmának és az ember tökéletes függő
viszonyának ábrázolására ugyanezt a képet hasznélia Szent Pál is a Római
levélben (9, 20-23). A berhíni és a brüsszeli múzeumban nagyszámmal vannak
a Kr. e. II. évezred első feléből származó ún. ,,átokszövegek", melyeket egyegy agyagból készült emberi szobrocskákra írtak. Ezek az agyagformák Egyiptommal szembenálló.. ellenséges okírályokac vagy népeket ábrázoltak, iJJletve
jelképeztek, amelyeket az átkozö szövegek fölfrásával és utána az agyaglO1T1lá'k
eltörésével véltek megserrsrnisíthetni az egyiptomiak.
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ne taní,tja a Biblia a maga "pdmitív", valójáhancsodáilatosan kifejező
ábrázolási módjával azt is, hogy az ember nemcsak agyagból, anyagból áll,
hanem kapott az Istentől különleges "életleheHetet", mely fölébe helyezi minden élőlénynek, ment értelmet ad neki - ő nevezi el az állatokat, ami azt
jelenti a sémi nyelvben, hogy ő megismeri azokat; van szabad akarata lis,
rnert választhat az Isten iránti engedelmesség és engedetlenség között. Viszont
az állawilágban ndncs az "adam"-hoz, az ember-Ihez hasonló, annak megfelelő
és vele egyértékű lény ...
A Genezis tehát 'nem rnondja el az ember teremtésének rnódját, nem ad
"emberteremtési történetet" és nem ad bíológiát, természettudományt, N~
evolucionista és nem evolucióellenes, Annyit kétségkívül tanít és mondaní akar,
hogy az ember valamiképpen Isten képére és hasonlatosságára van teremtve,
tehát magában hordoz - a többi élőlénnyel szemben - egy isteni "szikrát".
Éppen ezért - ahogy XII. Pius pápa is tanítja: "Elmbe:r csak embertől származhat és embert nevezhet ősének", azaz az egész ember az "agya~ból" élI'i~Z
isteni .,,életleheiletből" álló ember nem származhat semmiféle állati ösből, i De,
hogy az ember agyagí-anyagi részéhez az állatvilág szolgáIltatott-e hossz~,"~~
lődés alapján testet, arra vonatkozólag a Biblia hallgat, mert ez akkor n~)~s
volt probléma, akkor nem volt darwinizmus ésantidarvinizmus sem.
I
Az első asszony teremtéséről lírtunk már a Vigma 1955. júníusí ~1l,I1.
Az eddig cnondottak alapján nem lehet kétséges előttünk, hogy Éva teremtésének leírását sem lehet szeros értelemben vett történeti leírásnak vennips
nem lehet a Biblia képletes kífejezési módjában az asszony megaLkotásánakqa
módját, míkéntjét keresni. Ahogy az Isten nem voht fazekas, nem gyúIia.!órés
rnintázta mesteremberként az agyagot az ember testének megformálásáhez,
ugyanúgy nem volt sebész sem, aki kioperál Adámból egy bordát, s annak :3
helyét ihússallPótolja; s utána nem lesz szobrász, aki a bordacseneból kifaragja egy asszonynak rnodelljét; s amikor ,készen van és valami módon élővé
teszi azt is, nem lesz az Isten vőfély, aki karonfogva elvezeti a menyasszonyt
a vőlegényhez, AdáJmhoz... S az Isten nem volt pásztor, akli az asszony megteremtése előtt a paradicsom összes állatait odavezeti Adám elé; nem aklkor
teremti meg az asszonyt, amikor "rájön" hogy nem jó az embernek egyedül
lennie. és hogy Adám nem talált az állatvilágiban "hozzá illő segítőt" és társat. .. A'ki csak egy kissé ismeri a keleti ember ,képes beszédét s az absztrakt
fogalmakat és tanításókat is konkrét formában előadó és ábrázoló kifejezési
módját, az rögtön megérti, hogy ebben az elbeszélésben szó sem lehet szorosan
vett' történelemről, de természettudományos leírásról sem. Ezzel szemben a
Biblia tanftja az asszony teremtésének történeti tényén kívül elsősorban azt,
hogy az Istentől megalkotott asszony ugyanolyan emberi természettel rendelkezdk, rnint a férfi, egy-természetű, egy-lényegű, egyenjogú a férfival, Ezt fejezi ki a férfi megállapítása: "Ez csont az én csontornoól, Ms az én húsomból", ami az Ószövetségben rokonságet fejez ki - és nem az asszony szárrnazásának rnódját, Igy például Lábán is azt rnondja a hozzá menekülő ,J.ákOlbo<\'k:
"Csontom vagy és húsom" (Gen 29, 14; V. Ö. Bírák 9. 2; 2 Sámuel 5, 1; 19, 13
stb.), Ugyanem a tanítási célt szolgálja annak a kiemelése, hogy Adám az öszszes . áldatokat megismeri, e1nevezi, de nem talált egyáltaláoan magához illő
segítőt ...
Tanítja továbbá a Bjblía azt is, hogya család eredetileg a teremtő Isten
akaratából rnonogamikus és rnonoandrikus, felbonthatatlan egység egy rerrf'1Í és
egy nő Iközött: a kettő "egy test", azaz "egy ember" lesz, mert együttesen valósítják meg az egész ember togalmát, az élő és élet,etkeltőemlber valóságát
(Iv. ö. Máté 19, 3-9).
Tanítja harmadszor ez a leírás azt is, hogya családnak a feje a férfi, anert
az asszony van a "férfiből", azaz a "féI1fiért" ... Míndezekaz igazságok alapvető fontosságúak I11lÍnd vallási, mínd társadalmi szempontoól, főleg abban a
keretben és korban, melyben a 'bibliai szerzö élt. Ezeket akarja tanítaní a
Genezis, de nem az asszony teremtésének rnódját, ,tesDi származásának kérdését, mert ez a szerző és kortársai számára nem volt probléma, s ennek a kérdésnek az üdvösség története szempontjából semmi jelentősége nincs. A szer-
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zőt

nem az őstörténelem és őslénytan problématdkáia érdekli, hanem az Isten
örök terve a férfi és nő megteremtésével. az asszony helye és méltósága a
világban és a családban, a család formája, nem a régmúlt, hanem az örök
ember kérdése. Ez látszik abból is, hogy a BibÍia az asszony héber nevét,
"i~sah" a férfi "is" nőnemű alakjának veszi és Adámmal azért nevezteti a
2, -23-ban "issah"-nak, mert a férfiből vétetett. Már pedig egészen világos, hogy
Adám így nem nevezhétte az asszonyt, rnert az első emberek nyelvét ugyalll
nem ismerjük, de biztos, hogy nem héberül beszéltek. Azt sem rnondhatta
Adám, hogy "ezért az ember elhagyja apját és anyját ..." (2, 24), mert akkor
még nem volt sem atya, sem anya, aikit a teleségért ott lehetett volna
hagyní, Saját kora problematekájára felel tehát a szent szerző és még az
"i8sOO". szót is a fönt Ieírt igazságok ábrázolására és kiemelésére használja
föl. De ős történetet és származástant hiába keresünk írásában. (Szörényi Andor)

ORTODOX TESTVÉREINK A SZOVJETUNIÚBAN. A moszkvai pátriárka
folyóirata, a Zsurnal Moszkovszkoj Patriarhii meglepő cikket közöl az 1962.
évi decemberi számában. Ez a szerkesztőségí cikk a második vatilkáni zsdnattal
foglalkozik. De nemcsak a maga nevében, hanem magáénak vallja a "Keresztény békekonferencia" rnunkaügyí bizottságának levelét. Előtte is hallottunk már tárgyilagos hangot ebben a Prága központtal 1957-ben alakult szervezetben, de ezek inJkáJbb csak egy-egy tekintélyes tag magánvéleményeí voltak. {A holland és dán protestánsok megnyilatkozásai saját egytházi nagygyűlésükön; a finn protestáns küldöttség moszkvai mydlatkozata ugyancsak a
pátriárka folyóiratában stb.) Most '0rtént először, hogy ezek a keresztény egyházak !h[vatalosan nyilatkoztak a katolrkus egyház nagy eseményéről. És fontos mozzanatnak kell tekintenünk, hogy agörögkeletí orosz egyház lapja teljes
terjedelmében közreadta a levelet. Csak néhány mondat belőle: "Meggyőződé
sünk, hogy a második vatikáni zsinat nagy hatással lesz a római katolikus
egyházra és arra a víszonyra, mely majd kialakul a keresztény egyMzak között, valamint korunk egész társadalmának békés fejlődésére. A kö2ltünk levő
különbségek ellenére összeköt bennünket az a közös hit, hogy JézuS Krisztus
az út, az igazság és az élet. O az életünk és hitünk végső és abszolút bízónyítéka. Amikor Önök rnegnydtjálk a zsínatot, apostoli köszöntéssel fordulunk
Onölkihöz: Aldás és békesség az At,yaistentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól."
Egy hónappal a cikk megjelenése előtt a Szent Szinódus Alekszij pátrtarka
elnökléte alatt ülést tartott és elhatározta, hogy tüzetesen megvízsgálja Nyikooyim [aroszlaví és rosztovi érsek beszámolóját Willebrands római katolikus
érsekkel folytatott tárgyalásairól. Willlebrands érsek, aki a zsinattal kapcsolatos ökumén titkárságban Bea ,ooboros helyettese, szeptember 27-e és október
2-a kJözött hivatalos megbízással Rómából Moszkvába repült, és mirnt a közölt
fényképek mutatják, a pátriárka legbelsőbb embereivel tanácskozott. A beszámoló megvitatása után a szinódus a következő határozatot hozta: 1. Az orosz
görögkeleti egyház elfogadja a meghívást és megfigyelőket rkülld a második
va'tikáDIi zsinatra. 2. Megfígyelőül küldi Vitalij Borovojt, a leningrádi teológiai
akadémia professzorát, és Vlagyimir KoUjarovot, a jeruzsálemi orosz mísszíó
. helyettes főnökét. 3. A Szerst Szinódus kötelességükké teszi, hogy rész1etesen
számoljanak be a zsinat munkájáról, de aJrró~ is, rnílyen Vlisszhangja van annak
a munkánák egyházi és világi vonatkozásban. Rendszeresen számoljanak be,
de ne ri1Jkábban, mínt hetenként. Küldjék haza a hivatalos kiadványokat, folyóiratokat és közleményeket. A megfígyelők ismertessék a moszkvai pátriárkátus
hivatalos álláspontját a rómaí katolikus egyház felelős személyei előtt.
A kép 'tE:!lljességéhez tartozik az is, hogya pátríárkátus 'közzétette Bea bíboros távíratát, melyben megköszöni Wíllebrands érsek szíves fogadtatását
és a két megfigyelő küldését, Ha valaki figyelemmel kísérte a pátríárkátus sajtó
megnyilatkozásait az eddig említett eseményíg, joggal állapíthatja meg, hogy
megindulásnak a legnagyobb, amit várhattunk. Hiszen még nem sokkal előtte
is teljesen merev állásfoglalásról tanúskodó cíkk jelent meg a Bea bílborosnak
tulajdonított párizsi sajtónyilatkozatról.
Hogy e fordulatot a maga valóságában értékelni tudjuk, ismernünk kell
főbb vonásaíban a törtenéti hátteret is. A IX. században jelentek meg e16-
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ször bizánci missziósok orosz területen. Szent Olga nagyhercegnő 955-;ben, kievi
Szetit Vlagyimir pedig 988~ban keresztelkedett meg, Ezzel induLt meg a kereszténység rnínt álílarrwallás a kievi nagyihercegség területén. Szent Cirin és
Szent Metód szülőíöldjüknek, 'I)hesszalonikénelk s:cláv dialektusát használták
szentfrásfordításukban és az egész liturgiában. Ez a nyelv szerepel napjainkig
az ortodox liturgiában. A kezdeti bizánci örökséget sosem tudták teljesen elhagyni, noha a XVI. századtól kezdve a moszkvaí pátriárkátus központosító
törekvése egyúttal mínden más országtól, néptől való Wggetlend:tő nemzeti jellegű törekvés is volt. Ettől kezdve számíthatjuk az ortodox orosz egyiház elszagetelődését nemcsak a pánortodoxiától, hanem az európai vérkeringéstől -is.
Ez a "XVI. század" megjelölés persze éppen olyanönkétnyes, mínt az 1054-es
évszám a keleti egyházszakadásra. Hiszen már a XIV. század elején Péter
metropolita áthelyezte székhelyét az ősi Kievből Moszkrváiba. A világi hatalom
központjában természetes módon kezdett kíalakulnd a párihuza.mos vetélkedés
Bizánc és a terjesikednd kivánó nagyhercegség között, Moszkva mindinkább
harmadik Rómának számított.
'
Egészen határozott alakot adott az önálló intézkedés i,gényének az egyházi
élet mínden területén az 1551-es rnoszkvaí zsinat, amelyet azóta is ,,87Jtoglavnak", a ,.száz törvény zsinatának" hívnak. Ez a nagy szánn, és különösen a
mögötte rejlő színes tantalom mutatja, mennyíre függetlenítette magát a páltriárkátus mínd a nyugatról beszivárgó Iíturgíkus hatásoktól, mind a bizánci
ősiséghez jobban ragaszkodó, szektásnak mínősített egyháZközségektől. A szívós, céltudatos munkánakés küzdelernnek meg is Lett a pánortodoxíában a
látható eredménye. Jób 1589-ben már Moszkva és egész Oroszország pátriárkájaként szerepel, Az ortodox haerarchiában is megkapja a helyét, még pedig
Konstantinápoly, Alexandria, Antíoohía és Jeruzsálern után az ötödik.
Az 1917-es októberi forradalom gyökeresen megváltoztatta az orosz OOOdox egyház helyzetét. Egy olyan új világgal találta magát szemközt, amelynek
meghatározó eleme a marxizmus lett. Eletlehetöségei és működésének feltételei a második vílágháoorú alatt egyre kedvezőbbek lettek, elismeréseként az
ortodox papság hazafias magatartásának. Sztálin 1943 szeptember 4-én kihallgatáson fogadta Szergejt, a közben meghalt moszkvai pátriárka vikáriusát,
akit később a Szent Színódus mos:z1kJvai pátriárkának választott' meg. Nyomáiban
az orosz görögkeleti egyház azon a három területen is 'belső fejlődésnek indulhatott, aihol a legnagyobb elmaradottságban szenvedett,
1. Hosszú századokon át anyagi jóléte fejében teljesen a cirok és az
uralkodó rétegek érdekeit szolgálta ki, ami elszakította a néptől. 1943...ban tehát minden ,plébánián a hívekIkel újból egybeforrva kellett enegteremtení az
állami kongrua mellé az egyházi tevékenység egyéb anyagi eszközeit. É1l hogy ez
kíelégítően sikerűlt, rnutatják a pátriárkák külföldi vendégeinek beszámolói,
amelyek ezt külön megemlítik.
2. Míg azelőtt a babonaságíg menő álvallásosság jellemezte a hitéletet, ami
nem egyszer a papságban is segítőt nyert (:bizony~tják a zsinata figyelmeztetések), maga a papság ma már megtisztult az álmisztikától és a do~tika és
liturgia mély megértéséért küzd.
3. Az utolsó évszázad ortodox egyházi Irodalmában meg;lepően sok és színvonalas rnűvet találunk, de nem volt átvevő közeg. Most viszont olyan tantervet dolgoztak ,ki a szemináriumok és a teológíaí akadémiák részére, mely
igyekszik ezen ds segíteni. Akli ma például teológíaí akadémiára akarja felvétetni magát, annak igazolnia kell, hogy a szemínáríurnban a következő tárgyakból szerzett végzettséget: bíbldkum, dogmatika, rnorálís, éiilapvető teológia,
összehasonlító teolőgía, egyházszervezet és lituI'gia, általános egy1házt.örténet.
orosz egyháztörténet, horníletíka, az orosz szekták ismerete, ,gyakorlaIti. pasztorális, alkotmánytan, ,gÖ11Ög és latin nyelv, egy élő nyelv, egyiházd szláv nyelv,
egyházi ének. Ha valaki valamelyik szemínáríumítárgyból gyen'ge jegyet kapott,
abból a saját szemináriumában jelesre kell vízsgáznda és csak úgy folyamodhatiJk az akadémiára.
A végzett növendékekkel tovább tartja az "Alma Matell''' a kapcsolatot és
ha a nagy távolságuk akadályozzák a személyes megjelenést, írás1:1an varja a
435

beszámolókat a Iegkísebb falvakből is. A papság lelkd <és szellemi színvonalának folytonos emelése, ami nem maradhat Ihatás nélkül a hívekre sem, ez a
legnagyobb többlet a régihez viszonydtva, A pátriarkátusna'k nundenesetre nagy
gondot okoz, hogya növendékek a legkülönbözőbb alaptcdással jelentkeznek a
szernináriumba. Ez a tanulmányi idő meghosszabbítását követelné, a paphiány
viszont az ellenkezőjét javallaná. A már működö papok továbbképzése okából
éppen ezért bevezették a katoli'kus egyfiázban szokásos triennálís vagy quínquennális vizsgát, Amellett, rnint az ősegylházban volt: egy-egy nagyobb képzettségű, lelkíekben tekintélyes pap Ioglalkozík időnként a környékbeli oltártestvéreivel.
Az ortodox egyház. ma a Szovjeturiióban 73 egyházmegyére oszlik, rnelyek
. négy rnetropóliát alkotnak (Moszkva, Leningrád, Kiev és Minszk), Keifeken 22 OOO
templomot hoztak Ihelyre, amihez még mintegy 3500 kápolna tartozik. A mű
. ködő kolostorok száma 69. A hívek gondozását 33 OOO pap látja el. A két teológiai akadémián kívül öt szeminárium neveli utánpótlásukat.
(Nádasi Alfonz)
AZ OLVASO NAPLOJA. Simon Emilnek első könyve a Lavina.* Hét novella van benne és egy kisregéil1y. Ez utóbbi egy ereiyes ~ és magányos rnérnökről szól, aki egy rablógazdálkodással kizsarolt bánya ügyeit hozza rendbe,
megküzdve az emberek .gyanakvó bízalmatlanságával, legyőzve főkolompos ellenfelét, az örökké elégedetlen és nagyravágyó brigádvezetőt, s végül a saját
sorsát is jól-rosszul ihelyreigazítva.
A bánya rajza, az emberek rajza érdekes; a mérnökőt egy /kicsit túl egyanyagból-valónak érzem; elhlszem, hogy a bánya problémáit megoldja, de hogy
a saját problémáját is megoldotta, abban már kételkedem. Nem mintha egymásra találásuk a postáskísasszcnnyal az istenhátamögöttí zugban nem feleLne
meg a helyzet adta és léllektani követelményeknek és lehetőségeknek. Csak azt
nem tudom elfogadni, hogy ez Ili megoldás valóban megoldás. Azt nem tudom
elhinni, hogy .a mérnök le~iki élete ennyiire lkevéssé árnyalt, s hogy elromlott
házassága ilyen sablonos fölszínességgel romlott el. Ö talán nem egészen angyal,
de felesége kétségkívül ördög: ez derül ki az elbeszélésből. Az ,illyen egészenördög feleségekiben 'azonban nehéz hinnünk, hacsak el nem httetí őket az író.
Sírnon Emil azonban kitér ez elől az elhitetés elől. Szívtelen, pénzéhes nő az
asszony: vegyük tudomásul, s ezzel kész. De Iha nem érjük be ennyivel? Ha
történetesen az asszony esetleges mentségeire ·is kíváncstak volnánk, és a lovagiasság - nem is csak a lovagiasság, Ihanem az elbeszéilő művészet - szabáílyai szerint a másilk fél érveit is meg ,akarnánk hallgatni? Hiába, az író erre
nem ad módot. Van benne valami ügyetlenség, .gyakorlatlanság; egyelőre mintha
még nem ismerne a titkot, hogyan lehet, hogyan kell gyors, erélyes vonásokkal
sokoldalúan jellemezni, hogyan kell egy-egy figura zsigeréig hatolni, hogyan
kell végrehajtani azt a könyörtelen élve-boncolást, ami az igazi írói jellemzés
és ábrázolás. Vannak, akik ettől azért rtadnak vissza, mert túlontúl lágyszívűek:
"vannak, akik álszernérmességükbe takaródznak. Simon Emill se nem lágyszívű,
'se nem álszemérmes: inkább azt mondanám, a rutin hiányzik belőle egyelőre,
és még nerri elég irgalmatlanul edzett a tekintete aJhlhoz, hogy ne álljon meg a
- bármily tetszetős - fölszínnél, hanem mindíg mélyebbre vágjon, a jellem
szervezetének legbonyolultabb szöveteíbe. A mérnök küzdelrne a bánya embereivel, a megrögzött rossz hagyományokkal: 'ez csak egyik oldala a dolognak.
A dolog másik oldalából pedig jóformán semmit sem látunk, a mérnök szülk'ségképpen egyoldalú közlésein kívül. 'lVIegvallom, némi gyanakvás él bennem
'az olyan regény hősök - és nemcsak regényhősök, egyáltalán az olyan emberek
'iránt - ,~kiok már-már vig-asztalhatatlanul szomorúak, mert a feleségük rnent'hetetlenü1 rideg, rossz, önző, és így tovább. Kezdettől" fogva olyan volt? Akkor
'mínek vették el? Olyanná lett? Hogyan, miért? Csak egyszerűen "kibújlt a
sZög a zsákból"? Gyenge írói indok. S minek vett olyan zsákot a hős, amelyben
szög lappangott? Másként szólva zsákbamacskát?
Egy valami tisztázatlan marad a kisregényben, s ettől aztán az egész kicsH
felemás, kicsit egyoldalú. S a megingott hitelre nehéz további hitelt építeni.
,t Lavina. Magvető Könyvkiadó, 1963'.
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Ez a kedves postáskisasszony egy kicsit rámenős a maga naiv módján, és a
mérnök túl hamar lépre megy. Nem volt elég neki, hogy egyszer pórul jánt?
Ennyire naiv? Vagy az író volna ennyire kedvesen ügyetlen az efféle k3IPCSoJatok ábrázolásában? Azt hiszem, igen: most még valóban ügyetlen ílyesmíben.
Igy aztán a Lav~nában a legjobb, 'a legmeggyőzőbb a mérnök ésa régihez
ragaszkodó emberek viszonya; nem is a hangadókra, illetve kontrázókra gondolok, hanem a habozókra, nehezen....mozdulókra, erre a lomha, makacs nyájra,
rnelyből aztán kd-kipattan az ernberség szikrája. Még egy kicsit több valódi indulat, igazi szenvedély, mélyebb lélekbe látás, még egy kicsit bátrabb félredobása annak, ami kellék és sablon, mégegy kicsit több tömörítés, lényegreszorítkozás, még valamivel bátrabb "vágás-technilka": és a Lavina biztató ígérete be is válhatik.
Illetve félig-meddig már ibe is vált, A !hét novella közül, úgy gondolom,
háromban. A Hőstettben.az Utépítőkben és a Maczingerben. Hogy Gelléri ösztönzését érezni bennük? Valahol el kell kezdeni, valamilyen mestert csak kell
választani, és Simon Emil ,jó mestent választott. Érti és tudja már, hogyan kell
kevés szóval sokat mondaní, írói Ibelebeszélés helyett az alakokkal - mozduIataíkkal, észjárásukkal - jellemeztetni magukat, harsogó !f<rázisok vagy tekervényeaokfeitések helyett száraz tényközlésekkel váltani ki nagy hatást, indulatot, megrendülést az olvasóbóí ; és mindez nem kis rnűvészet. A Hőstett sok
szocíográfiaí fejtegetésnél többet mond arról a bizonyos vérlázító "altiszt-mentalitásról", s a Maczinger is az élet alatt élők nem-élet életéről. Tegyük hozzá:
Simon Emil, úgy látszik, már a Ihivalkodás nélkül megbúvó. de telibe találló
jó mondatok titkát is ismeri. Meg az elhallgatásét is, ami novellista számára
sokszor a ikímondásnál 'is fontosabb.
Ugyesen kezeli la régibb típusú , anekdotikus csattanójú, láncszerű elbeszélést is, tanú rá a Változá,s, meg A bilrreri: de ahol a sors mélvebb sodrasát
akarja érzékeltetni, ott i€tp-ye1őre az idő sűritése ellenére sem elégít ki (Emf óra
napsütésben), másutt meg (Zuhog a varrógép) az atmoszféra nem tudja eléggé
'átvenni a rnondandót elsőddegesen közlő "tényező" szerepét, Lapokból. folyóiratokból ismerjük Simon Errritnek ezeknél jobb írásait is.
Első kötetnék a "Lavina mlndenképpen biztató. Nem villámszerűen jelent~
kező tehetség műve, viszont az effajta jelentkezések kócosságaí is hiányoznak
belőle. Az író, úgy gondolom, türelemmel, sietség nélkül 'töri útját, és talán még
a kelleténél is nagyobb bizalmatlansággal önmaga iránt, Pedig erre a bizalmatlanságra nincsen oka. Könyvének elbeszélései azt Igérik, hogy válla - vagy
tolla - nagyobb terheket is megbír, kivált ha nem gyanakszik túlságosan saját
teherbíró képességeiben.

'" '" '"

Nemrégiben egy francia regényíróval és esszéistával. Yves Gandonnal beszélgettünk; valahogy Ikiszaladt a számon - magarn sem tudom, miért, hiszen
egyáltalán nem ez a meggyőződésem: - egy regényírónak nem is kell olyan
jól írni tudnia, az la fontos, Ihogy valahogyan mégis kifejezze, amit akar. Balzacot említettem, igazán csaJk alkalornszülte példának, mert azzal a iközheliyel
sem értek egész-en egyelt, hogy Balzac egyszerűen nem tudott írni. Hogy véletlen ellenvetésem . milven elsöprő rohamot váltott ki Yves Gandonból, az épp
Úgy nem tartozik ide. mint Balzac írni tudásának vagy nem-tudásának kérdése. Bizonyos viszont, hogy ha Yves Gandon tud magyarul, nem Balzacot
hozom föl oktalan állításom támogatására.
Birkás Endrére hívatkeztam volna. Azt hiszem, a legkevesebb, amit elmondhatni róla e téren, hogy nincs valami kimagaslóan [ó stílusa. Új: regénvében" annyi a rossz mondat,a magyartalanság; a stílusbeli botlás, hogy más
írónak egy életre elég volna. Bírkás .Endrét mindez láthatólag mit sem zavarja.
Néha már-már úgy tetszik, akarattal ír ilyen rosszul, 'De ez csak látszat: akarattal nem lehet ilyen rosszul írni, Valószínűbb, hogy egyszerűen nincs érzéke
a stílus szépségé iránt: egysz€lrüen nincs is igénye arra, hogy kifogástalanul,
korrekt magvarsággal irjon, mert a fülének erre nincsen fogékonysága; valahogyan hallás nélküli muzsíkus.
'" Vakvágány.

Magvető Köyvnkiadó.

1963.

Szálkás, göcsörtös, mondjuk meg magyarán: rossz a stílusa. Nem mindig
csak a stílusa, Néha ,gondosan leír olyasmit, amit egyáltalán nem kellene leírni, például aprólékosan azt, hol áll a vonat a pályaudvaron. s hol a közvetlen
bécsi kocsi; ráadásul míntha mindezt jobb híján tenné, valamilféle iskolás aggályossággal, válaszul egy dolgozat-címre, mely a jelen esetben így hangzik: Mit
látunk a pályaudvaron. Ez az a dolgozat. melvre a .tanár hosszas tűnődés után
bármast ad, s ha sz1goI1Ú'1Jb Ikedrvében van, kettest.
Az olvasót azonban óva 'intjük a hebehurgya osztályozástól. Ez az ügyetlen,
lomha mozgású, lassűreakcíóiú író ügyetlensége, lomhasága, lassúsága ellenére
igen jóiró, és a Vakvágánu nagyon jó reeénv, Az író, a maga kényelmes, leltározó, semmit el nem ejtő modorában addig mondia, mondja a magáét, mía
végül valahogy - ellenőrizhetetlenül - az egész "összeáll", a hígnak tetsző
anyagtőmény egésszé kerekedik; már a rossz mondatok sem zavarnak,
mert a regény szürke hordalékanyaga megindult, a szürke lavina elkezd hömpölyögni, kavics kavíeshoz, rög röghöz kötódi'k, s az egésznek valahogyan kezd
impozáns rnérete lenni.
Ez a :jelző persze pontatlan és rossz. :Szó sincs itt a nagy tablók jó, vagy
kullsszaszerű "impozánsságáról". Itrt a szürke, a nem-jelentős van együtt akkora
tömegben, hogy végül lenyűgöző lesz és jelentős. Nem 'hinném, hogy az író
valamely fuTd'angosan elrejtett fogása. művészete folytán. Azt merném mondani: ez szinte valamíféle termésveti tünemény. Megintcsak a földomlás !képe
buklkan elém. Hol, milkor, mdért indul meg egy hegyoldal? Nem tudom. Aki
rajta áll. nem képes érzékelni. mikor kezdett vele együtt csúszni. De a talaj
megindult. s nincs tölbbé megállás. Az író elkezd álmosan. unottan dagasztani
valami szürke masszát ; eddig gYúrja, mígnem figurákká, történelemmé alakul.
Nagy szó, tudom; mégis erről van szó. Emberekről, akik jönnelk-mennek,
roppant kényelmesen reagálnak az élet tényeíre, elég aluszékony szellemi életet
élnek; de élnelk, s életük óhatatlanul kapcsolatban van azzal, ami kívülük, körülöttük történik: végeredményben ők történnek. Ez az, amit Birlkás Endre
megéreztet, ,ránk szuggerál, míbelénk is belénk gyúr: minden adottsága megvan hozzá, hogy jelentéktelen, unalmas író legyen, s ezekkel az adottságaival
- éppen ezekkel. és sokkal linkáfhb éppen 'ezekkel, mint ezek ellenére - érdekes regényt ír. és igen jó író. Talán csak egvetlen ihelyet tudnék az egész
regényben, ahol igazi, mesterséae fogásait pompásan ismerő írónak mutatkozik:
míkor Ingrid találkozik apj ával, a'k pénzt ad neki, majd zavartan elnéz a feje
fölött és megkérni: talán csak nem azért megy féril1ez Magyarországra. "hogy
anyád és én" ... Dehogy, feleli ayorsan a lány. - Ez kitűnő. megragadó, tanítani lelietne. De egyébként? tAhol olcsó anyag kerül elé, Birkás Endre a világért
el nem mulasztaná fölvenni. Például: köztudomású, sajnos, hogya magyárok
egyik kedvelt szórakozása: obszcén szavakra tanítják a gyanútlan idegeneket,
Nos, Ingrid bátyja mínt vízipólózó megfordult Pesten s ő ;is megtanult egyetmást. Mikor a !hős meglátogatja 'felesége svéd családját, ez a bizonyos Christofer sokáig töprengve ül, majd diadalmasan megtöri némaságát, 5 hogy örömet
szerezzen vendégüknek. kirukkol az egyetlen ráragadt magyar kifejezéssel. Nem
éppen szalonbeli kifejezés. Az anekdota untig ismert; száz író közül kilencven
finnyásan elkerülné, mégha valóban előtte történt is. Birkás Endre nem; számára nincs különbség anyag és anyag között ; amiJből egyáltalán építeni lehet,
abból fáradhatatlanul épit. És létrejön az. amit varázslatnak lehetne nevezni,
ha ez a szó nem hatna olyan képtelenül éppen BtrkásEndrével kapcsolatban:
a közhely megszűnik közJhely lenni, s az anekdota már nem anekdota; tömör
szürke anyagban tömör szürke anyag, és funkciója van: e bonyolult, kielemezhetetlen súlyeloszfás rendszerében egyik tartópillére lesz az épületnek.
Szürikében szüil'ke, mondtam. Kell-e rá meggyőzőbb példa, mint a svédmagyar házaspár ostrom: alatti története? Az író 'hangJa e rémségele elbeszélésében még a szokottnál is maznább: a világértmeg nem kockáztatna egyetlen
kirivóbb hangsúlyt. 'Elmondja, mi történt, majdnem unottan. Ingridnek lett egy
gyereke; a gyerek megbetegedett, orvost hívtak hozzá, az nem tudott segíteni
rajta; a kis halottat szánkóra teszik s aztán valahol a Károlyi kert táján kölcs'ön ásóval eIássi:k. KÖZJben megtörténik az emberek pálfordulása. a gettóból
í
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szerenesésen hazatért öreg zsidó fölalkas2Jtja magát, alighanem undorában, csípő
ficamos lánya pedig a szerétet magas-iskoláját gyakorolja, a világ legtermészetesebb rnozdulataival, s anélkül, hogy az íróból a rokonszenv legkisebb [elét is
váltaná ki. SzüT'ke a szürkében: de az embernek elszorul a torka. Hol, mítől
lett ez ilyen lélegzetfojtóari kitűnő, ilyen nagy? Illetve nem is nagy, hiszen a
Iegszígorúbban átlagemberl méretű, talán még annál is egy egészen kicsit
kisebb. De közben ez a hatalmas 'szürkeség agyonnyomja az embert. Nincs
hozzá kommentár. Egyszerűen van, ahogy van, megmásíthatatlanul, Már-már
félelmetes. Ilyesmiikből lesznek az eltéphetetlen kötelékek. Miért jön vissza
Ingrid, míért nem bílI" végül odakint maradni? Ezért. Nincs rá szavakba foglalható magyarázat. Egyszerűen ezért. Azért, am! van.
S egyszerre elfog a gyanakvás. Nem abban a meaállapitásomban, hogy
Bsrkás Endre "nem tud írni"; ezt akárki megállapíthatja. Erősödő gyanúm a
következő: hátha ez a stílus Iránti süketség a maga médján mégiscsak valamiféle makacs, szívós, szinte földalatti ars poetica? Hátha azért nem keresi Birkás
Endre a plasztikus kifejezést, a kifejező stílust, mert nem hisz a kifejezések
plasztlkusságának, a stílus kifejező voltának értékében? Hátha ez a 'konokság
csak az anyagban, és semmi másban, csak az anyagban való ősi hit megnyílatkozása? Hit az anyagban, melyben, mert anyag, minden egyfornnán fontos és értékes? S hátha ez a magányosan, nehézkesen kibontakozó és dolgozó író, ki tudja
milyen mély vonzások és választások [átékaként, és minden céhbeliségtől függetlenül, valaihol az irodalmi világ határ szélén.mégiscsak igen-igen elől jár,
egy-lépésben bizonyos új világirodalmi törekvésekkel és 'kísérletekkel?
Nem biztos, hogy azok a legmodernebbek, akik a legjobban modernkednek.
Bírkás Endrének nyilvánes;ze ágában sem volt "modern regényt" írni. 'De az
ilyesmi igazában nem a szándékon múlik, hanem a művön, S a Va.kvágánll la
maga nemében, s oly kevéssé hívalkodón. ho-tv már vzínte álcázottan, és talán,
sőt valószínűleg szándék nélkül. alkatból. de annál hitelesebben modern is.
Amellett j6. Igazán emberi és emberlen igazi.
Amivel persze nem azt mondom, amit oktalanságomban Yves Gandonnak
mondtam: hogy a rregényfr6nak nem is kell írni tudnia. Vannak kivételek.
De a kivétel persze ezúttal is a szabályt erősíti.
(Rónay György)
SZ[NHAZl KRONIKA. Pa aprózairodalom két naau ága, a dráma és (l:;j elpróza között valamiféle (nuilván ki.~.~é erőszakolt) párhuzamot akaT'PIi.... k
vonni, mindenképpen eljutnánk a következtetéshez, hogy ,ha Ia.''regénynek a több- '
felvonásos dráma felel meg, akkor a novellának az egyfelvonásos a színvadi
mel1felelője. Túl a műfa.1i .különbözöséqeken, a ,művészi kifejezés lehetőségeit
tekintve, feltűnő a hasonlatosság közöttük
Ha. a.z életet úgy .képzel.1ük el, mint szélesen hömvölyqő, hatalmas fol'IJót,
a. regény hosszú darabon kíséri véqig annak foluását. Esetleg egy folyót teljes
egészében, az eredetétőla torkolatáig ,bemutat. A movella ezzel szemben csupán
egy rövid szelvény t 1(letsz ki a folyásból, azt világítja be éles reflektor fénnyel.
. Olvanféle élményt keltve. mint amikor magas töltés mellett vagy ih.egyek IOOzt
száquldunk és egy nyfladékon át 'egyszerre csak: elővina.n a mögöttük áradó,
szélesen hullámzó folyó. Rövid ideiq tart a. látomás, és márís ismét eltűnik a.
mindil1 végtelensé pet érzékeltető víz, és fáió nosztallgia marad ,a szívünkben.
Annyira szeretnénk tudni, mi /Van a. megpillantott .szelvény előtt és után, de
c.sak a képzeletünkre hagyatkozhatunk. Az igazi naqy novella áltral nyújtott
élménynek éppen ebben a kielégítetlenségben rejlik a szívszorongató szépsége.
Igy vagyunk az egyfelvonásos dambbal is, azzal a különbséggel, hogy itt
talán még kevesebb II művészi kibontás lehetősége. Talán ezért ,is vált az egyfelvonásos a. kisebb igényű kabarék jellegzetes műfajává. Van azonban néhány
kl.asszikusa is, és ezek között kétségkívül előkelő helyet foglal el Anton Pavlomcs Csehov, a múlt század végének tragiku.~a.n rövid életű, nagyorosz írója.
A szezon vége felé a Madách Színház ,K.a.ma.ra Szinháza. mutatta be három
egYfelvonásos vígjátékát, a "Leánykérés"-t,a "Medvé"-t és a .,Jubileum"-ot.
Bár a három kis darab művészi színvonala. nem egyenletes, azt mindegyik ;bizOll/Jjítja, .hogy az irodalmi miniatúr-festésnek kevés nagyobb mestere akad
beszélő
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Csehovnál. Szinte elképesztő, milyen jól ismerte ez a fiatallíró a századvég
orosz vidéki középosztályát, ezt a különös, már kialakulásábOJ11, eleiVe pusztulásra ítélt, talajt vesztett (t'agy azt meg sem talált) társada~mi réteget, amely
Gorkijnak is annyi töprengésre szolgáltatott okot fiatalkori éveiben. Nem volt
ez a szó igazi értelmében vett társadalmi osztály. Nem is lehetett az, hiszen
nem normális társadalomfejlődés eredményeképpen jött létre, hanem úgy, hogy
a polgári liberalizmus be.szivárgott egy vele minden tekintetben ellentétes, feudális és bár erejében meggyöngült, de szerkezetében és a hatalomgyakorlás
módszereit illetően velejé,tg zsarnoki rendszerbe. Nyilvánvaló, hogy a két világnak ez a kénytelen-kelletlen találkozása és nem szerves együttélése· csak torz
képleteket hozhatott létre. Furcsa és az általunk megszokott lélektannal néha
már nem is követhető figurák népesitették be, nemcsak az orosz vidéki birtokos
udvarházakat, ,hlJJnem a kisvárosok köz- és magánhi;1)atalait is.
Csehov ugyanazzal a gondossággal és pontosságqal vizsgálta és 'figyelte ezeket az alakokat, mint amellyel a jó preparátor kezeli gombostűrc szúrt rovarait
és lep kéit, vigyázva, hogy egyiknek se görbül,jön el egyetlen kicsi csápja sern,
neveszítsen egy szemecskét sem hímporából. 'Es mint ahogy a 'Preparátor is
végül megszereti a legcsúnyább bogarat is, amelyért ilyen aprólékos fáradságot
vállalt, Csehov is alapjában szerette ezeket a bolondos alakokat, akiket lJJnnyi
gonddal preparálva tűzött tolla hegyére. Ha nem szerette volna őket, nem letti
volna annyira igaz művész.
Ez a jellegzetesen csehovi attitűd a bemutatott három darab közül külÖ'ltösen ez elsőnél, a "Leánykérés"-nél követhető pontosan. Voltaképpen egyetlen
szellemes kis [arce a cselekménye. A félszeg és az ngglegénység küszöbén álló
birtokos átjön a szomszéti hoz, hoqy meqkérje az özvegyember, már ugyancsak
erősen hervadásnak indult egyetlen leányZóiának kezét. A leánykérés heluett
azonban ádáz veszekedés tör ki 'a fiatalok között vaJlami rét tula,idonjoga föZött,
ma,id rövid megbékélés után megismétlődik a vadászkutyák .miatt, mire a kétségbeesett apa. rémülten áldását adia ráiuk. Ellenállhatatlan a komikurna a jelenetnek, mégis ott borong mönötteaz iró melankóliája\ ennek a világnak reménutelen kisszerűséae és szellemi sit'ársáao. miatt.
Már sokkal erőtlenebb és sokkal knrésbé je7.legzetesen orosz ~s csehovi a
"Medve". Főhősének (heh/esebben hősnő'Íenek) a búsongó, szén fiátal és kénl1eskedó özvegynek, 'akit ecu faragatlan. férfi erőszakossága győz le, számtalan elődjét találhat'Íuk meg már Lope de Vegánál.
.
Annál ízesebb viszont a harmadik ,darab, a "Jubileum". Cselhov ebben azt
bizonyítia be, hogy miluen ·bámv'l.atoq érzéke van a (JTOteszk.hez. A jubiLeumot
ünneplő bankigazaató körül kialakuló ,lármásielenet abszurditása végül szinte
dürrenmattivá t'á1ilc Cseho» itt a legmodernebbek átmenetnélküli elődjének bizonyul.
A Madách Szinhé»: Kamara Srirduiza méltó keretben: .szólaltatta meg a humorista Csehovot. A )nniav,a szí71é.s7.nárna. l'I)'I771lt fel és önfeled+ ör!imrrnel komédiázott. Váradi Fé(F ~n,ratlan n,.,7'Gw5z".q~?l csúfította el ma,pát a falv.si vénláml tökéletes meo,Íe7e ooHése érdelrhl)en. Brtsilide« Zoltán ·és Lőte Attila voltak
mélt6 partnerei. A "Mn~',p"-ben Toinau Klári. Pécsi Sándor és Kömíves Sándor nyújtottá)" a ,1".,."" (;tUa lehet'ísége7um belül tf!hetsé(lük 'teaiavát. A ,.Jubileum" című groteszk 0"/".sh71 Z,/5sei Greauss Zoltán, Psota Irén, Márkus
László, Kiss Manui és 'T'rr/7ó,q Endre noüak.
.
Sík Endre fordításait hitelesnek éreztük. Jól 'vissza tudta adni a csehovi
fanyarságot.
Három ea'UfeI1)onásos darabot mntotott be az Irodalmi Színpad is. mé.rmedig három különböző magyar szerzőtől. T-fa már egyenetlenséget lI7l/utatott az egy
8Ze-r:z{)től származó háTam CsehOl' darab is. elkénzelhetá'mekkora az egyenetlenség há1"om a'Tln'Uira kiilönböző vérmérsékletii író. mint HeaedűsGéza, MesteThdzí Laios és Rónau G'Uörgy művei között. A három darab eouiittes he:mUr
tatását alir.ha lehet egyébbel, mint technikai indokoikkal igazolni. Legföl?ebb
taMn azza, hogy mind a három a közeli va.gy fél-közeli múltat ábrázolja, iLletve
iáézi. De mennyire más igényekkel és színvonalon.
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Hegedűs Géza: "Régi szép idők" című komédiája a múlt század végének
magyar társadalmi (vagy talán inkább "társasági") viszonyait karikirozza, a
feltörő pénzes r.éteg cimkórságát, hatalomvágyát, az elszegényedő, de mégis
stílust adó nemesi osztállyalvaló összezülMsét. Szellemesen, szórakoztatóan,
ha nem is túlságosan eredetien. Nyilván Hegedűs Géza maga tudj.a a legjobban,
hogy hősei há1l,y példányban nyüzsögnek Mikszáth Kálmánnál éppúgy, mint
Hercegh Ferencnél, va(l1J akár Molnár Ferencnél, de az \utolsó 5-6 évtized
egész magyar irodalmában. Darabjának hangvétele, dialógusainak könnyedsége, leginkább még Hercegh Ferencet 'juttatja eszünkbe, azzal a különbséggel,
hogy szatírája tisztább és élesebb, nincs benne az a cukrozás, amellyel Hercegh
társadalomkritikai oldalvágásait r,endszerint enyhítette. Egészbenvéve azonban
mulatságos a kis darab és jó színház emlékét hagyja lhátra.
Már egyáltalán nem ,mondható ez el Mesterházi Lajos: "ünneplők" című
otrombán ízléstelen"bohó21atáról". Szendrő Ferenc, az IrodalImi Színpad ,műué
szeti vezetője, általában hozzáértéssel és tiszteletremléltó ügyszeretettel állítja
össze az intim kis színpad műsorait. Ezúttal azonban megalkudott,engedett a
kísértésnek, amely egy "nagy komédiázás" lehetőségeit csillogtatta meg előtte.
Ki is használja ezt a lehetőséget. De ne vezesse ,félre az itt-ott felhangzó "röher és taps. Ez nem azoktól jön, akikért érdemes jó és színvonalas színházat
csinálni. Az "ünneplők" címűegYfelvonásos bohózatnak sokkal több köze ,van
a szekszuális aberrációhoz, mint ,a kapitalizmus ,bírálatáJhoz. Az ötlet, hogy
egy bank azonkívül, hogy kizsákmányolja alkalmazottait, még azt is megköveteli tőlük, hogy homoszekszuálisak legyenek, nem humoros, hanem képtelen és
beteg. A darab triviális "bemondásai" alantas ösztönökre apellálnak.
Nagy kár, hogy ennek az alig minősíthető darabnak rossz szájízével kell
beülnünk a színházba, hogy Rónay György költői szépségekben gazdag egyfelvonásos színművét, a "Születésnap"-ot végignézzük. A darab már egy' évvel
ezelőtt megjelent a "Kortárs" című folyóiratban. Rónay, bármennyire sokoldalú
író, a drámai műfaJt sohasem művelte. Ez az első ilyen természetű írása, s a
maga hosszú, elmélkedő monológjaival, azt sejtette, hogy ezúttal is inkább egy
novelláról van szó, amelyet alkalmasabbnak lá#zott párbeszédes formában megírni. 'eppen ezért talán még maga a szerző is meglepődött, hogy mennyire kivirágzott ez a szöveg a színpadon. Bizonysáqáulannak, hogy mennyire nem a
műfaji előírások, dramaturgiai szkémák a döntőek a színp.adi irodalomnál. Rónay írásában semmi sincs, ami a "szabályos" drámáról szóló iskolás elképzeléseknek megfelelne. A cselekménye epiku,g és retrospektív, mégis drámaivá izzik. A nagymama nyolcvanadik szülestésnapját ünneplik ' egy kis 1'ózsadombí
eszpresszóban, ahol egy rövid óra alatt, a szemünk láttára bomlik ki egy rideg
és kemény kötelességtel,iesítésben eltöltött élet teljes erkölcsi csődje. A kibontáshozszükség van néhány rég meghalt szereplőre, akik a nagymama életében
valamikor fontos szerepet játszottak. Rónay gátlás nélkül behozza őket a reális mai környezetbe. Nem csinál belőlük sem romantikulI kísértetet, sem rnodern, tudathasadásos víziót. Egyszerűen behozza és beszélteti őket, mert az ő
mellhitelező tanuságtéteWkre is szükség van ahhoz, hogy kiderüljön: mennyire
meddő volt ez a konok szívóssággal végig harcolt élet. A nagymama világéletében helytállt, kuporgatott, gyűjtött, fizetett, sokszor a bohém és csapodár férj
helyett is. ~s közben fogcsikorgatógyűlölettelrakta félre a számlákat. De ugyan
kinek akarja bemutatni őket? Az irodalomban, a színpadon, az író megteheti
neki azt a szívességet, hogy haló poraiból elébe hozza azt az embert, akinek legszívesebben dörgölné orra alá a meghozott áldozatokat. De lám" még eza csak
az irodalomban lehetséges találkozás sem hozza meg a hőn óhajtott elégtételt.
Hát ugyan mi hozhatná megwkkor a ,valóságos életben. Nem, la nagymaJmán
és a hozzá hasonló típusú embereken nagyon nehéz segíteni. Mert nem képesek
megérteni, hogy nincs a világon értelmetlennebb és terméketlenebb dolog, mint
a szeretetlen aszkézis, hogya legmegindítóbb önfeláldozásnak is megsavanyodik az íze, ha fölhánytorgatják. Nem tudják elhinni, hogy néha minden anyagí
jónál és biztonságnál többet ér a mások számára egy megértő emberi szó, egy
simogatás, hogya kötelességtllljesítés nem bálvány, amelynek oltárán mindenáron áldozni kell, hanem eszköze a szeretetnek.
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Err5l szól Rónay GYÖT(J1/ szfvenüt5 egyfelvonásosa (amelyet az ut6bbi években talán leger5sebb írásának érzünk) és még egy csomó más dologról. 19y a
többek között arról is, hogy mennyire tűnékeny az emberi élet, hO(J1/ milyen
hamar válik nem fontossá a világ számára az, amit a magunk számára anynyira fontos1lJ(),k éreztünk. ts mUyenelgondolkoztató trouvaille a kis darabban,
hogy az 1917-ben, a Kárpátokban nyomorúságos körülmények közt elesett, egykori délceg császárvadásznak szinte lehetetlenség megmagyarázni, hogyan kerűlt húsz éven belül ism~J világháborúba az emberiség, azok után, amit dk átéltek?
Sűrített, igényes írás a "Születésnap"" mindenestül színpadra tfrmett, és
szellemi feszültségekkel terhes légkörétól hosszú ideig nehéz szabadulni.
Az Irodalmi Színpad jeles szereplőgárdát gyűjtött össze a három darabhoz.
Kimagasló színészi teljesítmény Makay Margit nagymamája. De helyükön vannak a többiek is: Váradi Hédi (akinek a "Régi szép idók"-ben jutott a lel1'1úílásabb szerep), Szendrő József, Inke László, Somogyvári Pál és a kisebb szereplők. (Doromby Károly)

KEPZOMűvESZET. Megemlékezés Czigány Dezsőről. 1937. Szílveszterestéjén a magyar művészettörténet egyik legtragikusabb eseménye játszódott le:
Czigány Dezső festőmaivész - idegrohamában - megölte családja több tagját,
majd öngyilkosságot követett el. A művész, aki ilyen borzalmas körülményeik
között távozott a földi életből, a század elejének egyik legnagyobb tehetségű
magyar festője volt.

Czigány .e napokban lenne nyolcvan esztendős. 1883. június l-én született
Budapesten. édesaoía szegény bádogosmester volt. Festői tehetsége már 'korán
megmutatkozott. Elóbb MünchenJben tanult Gysis tanárnál és Hollósynál, majd
Párizsba került, ahol elsősorban Cézanne művészete igézte meg. (Párizsban egy
pálr napra - míg magának külön lakást nem talál - nála száll meg barátja:
Gulácsy Lajos.) Közben pár 'nyarat a nagybányai művésztelepen is éltölt. Igen
fiatalon kapcsolódott be a magyar művészeti életbe: 1903-ban többekkel /1közöttük Gulácsyval) részt vett a Nemzeti Szalonőszd tártatán. 1908..b an a MIÉNK
tárlatára "Munkás" című képét !küldi el, a nagybányai festők 1911-es kiállításáriés a IRippl-Rónai és Vaszary vezette "MűvéslJház" 1914-es tárlatán is ott
szerepeitek munkáí. Lyíka Károly "Művészet" című folyóiratának 1914. márciusi száma 11 "Művészbáz" festőiről bészámolva kiemeli Czigány "muráHs hatású, nyugodt hangulatú nagv aktját". Az 1910. körüli években Czigány egyi,k
fontos tagja a "Nyolcak" művészcsoportnak, amely Mr csak rövid ideig (2-:l
esztendeig) volt együtt, - máig terjedő hatása, kisugárzása által napjaink legértékesebb hazai művészetí törekvéseinek is egyik tisztelt őse.
Czigány a század elején jó barátságba kerül Ady Endrével, akiről vagy féltucat arcképet fest. (O tervezte a "Vér és arany" című Ady-kötet borítólapját
ís.) Párizsban is gyakran vannak egvütt, s Pesten is, a Palereno-kávéházban, a
"Három Holló"-ban. Ady - piktúráján kívül - csellójátékát is nagyon kedvelte Czígánynak, "akit Budapesten tartózkodván, mlndia felkeres ett . .. Bor
került az asztalra, Iszogattak. lassan megindult a beszélgetés. maid Czigány került sorra: elővette gordonkaját és muzsikált. Ady SClhumann Almodozását nagvon szerette Czigánytól, azután volt egy kedves Bach-száma, de a magyar nótákat is kedvelte. Sohumanrút háromszor is eljátszotta Czigány és Schubert Ave
Máriáját. Ady hallgatagon ült, néha órákig nem beszéltek." (Horváth B.: Ismeretlen Ady-relíkviák, ",Jelenkor", 1961. augusztus.) Az 1910~ben Budapesten
hangversenvező fiatal Pabló Casals-ról is kitűnő portrét festett Czigány, festő t
és modell iét itt is a muzsika hozta közel egymáshoz. (Hogy mekkora öröm lehetett Czigánynak Casalsot festeni, ez sejthető Berény Róbert szavaiból: "Három szeritség volt Czigány Dezső életében. amikor 1900 körül Pálrizsban megísrnerkedtünk: Cézanne, Ady és Casals.") Arcmása! közül még emlékezetes az,
amelyet Ady hűséges barátjáról és életraizíróiáról, a "Népszava" irodalmi rovatvezetőiéről: Révész Béláról festett. .(A szocíaltsta Irót szokásos viseletében:
sötétvörös mellényben ábrázolja a festmény.)
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A két világháború !között Czigányról már kevesebb szó esett. Genthonnak
az új magyar festészetről írott könyve - amely a művész halála előtt két évvel jelent meg - azt írja, hogy "valamirevaló tanulmány Czigányról eddig még
nem látott napvilágot." Ha ez egészen nincsen is így - hiszen Bölöni György
10ll-ben az "Aurórá"-ban már szép tanulmányt szentelt Czigány munkásságának -, annyi kétségtelen, hogya művész - aki Magyarországon Cézanne
elveinek legtisztább képviselője volt - sem életében, sem holtában nem kapta
meg azt az elismerést, amely őt megillette volna. Elete végén anyagi gondjai
is voltak. Végrendeletében megtiltotta hátrahagyott képeinek kiállítását, sőt úgy.
rendelkezett .hogy azokat - önportréí kivételével - semmisítsék meg. Végső
akaratának teljesítését, a képek kíválogatását jóbarát] ára, Berény Róbertre
bízta. (Berényen kívül Kernstok és lMárffy voltak még bizalmasabb barátai, a temetésen is Mánffy búcsúztatta, a KÚT nevében.) Amikor a temetés után a
festő öccse felkereste Berényt a képek szelektálás a és a gyengébbek elégetése
ügyében, Berény Róbert megdöbbenten tiltskozobt a megbízatás ellen, s tanácsára a képkef eltették, majd 1944. legelején az "Alkotás" Művészházban kilillították. Minthogy a felsorakoztatott hagyatéki anyag színvonala vegyes volt,
a kritika nem fogadta egyöntetű elismeréssel a kiállítást. (Oltványí Imr-aci.kke
a Magyar Nemzetben, Jajczay János sorai a Katolikus Szemlében.) A felszabadulás utáni első években ugyancsak véka alatt maradtak Czigány művészeté
nek értékei. Pogány Ö. Gábor a magyar festészet forradalmárairól írott könyvében mégcsak a nevét sem említette meg annak a művésznek, aki a maga
idejében a magyar művészetí forradalom egyik legkülönb, Jegtalentumosabb
egyénisége volt. ~Az utolsó lustrumban neve már gyakrabban felmerül a mű
vészett irodalomban, de !hogy még mindig nem kellő érdeme szerint foglalkeznak vele, ezt az is mutatia, hogy életének adatai nem egyszer hibásan szerepernek, - í,gy pl. a ,iMágyaI' művészet 1800-1945" círnű vaskos munkában
(1958), a "Nyolcak" és az "Aktivisták" grafikáiból a Nemzeti Galériában rendezett kiállítás katalógusában stb.) ,
Mi is hát a helye művészetünkben Czigány Dezsőnek? Bár életének utolsó
másfél évtizedében művészí megalkuvások és az alkotóerő elapadásának jegyei
is felfedezhetők munkáiban, - mégis az első háború körül Iegjobbjaink közé
tartozott. (De második korszakának as "annak kiváló alkotásai, pl. a "Nagymama Bíblíával.) A "Nyokak" között - Tihanyi és Berény mellett - Czigány
volt az, aki a legmesteribb arcmásokat festette, sok nagyszerű őriportréja is
készült, ezen hol felgYűlrt ingujjas munkásként, hol szerzetesként vagy bíboroskéntábrázolta önmagát a művész, Maradandó értékű gyümölcscsendéleteinek és női aktjainak egy-egy sorozata is, - provencei, riviérai, balatoni, zebegényí tájképei már inkább a későbbi, kevésbé tartalmas periódusából valók.
Vezércsillaga Cézanne volt, a formák plaszticitása és kiegvensúlyozottsága, komoly, többnyire zöld és fekete színakkordjaí. képeinek zárt szerkezeti rendje
a századvég nagy francia festő-géniuszára utal vissza. De művészetének van
egy másik ihlető forrása is, a velencei mesterek, az olasz renaissance. Ez félre- "
érthetetlen olyan munkáín, mínt "A kardinális", ,a ,.Zenéill barát" vagy az
.,ÉnekJő szerzetes". 19y ír erről Kassák Lajos: "A Cézanne felé vezető úttal parallel egy másik is kezdetét vette, amin a renaissance forma- és színviláaába
tért vissza Czigány. Ma már megállapíthatjuk, ebben a korszakában alkotta
legszebb képeit. Főpapi öUözékkel díszített önportréi -komoly, sőt tragikusan
komor vallomások gyötrődések közt élő belső világáról ..."
Egzisztenciális gondok, a közvéleménynek a művészet irántí bántó kőző
nye, a magyar kaltúra nyomasztó sorsa a 20-as; 30-.as éveleben - idegrendszerét
kikezdték. O maga is érezte, hogy. úiabb alkotásai elmaradnak a 'korábbiak mő
gött, amelyeket összefogottság, rendezettség, a kompozlelő tökélve jellemzett.
A meghasonlás, a téboly egyre jobban úrrá lett lelkén... Temetésén Haller
Gábor protestáns lelkész így szélott elrnúlásáról: "Torony volt. megingott, lezuhant és maga alá temette, akiket oly nagyon szerétett. Földi értelemmel nem
tudjuk megmagyarázni, hogy mi történt ..."
Valóban, torony volt, - olyan alkotó, aki nem egy munkájával Ady,
Bartók, Csontváry, Ferenczy Károly, Gulácsy méltó 'kortársának bizonyult. De
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ha műveinek átlagos színtjét nézzük, akkor is érvényesek Bölöni szavai: "Akármi 'kerül ki a kezei közűl, nincs dolga, mely nem érdekes, és amelyen nem egy
gazdag festő talentuma jelenne meg."

Ferenczy Béni bécsi és Kass>ák Lajos pttrizsi kiáHítása. A 'katalógus ésa
megjelent újságerkkek nyomán emlékezünk meg két kiváló, idős művészünk
külföldí kiállításairól. A bécsi Künstlerhausban "Ferenczy Béní, Ikortársai körében" címmel mutattak be mintegy 180 Ferenczy Béni-művet. A kiállítás alkalmából 84 oldalas, sok képpel illusztrált katalógust adtak ki, igen finom mű
nyomó papíron. Az osztrák közönségnek Genthon István tanulmánya mutatta
be Ferenczy Bénít, majd a magyar szobrászművész életrajzi adatainak felsorolása és a kiállított művek jegyzéke 'következik. A szobrok között szerepelt
- Ferenczy Béní mester szép női 'akt-kornpozfcíóín és gyermekfiguráin kívül
- (két változatban is) "A tékozló fiú" rímű mű. A mester plakettjei közül is
kiállítottak rnintegy negyvenet, közöttük a Raffaello-, Virág Benedek, Ady-,
Gerevich Tibor-érmet. A művész nagyszerű grafikai munkásságát közel 90 lap
képviselte, elsősorban női aktok, de közöttük volt "Az asszony feszülettel" rímű, 19M-ből való szénraiz és az 1960-as "Menekülés Egyiptomból" című akvarell. A kortársak közül két-két tucat művel szerepelt nagy szebrászunk tk ertestvére: Ferenczy Noémi és Szőnyi István, - néhánv művel pedig Berény Róbert, Bernáth Aurél, Bornemissza, Czóbel Béla, Derkovits, Egry, Elekfy Jenő,
Kimetty János, Márffy, Novotny E. Róbert. (A kortárs művészeket csupán gvasok, akvarellele képvíselték.)
Kassák Lajos festményeinek retrospektív kiállítását a párizsi René Galéria rendezte meg. A katalógus tíz reprodukciót közöl Kassák alkotásabról, az első alatt az 1920-a5 évszám, a Iegutolsó alatt 1962 olvasható. Kassák két
franciára lefordított költeménye, önéletrajza. valamint Jean Arp, a nagynevű
szebrász. Jean Cassou múzeurrrigazgató és Míchel Seuphor esztéta nyilatkozatai olvashatók Kassák művészí munkásságáról. Cassou, a párizsi Modern Mű
vészet főigazgatója - többek között - a következőképpen méltatia a magyar
író-festőt: "Kassák az absztrakt rművészet keletkezéseker tűnt fel. apionírok
korszakában, elfoglalva helyét a nagy képzőművészeti forradalmak kavargásában, amely végigsöpört Európán a százan első évtizedeiben ... Körülötte gazdag forrongás van, de ő kímunkálja a saját útját, amely szigorú. következetes
és tiszta. Iró és festő, kemény akaratú és érzékenyen reagáló, aki kutat. vitázik és dönt. Es kialakítja a maga tőkéletességét. ha'[líthatatlanságát és kristálytísztasáaát." A kiállításról és a Brüsszelben kiadott "Hommage a Lajos K3:Ssák" ("Tiszteletadás Kassák Laionak") című kötetről (amelynek munkatársai
között szerepel Pierre Emmanuel, a nagy francia katolikus lírikus is) egy egész
sor dap meleg elismeréssel emlékezett meg. így az ,.Express". a ..Le Journal des
Arts", a "Les Nouvelles Líttéraires", a belga "Le Journal des Poetes", s az év
elején Kassák három konsbruktivísta alkotásának reprodukcíója képeslevelező
lapori is forgalomba került Párizsban.
IX. Pest megyei képzámú:t'észeti kiállitás. Szentendrén rendezték meg a
Pest megyeí művészek idei kiáUítását,arrnely sajnos alatta marad annak a színvonalak, amelyet egy szentendrei tárlattól joggal elvárunk. Hiszen - mint
Németh, Laios műtörténész írja katalógus-előszavában - e városkában ,.kiálIítani felelősség és elkötelezettség." Czóbel Béla nagyméretű, a 20-as években
festett entertörje. Modok Mária finom Ikis virágcsendéletének tiszta, igaz csendülése, Barcsay Jenő három apró képe, két Szántó Piroska-mű s még néhány
(de nagyon kevés) !kép emelkedik ki a nem kellő gondossággal összeválogatott
anyagból.
.
Bornemisza Géza jeles öreg művész, 55 év előtt Párizsban Matísse tanitványa volt, - ernyedt, marclpánszínű munkái helyett bizonyára lehetett volna
különbeket találni. Az lett volna az ősz festő igazi megbecsülése, ha méltóképpen szerepeltetí a rendezőség. " Lípovníczky László gyakorlott akvarellista.
A nehéz technika - mínt mondani szokták - a 'kisutiáoan van. Feltűnő azonban, hogy művészi igényei milyen kis-szerűek: megáll a virtuóz pillanatfelvé444

telnél. S bár természetesen mindegyík művészi technika egyformán rangos lehet, - mégis beszűkülését jelentheti egy viszonylag fiatal művésznek, ha lehorgonyoz az akvarell rrnellett, s kitér a nagyobb erőpróbák elől.
A katalógusban szereplő magvas tanulmányt Németh Lajos írta. Nem az
ő hibája, hanern a figyelJmetlen korrektoré, hogy Vass Elemér festő keresztneve Vas István költőével cserélődött fel, s hogy Matísse neve is hibásan szerepel. S egy szentendreí kiállítás katalógusának borítólapja hogy lehet ilyen
vásári? (Dévényi Iván)
ZENEI JEGYZETEK. (A P h i a d e l p h i a i Ka m a r a z e n e k a r h a n g..
ver s e n y e.) Nagy érdeklődés előzte meg az amerikai, karmesternMküli zenekar magyarországi bemutatkozását. S az érdeklődő rokonszenvet csak fokozta az
a híradás, mely szerint az együttesnek kiváló karmester-hazánkfia, Ormándy
Jenő a tiszteletbeli védnöke. A philadelphiai együttesnek talán ezért is a vonóskar a legjellemzőbb, legkarakterisztikusabb része, élén David Madisón OOngversenymesterrel. A hegedű-szólam összhangzása korántsem olyan puha, mint
az I. Musici di Roma együttes hegedűseié, de ennek az is lehet a magyarázata,
hogy az amerikai művésze,k szándékosan mérséklik játékuk expTlesszivitását.
Bachról lévén szó - mert egészmíísorukat a Bach-családnak szenteLték·-,
ennek a felfogásnak is van létaJlapja, sőt komoly tábora is, a mi elképzeléseinket mégis jobban kielégiti az érzelmeknek is tág teret adó tolmácsolás. Ez
utóbbi felfogásban játszotta a c-moi! kettősverseny oboa-szólóját John de Lancie,
aki hangszerének rendkivüli művésze. MegérdemeMen aratta az est legnagyobb
sikeTIét.
A műsor első részében a két leghiresebb Bach-fiú, Philip Emanuel és Johann
Christian szerepeit egy-egy művel. Rádöbbenhettünk, kettejük korszakos jelentőségére, amennyiben továbbörökitetté1c atyjuk szellemét és eredményeit Haydn,
Mozart és Beethoven [elé. Philip Emanuel Bach C-dúr szimfóniája többet őrzött
meg a nagy bachi tradiciókb61, s itt-ott váratlan érzelmi kitöréselvkel mélyíti
el mondanivalóját. - Igaz, élete is ilyen volt: látszólag nyugalomban és polgári biztonságban töltötte napjait, e látszat mögött azonban az elégedetlenség
és lázadás újfajta életérzése lüktet. (Talán ezt is átörökíteUe Mozart egyéniségébe!) Amikor Burney, a neves angol emlékíró-utazó egy ízben meglátogatta
Philip Emanuelt Hamburgban, ez így fakadt ki: "Agyő, zene! Jó emberek a
hamburgiak és olyan nyugalomban meg függetlenségben élek itt, amit semmiféle
udvarnál meg nem kapturtnék. Ötven éves korom óta kiveszett belőlem minden
ambíció. Azt mondom: együnk, igyunk, holnap majd alszunk. És ilyesformán
megbékéltem helyzetemmel, 'kivéve, ha jóízlésű és szellemes emberekkel találkozom, aki.k meg tudják becsülni a jobb muzsikát, mint amilyent mi itt csinálunk; ilyenkor pirulok a magam és hamburgi jó barátaim nevében." - MUyen
súvszoritóan szomorú ez a kiábrándult hang abban a korban, amikor lázasan
folyik a nemzettészerveződés folyamata Európa-szerte, a legkivá,lóbbak pedig
sajátos és újszerű nemzeti nyelv megtcremtésén fáradoznak - a zene teriiletén
is! Európa zenei nyelvében még uralkodnak ekkor az olasz szavak, a legnagyobbak is szívesen beszélik az itáliai f01'manyelvet,a zenés szinpadokon pedig
még az olasz operaforma dalol, az erővonalak között azonban kitapinthatjuk
már Gluck és Haydn korszakos reformjait, s tudatalatt kialakultak a zenei
országhatárok is. Ilyen erővonalat -. s nem ís ,akármilyet jelent Philip
Emanuel Bach művészete, amelynek közvetlen folytatását sokan nem ís Haydn,
hanem egyenest Beethoven művészetében jelölik meg, (A neves francia zenefszerző, D'Indy pl. igen "SzeLLemes t,anuJmányban vetette össze kettejük zenejének
rokon vonás,ait.) - A most elhangzott C-dúr szimfónia első tételéneik drámai
fokozásai és ellentétei minden esetre valóban a. fiatal Beethovent idézték:
.
Európában azonban egyenlőre még az olasz zeneiség uralkodott. A már
idézett Burney ezért írhatta németországi utazásának végére: "Végered.ményben' a németek dallam-stílusa ugyanúgy kapcsolódik az olasz daHamstílushoz,
mint amennyire hasonló a két ország legtöbb zeneszerzőjének és új művészének
ízlése". S ennek a látszólagos elolaszosodásnak egyik leotalálóbb példája Bach
legkisebb fiának Johann Christian Bachnak élete és művészete. O rövid időre
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még nevét is felcserélte a szebben hangzó Giovanni Bacchira. Már Berlinben
bátyja, Philip Emanuel oldalán ismeretséget kötött az olasz operával s rövidesen
Bolognába utazott. NyoLc esztendeig tanuU Martini oldalán s olyan izig-vérig
olasz komponista lett, hogy Burney a legjobbak .között emlegeti. Johann Christtian életének nagy részét később Londonban töUötte, mint hires operaszerző és
virtuóz esembausta. A Philadelphiai Kamarazenekar egyi,k hires, éneklően, olaszosan könnyed ver'senyművét szólaLtatta meg, az Op. 13, D-dúrt. ElOOdásukban
érezni lehetett a rokokó lebegő könnyedséget, amely Mozart művészetének is
egyik éltető eleme volt. Nem véletlen, hogy Johann Christian Bachot Mozart
elődjeként tartja számon a zenetörténet. Max Schwarz közvetlen kapcsolatot
mutatott ki Mozart első szimfóniái és Johann Christian hasonló műfajú atkotásai között. "Mozart leveleiben gyakran beszél Johann Christian Bachról irja egyik jegyzetében Romain Rolland. Azt mondja, ,hogy szereti őt egés2J "zívé ből és mély megbecsülést érez iránta. Johan Christian (némelyik áríájlll .,nem
ment ki a fejéből. Vetélkedni akart vele s új dallamokat szerezni ugyanazokra
aszövegekre."
A Philadelphiai Kamarazenekar a továbbiakban Johann Sebastian Bach mű
vei ből játszott. Tetszetásen szólaLtatták meg a Húsvéti oratórium bevezető
Adagióját, á szólamok színes szövedékében szinte újjá varázsoltá-k a III. Brandenburgi versenyt, ám a legmaradandóbb élményt a hegedűre és oboára írt
c-rnoll verseny előadásával szerezték, Ennek későbbi változata a közismert
c-moll versenymű két zongorára. Az érdekes összeállUású darabokat Bach nyilván a lipcsei Collegium musicum használatára szánta. (A CoHegium musicumok
spontá'rLul létrejött zenei egyesületek voltak.) Ezeket a versenyműve.ket néhány
évvel ezelőtt lemezre játszotta a Pro Musica zenekar Rolf Reinhardt vezényletével. Az összes újabban megjelent Bach-életrajzok függelékében lévő diszkográfiák ezeket a felvételeket tartják a legtökéletesebbeknek. Nos, a Philadelphiai Kamarazene'kar a bevezetőben jelzett fenntartásainktól éltekintve minden
tekintetben egyenértékűt nyújtott a stuttgarti Pro Musica zenekar teljesítményével. S ez egyben az együttes legnagyobb dicsérete.
(H ci n d e l: J ú d á s M a k k a b e u s) Az; évad utolsó hangversenyét Ferencsik János vezényeUe az Erkel Színházban. A hőség ugyan bágyasztó volt, az
érdeklődő közönség mégis zsúfolásig megtöltötte a nézőteret. A karmester ezúttal új oldaláról közelitette meg a lapunkban is sokszor méltatott remekművet
s elsősorban a kórust mozgatva a drámai izzást emelte a műközéppontjába.
Persze ennek fényében el-elhalványodtak a szemlélődő lírai részek s a cselekményt továbblendítő, néha valóban hosszú áriák. (A szólisták közül Sándor
Judit és Bartiui Alfonz teljesítményét dicsérhetjük.) Mindazonáltal az évad egyik
emlékezetes versenye lett volna ez a hétfői, ha . . . ha ki tudja hányadszor ebben
az évben "ki n~m vágják 'a rezet" az Allami' Hangversenyzenekar kürtösei. A
legszebb, közismert kórus ,bev,ezetésében olyanelképesztó hamissággal into- '
nálták szólamukat, hogy hasonlóra kevés példa akad. Szerencse, hogy a gyermekkórus egyensú'lyát nem borította fel ez a döbbenetes kürtszó. Már eddig is
nagyon sok, jól síkerült hangverseny méUatásáról kellett lemondanunk a kürtösök jóvoltából, s bizony szerencse, hogya mai kritikusok között nem üldÖQél
a nézőtéren egy Bernard Shaw ...
(E g Y h á z z e n e) A Mátyás templom énekkara az utóbbi időben gyakra1.
szerepel s néhány alkalommal "új" művekkel is kedveskedik állandó haUgatóinak. Ilyen "új" mű Schubert B-dúr miséje is, amely azelőtt ritkán szerepelt az
énekkar, de általában az énekkarok műsorán. Schubert ezt a misét a sokkal közismertebb C-dÚr mise tőszomszédságában komponálta s nagyjából ugyanazt a
fiatalos, derűs, optimista hálaadó hangot üti meg ebben a szerZeményében is.
A B-dúr misét itt-ott talán még mélyebbnek éskifejezőbbnek is éreztilk testvérpárjánál, de lehet ez karmesteri felfogás eredménye is. Mindenesetre megállapithatjuk, hogya Mátyás templom énekkara rövid visszaesés után 1.smét
kezd m.agára találni. A hanganyag még kissé kiműveletlen, nyers, olykor-oZykor
bizonytalanságok is becsÚ8znak, a produkciók átlaga azonban már maga.s színvonalú. Feltétlenül erősíteni kel/-ene a tenor-BzMamot S kt 'tl!h'etne eT1l/f!nfiCfmi
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a szoprán hangzását is. A kórus jelenLegi aroéle inkább ;Q. hangszeres kíséret
Bzük&égességére mutat, gyakran hangzik azonban fel már egy-egy ideálisan
hangzó gregorián mú is. Véleményünk szerint egyenlőre minimálisra kellene csökkenteni a modern misebetétek és ;az "a capeüo: kórusok ,szálmát. Ezzel együtt
örömmel mondhatjuk el, hogya Mátyás templom továbbra is a magyar egyházi zene központja lesz. (Erre mutatnak a sikeres zenés áhítatok is, amelyek
műsorára nem ártana felvenni néhány modern magyar zeneszerző műveit.)
(Rónay László)

DIAKABRAK. Ki ne emlékezne sokféle jóízére. a mazsolára, a dióra, a
földimogyoróra, a csokoládéra s a nápolyíra? Mílyen izgalommal tekintettünk
a csúcsos papírzacskóba, amit kezünkbe nyomott a sarki csemegés: ugyan mi
van benne, melyíkből van több - a csokoládéból-e, vagy a dióból ? Mert a
diákabrak egy kicsit mindig zsákbamacska is volt, izgalmas talány ... És ennek
a törmelékekkel, ínycsiklandozó falatokkal teli tartalmát, sokféle jóízét találtuk meg üjúságunk olvasmányaiban is, faltuk a szellemi diákabrakot: Coeper
és May Károly, Verne és Didkens műveit. Faltuk és soha nem teltünk be velük. Jártuk a londoni nyomortanyákat és. a Cordillerák égbenyúló csúcsait,
lovaguitunk a végtelen prérín ellenséges indiánok nyomában OJd Shatterhand
oldalán s hallgattuk, amint a déli tengerek hulláma paskoja háromárbócosunk
deSzkalbordáit. I~1Jtun!k és ábrándoztunk, kacagtunk és könnyeztünk. mert
fiatalok voltunk, nem ismertük az életet csak vágyódtunk utána. Vágyódtunk,
mert azt hittük, hogy ilyen színes és izgalmas: óriási zacskó diákabrak, ami
csak arra vár, hogy kamaszos jóétvággyal nekilássunk.
Erre kellett gondolnom a legutóbb bemutatott színes és látványos Walt
Disney filmprodukcióval, a "Robinson-család"-dalkapcsolatban. Erre gondolt
valószínűleg a jó öreg "filmvarázsló" is, mert szórakoztató csemegejét az ifjúság számára keverte elsősorban. Egy svájci család története pereg a vásznon,
tehát úgyszólván semmi köze sincs Defoe közismert regényéhez. Későbbi korban játszódik, a napóleioni háborúk idején, hőseink éppen a korzikai hódító elöl
meaekülnek. A szabadság eszméje oly töretlen bennük, hogy inkább választják a bízonytalant, rnint a biztosnak látszó rabságot. Új Guineába igyekeznek, hogy új hazát találjanak, útközben hajójukat kalózok üldözik, víharba
keverednek s végűl egy lakatlan szigetre sodródnak.
A hajótöröttek - egy középkorú házaspár s három fiúgyermeke - svájciak lévén, akik tudvalevőleg ügyes mesteremberek, rövid idő alatt otthonosan
berendezkednek szigetükön. Lakásukat egy hatalmas fa koronája alá építik,
hogy védve legyenek a tigris támadásától s más esetleges kellemetlen vendégektől, Valóságos paradícsomot varázsolnak maguknak a buja környezetben,
ám az asszony, aki szemlátomást a család "motorja" nem tud belenyugodni
helyzetükbe. Új Guineába indult, el is akar jutni oda. Igy !hát fájó és aggódó
anyai szívvel bár, mégiscsak felfedező útra engedi két nagyobbik fiát.
Elindul a két k ítűnő ,ifjú egy maguktákolta csónakon, a part mentén, hogy
felderítse, hol ís vannak tulajdonképpen. Hamarosan kiderűl, hogy szigeten, a
szíget azonban nem lakatlan, mint ahogy hitték, veszedelmes "szomszédok"
tanyája, éppen az őket üldöző kalózok "támaszpontja". Már, már visszafordulnának, de még idejében észreveszik, hogy a rablóbándának foglyai vannak. Az
egyiket, egy kis hajóínast, megszöktetík. Nagyapját, az öreg angol tengernagyot
azonban kénytelenek sorsára hagyni.
Mivel csónakjuk elpusztul, "toronyirányban" menekülnek az őserdön keresztül, valósággal "árkon-Ibo'kiron" át. Közben ahajóinasról kiderűl, hogy szép fiatal lány. Nosza meg is indul a versengés a testvérek között s ez "otthon" is folytatódik miközben a család felkészül az ostromra - hiszen a 'kalózok minden bizonnyal' keresni fogják a szökevényt, akiért, mint kiderűl, váltságdíjat remélnek. A kalózok valóban felfedezik rejteküket. A család visszavonul egy magaslati "szikhwárba" s nemcsak keményen, hősiesen, hanem hihetetlen ötletességgel is küzd az életéért. A támadóknak minden talpalatnyi hely
meghódítása érzékeny veszteségbe kerül, mégis győzne a hatalmas túlerő, ha a
váltságdíjért küldött admirális vissza nem érkezne egy angol hadihajó fedélzetén - a lehető legutolsó pillanatban.
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A bátor család tehát megmenekül a fbiztos halálból s el is nyeri a jutalmát. A lakatlan szígetet angol gyarmattá nyilvánítja a tengernagy, az apát
azonnyomban kormányzóvá nevezi 'ki, .a nagyobbik fiúhoz hozzáadja unokáját,
a középsőt pedig magával viszi Londonba, hogy tovább tanulhasson. Mindenki
boldog, a svájciak szívesen maradnak új birodalrnukban, nem vágyakoznak
már Uj Guineába, hiszen a sziget gyönyörű, már be is rendezkedtek. legalább
nem kell mindent előlről kezdeniük ...
Giccses történet - rnondhatná valaki, főleg, ha a legigényesebb művészet
mércéíét alkalmazza ott is, ahol a szerzőnek ez egyáltalán nem állt szándékában. De nézzük csak, mít ir a giccsről az Értelmező Szótár: ."A giccs (az irodalom, a rnűvészet, az íparrnűvészet terén) ízléstelenségre valló, olcsó hatásu,
külsőséges, elcsépelt eszközökkel létrehozott alkotás ... Alább . Babits Mihály
megállapítása olvasható: "Ha giccsnek azt nevezzük ami könnyen előállítható
és olcsó sikert ígér, akkor ma nincs a naturalista regénynél biztosabb giccs' az
irodalomban." Mindezek a megállapítások alig jellemzőek erre a filmre. Sokkal' inkább azt mondhatnánk: romantikus alkotás a javáiból kalandos történet, amely - bár a romantika kora lejárt -'- mégis a legtöbb ember szívében
ott rejlő romantikus igényre felel. És nem szabad. megfeledkeznünk arról
sem, hogy a film nemcsak a filtrált művészet, hanem a tömegszórakoztató ipar
terméke is lehet. Ez esetben pedig csak annyit kívánunk tőle, hogya szórakoztatás mellett, ne sekélyes, hanem nemes indulatokat éoresszen.
Amit pedig a "Robinson család" főleg az ifjúság számára nyújt, az feltétlenül pozitív. Éppen romantikus felfogása által, a jónak és a rossznak élesen határolt, szinte fekete-fehér ábrázolásával; napnál világosabban mutatván
a bűnt és az erényt, a gonosz bukását s a jó győzedelmét. Nem magát az életet mutatja, annak csupán virtuálía Jcépét, az eszményít, amilyennek lennie
kellene. Tehát nevel, tanít, építi a szépségre, jóra fogékony fiatal lelket anélkül, hogy Iólábasan didaktikus lenne. A tanítás, a "mondanivaló" olyan szervesen, színte meghitten épül bele a cselekménybe, hogy észrevétlenné vá1rk s
épp ezáltal lesz élvezhetővé, megemészthetövé.
Az élénk cselekményen, az izgalmas és regényes történeten kívül rengeteg
látványossággal is szolgál, Elénk hozza a trópusi természet mínden bujaságát,
ragyogóak az állatfelvételek, habár a fauna összeválogatása nagyonis "eklektikus." Elefánt és tigris mégcsak elképzelhető egy távoli Kisszunda szigeten,
a zebra és a strucc azonban jellegzetesen afrikai állat!... Am egy "k4Jeskönyvben" mínden lehetséges, még az is, hogy a kutyák megszalasztják a tigríst és két kamasz nehezen bár, de mégiscsak elbánik. egy óriáskígyóval ...
Pompásak a svájci hajótöröttek "technikai trükkjei" is. Hogy mi mindent nem
fabrikálnak ezek egy hajóroncson található Jím-dombód l Még hűtőszekrényt is
- a XIX. század legelején! Hát még az ostrom előkészületeínélt
Igazi "d~ákabrak" tehát ez a film. A mézédes mazsola mellett, akad a zaeskában kesernyésebb iz is - igaz, hogy az is csak csokoládé. Dehát ki nem
szeretné az édességet? . " (Bittei Lajos)
JEGYZETLAPOK. (Krisztus halotti maszkja.) Középkori spanyolfémmunka a
Cluny múzeumban. Krisztus halotti maszkja.
Valószínűtlenül hosszúkás arc. Csapzott haja keskeny, barázdás homlokéba
hullik. AHa hegyes, orcái horpadtan beesettek. Legmegdöbbentőbba. szája.
Fogak, hegyes, egérfog-szerű fém fogak, egy fogsor, szinte bronz szögekből,
a fölhúzott ajak alatt. S egy csík az inyből is Iátszik, Kiszáradt száj,percekkel
a halál előtt, vagy után. Mikor még nem simították el az arcot.
Apám jut eszembe, hanyatt az ágyon, a fölszaladt, cserepes ajkak, a furcsán
tűszerűvé Ulegyesült fogak. S egy csík a kiszáradt ÍJll,Yiből.
Később a nyár. Kis udvar, ülök a virágzó gesztenyék alatt, hallgatom a várost, a tompa zúgást. Süt a nap. Lehunyern a szememet.
Hirtelen .nyugtalanság fog el. Sietve visszamegyek a homályos, hűs kapualjba, Még egyszer jegyet váltok.
Odabent sokáig nézem Krísztus halotti maszkját.
(r. gy.)
Felelős
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