csánatért könyörögsz, nem imádságot
végzel, hanem inkább átkot hívsz le
önmagadra. midőn saját vétkeid bocsánatát kéred". Az ilyen kegyelemben fogant gondolatok nyomán már
képesek leszünk parancsként meghallani az Irás szavát: "Aki szeréti Istent, szeresse testvérét is." Kivétel
nélkül - minden testvérét.

künkben bocsássunk meg, az ellenünk
És már az is dícséretes
eredmény lesz, ha ikissé elgondolkozunk az Úr szavain, ha megkondul
lelkiismeretünk harangja s ilyen szavakat hallat: Ha tudatosan a szeretet
ellen vétkezem, Isten ellen vétek. Ha
én nem akarok megbocsátani, hogyan
várjam Isten bocsánatát? Pedig Szent
Atanáz arra tanít, hogy ha nem bocsátasz meg s ugyariakkor mégis bo-

vétkezőknek",

Szem/av András

•
NAPLÓ
ALKOTMÁNYUNK üNNEPÉN. Augusztus huszadikának kettős jellege van
hazánkban. Országunk népe egyidejűen ünnepli a nagy országszervező Szent
Istvánt és új alkotmányunk megszületését, Ezen a napon egyezeréves múltba
révedez a lelkünk és a messze jövőben kutat tekintetünk. Jelenünk minden évében különös módon összeölelkezíkczcn a napon a rnúlt és a jövő. Népünk ereje
igaz hazaszeretetében rejlik. Emberek jönnek, emberek mennek, fáradoznak,
dolgoznak, építenek, formálják a boldogabb jövőt és keresik az emberibb életet.
Az alkotmány társadalmi, gazdasági, politikai és államközösségi életünknek az alapköve. Megszabja igazgatási szerveínk rnűködésének módozatait, az
állampolgárok egymáshoz való viszonyát, kapcsolatát, jogait és kötelességeit. A
törvények, rendelkezések és intézkedések rendszeres összesűrütése.
Azelőtt feudális, majd tőkés társadalom voltunk, amely az állampolgárokat
oem emberi értékek szerínt, 'hanem vagyoni helyzetük és rangjuk alapján bírálta el. Új alkotmányunk (1949. évi XX. tv.) szakított ezzel a múlttal és magyar életünk pillérévé az emberi egyenlőség elvét tette meg, Népünk ma már
öncélú és független nemzeti keretben munkálja jólétét, ugyanakkor, amikor
beleílleszkedík a dolgozó emberek világközösségébe is. Jelenlegi alkotmányunk
tehát nemcsak a múltnak a záróköve, hanem a belső felemelkedésnek az útját
is 'kijelöli, amely a közösségí gondolat rnínd teljesebb érvényesülése felé vezet.
Nagy jelentősége van ennek az alkotmánynak vallási és egyházi szempontból is. Biztosítja a Ielkfismeretbeli és vallásszabadságot (50. §). Kimondja
az egyenlőséget és egyenjogúságot. Szigorúan tiltja a felekezetek közöttí megkülönböztetést. Kiharigsúlyozza a vallás szabad gyakorlásának jogát (54. §).
Tulajdonképpen ezzel indokolja az egyház és állam szétválasztását. Ezeket az
elveket mi katolíkusok üdvözöljük és 'helyeseljük. Alkotmányunk szelleme és
elgondolásai ellen senkinek sem lehet kifogása.
Kétségtelen, hogy rnínden alkotmánynak és törvénynek a megvalósítása és
végrehajtása emberekre van bízva. Ahol pedig emberek vannak, ott hibák és
gyarlóságok is előfordulnak. A szernélyi kultusz idején nem egyszer érte sérelem az alkotmány szellemét. Az elkövetkező esztendők azonban világosan
megmutatták és bebizonyították, hogya hiba az emberekben van és azok józansággal és ésszerűséggel orvosolríatók,
Népi alkotmányunk nagy ielentőségét és korszakalkotó erejét azokkal az
eredményekkel rnénhetjük legjobban, amelyeket az utolsó tizennégy év alatt
hazánk felmutathat. A "három millió koldús" országából virágzó ország lett,
amely minden polgárának egyformán gondját viseli. Nem fenyegeti dolgozó
népünket a létbizonytalanság és munkanélküliség szomorú sorsa és veszedelme.
A lakóházak tízezrei épülnek évenkint városainkban és falvainkban. A régebben elhagyatott vidék éjszakai sötétségét maholnap már míndenütt neonfény
oszlatja el. Városaink. falvaink mind víllamosítva vannak. Egyre sűrűbb autóbuszhálózatok kapcsolják össze őket. Rádiók, televíziók, kultúrházak, f,umszín489

házak, tudományos és szépirodalmí folyóiratok milliói viszik a kultúrát országunk legtávolibb zugaiba is. Bölcsődék, óvódák, napközi otthonok, általános
iskolák, középfokú iskolák ezrei, kutató, tudományos dntézetek és egyetemek
várják fiataljainkat. Honfitársainknak immár több rnint 90 százaléka ingyenes
orvosi kezelésben, gyógyszerellátásban, kórházi ápolásban részesül. Utcáinkról
eltűntek a koldusok, munkában elfáradt öregjeink nyugdíjat kapnak, szaporodnak számukra a modernül felszerelt szeretetotthonok is. Emelkednek az
igények. 1961~ben már 548 ezer felnőtt és gyermek részesült szakszervezeti és
vállalati üdültetésben. Életszínvonalunkemetkedését a legvilágosabban a takarékbetétek jelzik, amelyeknek összege az utolsó öt év alatt két milliárdról öt
és fél milliárdra emelkedett. 1945 előtt az országban még félmillió analfabétát
tartottak nyilván. Ma már az analf'abétizmus megszünt. A középiskolások száma 1938-ban 52 ezer, 1959~ben 145 ezer, s azóta minden három, év alatt 42
ezerrel tovább nőtt. Az egyetemi és főiskolai hallgatók száma 1938-ban 11 ezer,
az 1959/60. tanévben már 38 ezer. Vegyiiparunk 750f0-kal emelkedett 1938-'hoz
képest, gyógyszeriparunk pedig megduplázódott. És folytatihatnám a statisztikai adatok felsorolását, de úgy hiszem, errnyí is elég.
Alkotmányunk végeredményben mindazoknak a feltételeknek az összessége,
melyek a felszabadulás óta lehetővé tették hazánk és népünk felemelkedését.
Ennek az alkotmánynak az alapján egy új ország épült és fejlődik tovább,
ahol emberebb az ember, igazabb és igazságosabb, több a szeretet és boldogabb a jövő. Ez a logfőbb biztosítéka szabadságunknak. fejlődésünknek és békénknek.
De a magyar alkotmány az állam és a katolikus egyház között 1950-ben
megkötött rnegárlapodásnalc is az alapja. Megelégedéssel ta pasztalhatj uk, hogy
ma már a világegyházban is jóindulatúan fordul felénk a figyelem. Nagy szerepe
volt ebben XXIII. János papának, 'a Mater et Magistra és a Pacem in terris
encikbikáknak is. Új Szentatyárrk, VI. Pál is megmutatta szeretetét és megértését .hazárukkal szemben, amikor a pápai koronázáson megjelent magyar küldöttségct fogadta.
Méltán cmlékezhetünk meg Kádár János miniszterelnöknek az új parlament megnyitásakor rnondott beszédéről is. Az egyház és állam viszonyáról
szólva a rniniszterelnök hangsúlyosan kiemelte, hogy az állam és a Magyarországon rnűködő egyházak viszonya norrnálts és évről évre javuló; az, állam
biztosítja a szabad vallásgyakorlatot, az egyházak .tudomásul veszik és betartják az állam törvényeit s ezért nem szükségszerű, hogy közöttük politikai harc
follyék. "A Magyar Népköztársaság és a hazánkban rnűkődő egyházak között rnondot.ta a miriiszterelnök - még "annak és nyilvánvalóan a jövőben is lesznek rendezést kívánó kérdések. A kormány azt vallja, hogy a felmerülő kérdéseket meglehet és meg ,is kell oldani olymódon, ami rníndkét fél számára
elfogadható, az állam törvényeinek és törvényes rendiének tiszteletben tartásával, az egyház belső törvényeinek és rendjének f'ígyclcmbe vételével."
Mindkét oldalon világos meglátás. Ez a jövőbe vezető békés életnek az útja.
(Pfeifer János)
AZ ELHUNYT PÁPA ÉLŰ HAGYATÉKA. Amikor e sorokat írjuk, már
megjelent a hivatalos közlés is arra vonatkozóan, hogy új Szentatyánk. VI. Pál
pápa, a II. vatikáni zsinat második ülésszakának megnyitását szeprember 29-ve
tűzte ki. Örömünkre és megelégedésünkre szolgál ez az elhatározás, önmagában
azonban nem lep meg, mert a Szentatya a zsinat összehívását, annak feladatait és János pápa kezdeményezéseit bíboros korában is pozitívan értékel t e.
Emlékezetünkben van az az előadás, amelyet Montdní kardínálís még 1960. év
júliusában tartott a milánói Szent Szív egyetemen. A pápai döntés - mondotta
akkor - örvendetes cáfolata annak az elterjedt nézetnek is, hogya pápák
osak eltűrik a zsinat intézményét, de aktív szerepet nem szánnak neki.
Köztudomású, hogya II. vatikáni zsinat összehívásának merőben más
indító okai voltak, mint az előző zsínatoknak. Sürgős dogmatikai kérdések
nem merültek fel, eretnekség vagy 'Szakadás sem fenyegetett az egyházban. A
hagyományos értelemben vett "zsinati problémák" hiányának János pápa is
tudatában volt. Meglehetősen formális természetű célokat tűzött tehát a zsinat
490

elé - vallási megújhódás, keresztények egységének előmozditása, "aggiornamento" - tartalmiilag azonban nyitva hagyta a tanácskozások számára ai ajtót minden irányban. Zsinati megnyitó beszédében is kiemelte, a II. Vaticanum
feladata nem az, hogy a múlttal foglalkozzék és a végi tanításokat újra ismételgesse, az egyház nem statikus szervezet, hanem a Krísztusban hivő emberek
élő közössége, amely benne {dl a történések lüktető alakulásaiban. Számolnia
kell tehát a jelenkor problémáJival, képesnek kell lennie arra, hogya modern
világ új életformáinak szem előtt tartásával a mai közgondolkozás nyelvén,
de az evangélium szellemében feleljen az élet kérdéseire; párbeszédbe kell
lépnie a világgad, mint komolyan becsülendő partnerrel, s abban nem szabad
csupa ellenséget látnia.
Lényegében ez a pápai megnyilatkozás dogmatikus feladatok helyett a
"praxis pietatis" felé nyitott -ablakot és a pasztorális korszerűség felé adott
lendületes indítást. A zsinat nagy többsége fogékony készséggel értette meg
a pápa óhaját s alig pálr nappal a megnyitás után, 1962. október 20-án az egész
emberiséghez intézett üzenetében határozottan Ieszögezte: "Minden gondolatunk és erőfeszítésünk arra Irányul, hogy magunkat és a ránk bízott nyájat
lelkileg megújítsuk, hogy a világ népei előtt magatartásunkon Jézus Krisztus
szeretetreméltó arculata .mutatkozzék."
A rnegúiulásra való törekvés :ilyen kinyilvánítása ellenére hamarosan két
szembenálló vélemény ütközött össze abban a kérdésben, vajon az egyház. mint
a végleges és változhatatlan isteni kinyilatkoztatásnak Jézus Krísztus által
alapított hordozója és külső jele, alá van-e vetve a történeti változandóság törvényszerűsógének? A zsinat konzervatívabb szellemű csoportja erre negatív választ adott, rnondván, 'hogy az egyház fölötte áll a töréénelem szükségszerű változásainak; feladata a ,.deposi:tum fidei" sértetlen megőrzése és hirdetése; ennek igazságali mínden korban egyformán közel vagy távol állnak az
emberektől, de minden katolikus hívőnek elengedhetetlen kötelessége, hogy alkalmazkodjék hozzájuk. A zsinati atyák többségének viszont az volt az álláspontja, hogy nem csupán az egyház isteni alapításának tényére kell gondolnunk, hanem az egyház emberi arculatára is figyelmet kell szentelnünk, el kell
ismerni, hogy az isteni igazságok "birt::Jklása" ellenére sem lehet közörnbös az
egyház számára a hírdctésük megfelelőbb mód iának kidolgozása, sőt egyenesen
létérdeke az egyháznak, hogy a megváltozhatatlan igazságtartalom korszerű
pasztoráció útján áradjon ki a vdlágba, lazaza mai ember az egyházat oa jelenkorba illő intézménynek érezze, amely a jövőbe képes mutatni.
XXIII. János nem hagyott kétséget megnvűlatkozásaiban afelől, hogy az
egyház helyesen értelmezett lényegéhez tartozik az "aggiornamento": mindig
készen lenni új erőfeszítésekre. nem visszariadni a napi "metanoia" fájdalmaitól, lelki bátorsággal felűl kell emelkednie a káros szűkkeblűséaen, arnelv
bármiféle újszerű megjelenésétől már az egyház létét f'éltd. Ez a szellem a zsinat első ülésszakának tanácskozásaí.t egyre inkább áthatotta és a konzervatívabb szellemű índítványok, még Iha egyébként kimagasló szernólyiségektől is
származtak, nem nyertek elfogadtatast. Végül is a zsinat plénumának figyelme
teljesen XXIII. János "aggiornamento"-programjára koncentrálódhatott, melynek konkrét határ-ozatok formájában való beérése a zsinat második ülésszakának feladata lesz. Addig is, amíg erre sor kerül, János pipa Mirabilis ille
című köriratában meghagyta: "Érezzék szerit kötelességüknek a pűskőkők, hogy
oa szünetben is folyó zsinati munkát, amelyet oa bizottságok a bíborosi csúcsbizottság koordinációs Irányításával végeznek. figyelmes gondossággal kísérjék, egymással a legszorosabb kapcsolatban maradianak és gyorsan, de alaposan válaszoljanak az esetleg hozzájuk intézett kérdésekre."
Nyilvánvaló ebből is, hogya vablási rncgú ihódás főterhét és főfelelősségét a
püspökök viselik. Tőlük függően azonban szükség van a papság közreműkö
désére is, és pedig kettős sfkon ; tudományos 'teológiai és általános Ielkipásztori
vonalon. "A püspökök legelső gondia - hangoztatja a körirat - a zsinati
feladatok megoldásának elősegítése Iegyen. A korrekt és gyors célbajutás e16segítésére vegyék űgénybe a püspökök egyházmegyéíkben azoknak a papjaiknak közreműködését, akik teológiai [ártasságuk és erényességüle alapján a zsi491

nat Ugyei,t előbbre vfhetík . .. Nemcsak azokét, akiket tanácsadékul választottak az első ülésszakra, s akiknek neve Rómában már ismert." Lelkipásztori
síkon azt kívánta János pápa a papságtól, hogy "fokozottabb figyelemmel forduljon a Iegalaesonyabb vallási ísmeretű rétegek felé, igyekezzék felkelteni
bennük a vallásos érzéseket, majd pedig nemesíteni, fejlesZiten1 és a Iáturgikus
előírások alapján egységbe hozni azokat".
XXIII. János pápa nem érhette meg a zsinat folytatását és nem vehet már
részt annak eredményes befejezésében sem. De a Gondviselés még részesítette
abban a szent örömben, amellyel a zsinat világszerte kedvező visszhangja
töltötte el. Megelégedéssel állapította meg nemsokkal halála előtt: "A zsinat
az egész "földkerekségen osztatlan figyelmet és őszinte megbecsülést eredményezett még a más vallású, más világnézetű és legkülönbözőbb polifikai felfogású embertestvérek táborában is. Szinte joggal kérdezhetnők. vajon nem az
isteni kegyelem árad-e ki szerte a világon a lelkekre, hogy mindeneket lassankint az anyaszentegyház gondoskodó szerétetére bizzon?" Halálos ágyán is
úgyszólván a zsinat volt uralkodó gondolata. Amikor eszméletlenségéból utoljára magához tért, akkor is kijelentette, hogy életét szívesen áldozza fel Istennek "az egyházért, a zsinatért,a békéért".
Szavainak [elentőségét megértették a körülötte álló bíborosok, köztük a
mai VI. Pál pápa, aki János pápa temetése után ekként nyilatkozott: "XXIII.
János pápa sírja nem rejtheti magába az ő örökségét is. A halálnak nem lehet
hatalma a fölött a szellemiség fölött, amelyet az elhunyt Szeritatya a mi korunkra árasztott ki. Nem fordulhatunk vissza arról a jövőbe vezető útról, amelyető olyan mesterien jelölt ki." (Udvarhelyi Béla)
A ,SUGALMAZAS FOGALMA A TÖRTÉNÉSZ SZEJM,ÉVEL. A keresztény hittanításnak nem egy tétele nevezetes arról, hogy egyszerre csak meglepő
új fényben kezd ragyogni anélkül, hogy eredeti értelmét a legcsekélyebh
mértékben megváltoztatta volna. Hosszú századokon át vallottuk. de nem ébredtünk rá valamennyi rnozzanatának igazi jelentőségére. Ez történt például
a megtestesülés hittitkával. Az ókor egyetemes zsinatai igen pontosan téteibe
foglaltak, 'hogy Jézus Krisztus a megtestesült ige: valóságos Isten és valóságos ember a ,.személyi egység"köteléke által egybekapcsolva. Aki készakarva másképpen rnerészelt gondolkodni, az önmagát rekesztette ki a keresztény hit közösségéből. Mégis sok száz év múlt el anélkül, hogy az üdvözítő valóságos embervolta különösebb élményt jelentett volna a kereszténységnek. A szernléletí rnód nagy fordulata a XII. és XIII. században következett be, miután a keresztes hadjáratok résztvevői saját szemükkel láthatták
Jézus földi életének színhelvelt. Addigelé az ábrázolások is a trónján ülő vagy
a keresztről királyi díszbe öltözötten uralkodó megdicsőült Krisztust állították legszívesebben a hívő szeme elé, nem pedig a szenvedő és vérző mezítelen
embert, ahogyan mi megazoktuk. Assisi Szent Ferenc volt a nagy népszerűsítóie
ennek az új krísztusképnek, amelyet a szó szoros értelmében a saját testén
viselt. A szemléletí rnód hasonló átalakulásának vagyunk tanúi a századforduló
óta a Szeritírás sugalmazottságának dogmájával kapcsolatban. E tanítás szerint
is az Isten igéje öltött testet, 'csakhogy egészen más változatban: az isteni tanítás öltözött az emberi beszéd írott formáiba. Most kezdjük jelentőségéhez mérten átérezni az ősegyház korától kezdve változatlanul továbbadott keresztény
tanítást, hogya szeritírás nemcsak Isten. szava, hanem egyúttal valóságosan és a
szó igazi értelmében véve emberi mű is. Meglehetősen hosszú volt az út, amig
ennek élményszerű felismeréséig eljutottunk.
Már Péter apostol hangoztatja, hogya Szeritlélek jövendölt az Oszövetségben Dávid ajkával (Ap. csel. 1, 16), és az első hívek is vallották. hogy maga
Isten szól a zsoltárköltő által (4, 25). Szent Pál szintén tanítja, hogy léteznek
"Istentől sugalmazott írások" (II. Tim. 3, 15-16); a sugalmazó Isten és a sugalmazás alatt álló ember kapcsolatát azonban az apostolok nem részletezik. A
szerithagyomány legrégibb tanúí inkább a viszony isteni oldalát hangsúlyozzák,
hiszen ez a mozzanat teszi a szentírást az egyház mérhetetlen értékű kincsévé.
Szerintük az emberi szerző olyan, rnint a húros hangszer, Ieten pedig a vonó
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(vagy a pengető), amely hangot csal ki belőle. Az ember a síp, amelyet a Szentlélek fuvalma szólásra bír. Emellett azonban hangoztatják, hogy a szentírók a
maguk emberi jellegzetességei szerint dolgoztak. A lassanként kialakuló hittudomány feladata Iett volna, hogy a sugalmazás pontos fogalmát 'megalkossa.
Többé-kevésbé sikerült is elhatárolnia a sugalmazottságot az extázistól és a
prófétálástól, de egyenlőre nem jutott tovább. Aquinói Szent Tamás a XIII.
században úgy próbált bevilágítania sugalmazás titokteljes folyamatába, hogy
segítségül vette geniálls felfedezését, az "eszköz-okság" fogalm át. A Szentlélek
és a szentíró kapcsolatát a mesterember és a szerszám viszonyának módíára
fogta fel. Ez a remek szemléleti mód igen termékeny lehetett volna a további
tanfejlődés szempontjából. mert Istennek és embernek egyaránt megadja a magáét, hiszen a szerszám a mester kezében is a saját jellege szerint működik.
Minthogy azonban a szerszámnak nincs saját akarata, az eszköz-okság fogalma
tápot adott annak a hiedelemnek. hogy a szeritírás minden mondata, sőt minden szava a sugalmazás közvetlen folyománya, és így Isten tanításának
kell tekintenünk. Ez a "szósugalmazás" elmélete, amelyben már a zsidóság hitt,
és amelyet a hívő protestánsok jelentős tömegei máig vallanak. Eléggé eluralkodott a katolikus köztudatban is, pedtg - mint látni fogjuk - magában a
szentírásban találhatunk jelentős ujjrnutatásokat, amelyek megkönnyítik a tájékozódást egy kevésbé szigorú felfogás irányába.
A trentói egyetemes zsinat I. ülésszakában határozott ugyan a szentírásról,
de a sugalmazás fogalmával nem foglalkozott behatóan, hiszen azt katolikusok
és protestánsok egyaránt elfogadták. Minthogy azonban a reformáció kétségbe
vonta néhány bibliai könyv sugalmazott voltát, a zsinat cím szerint jegyzékbe
foglalta az összes szentkőnyveket, és hozzátette, hogyegészükben és míndama
részeik kel együtt, amelyek az egyház közkeletű latin fordításában megtalálhatók, Isten a szerzőjük. E határozatban oldalvágást is lehetett látni a humanista
Erasmus felé (t 1536), akiaszentírasnak nem minden részére vonatkoztatta
a sugalmazást. Szerinte a szeritíró olykor csak a maga nevében beszél, és természetesen a saját felelősségére - téved.
Erasmus útja tehát nem bizonyult járhatónak. A kifogástalanul katolikus,
de mégsem feleslegesen szígorú nézetet más, egyelőre bizonytalan tapogatódzások készítették elő. A trentói zsinat mellett szakértőként működő spanyol
jezsuita Alonso Salmerón
1585) egy posthurnus rnunkájában kiindult abból
"az előszóból", amely a Lukács-evangélium kezdetén olvasható. Itt maga a szentíró vallja meg, hogy gondos adatgyűjtés után és időrendben készül leírni az
evangéliumi eseményeket (Luk. l, 3). A hányatott sorsú ferences, később domonkosrendi szentírástudós, a volt zsidó Sziénai Sixtus Ü 1569), a "Makkabeusok II. könyve" címen ismert ószövetségi irat "előszavát" veszi fontolóra (2,
24-33). Kitűnik belőle, hogy az egész könyv voltaképpen csak kivonat; szerzője
egy hosszadalmas történeti mű tartalmát vonja össze egyötödrész terjedeIernre, még pedig sok éjszakázás és verejtékes munka árán. A könyv végén
(15, 39) mentegetí ds stílusának fogyatkozásait. Íme mondanók ma - ,
a sugalmazott szerző saját tevékenysége, amellyel megleli és formába önti az
istenkívánta mondanívalót! Érdekes, hogy Salmerón még nem merte leírni
ezt a következtetést, és Sixtus sem tudta, mit gondoljon.
,
A sugalmazás természetére vonatkozó bátrabb elképzelést egy nagy jezsuita hittudós kezdeményezi: Leonhard Leys (Lessius),a~i 1585 óta tanított
rendjének louvaini kollégiumában. Szerinte egyáltalán nem szükségszerű velejárója a szentíratoknak, hogy a bennük található szaoak: is a Szeritlélek sugalmazásából származzanak. Az sem szükséges, hogya könyv gondolatait és rnondatait á Szentlélek közvetlenül sugalmazza (az író máshonnét is meríthet a sugalmazás hatása alatt, például a saját emlékezetéből). E két helyes meglátásán
túlmenve Lessius még azt is lehetségesnek tartotta, hogy ·egy merőben emberi
iparkodással készűlt könyv utóbb szentírássá legyen, ha a Szentlélek tanúsítja,
hogy semmi tévedést sem tartalmaz. Mindezeket Lessius nem nyomtatott könyvben hirdette, Tételeit a vetélytárs főiskola, a louvaini egyetem hittudományi
kara szímatolta meg, és a hallgatóság jegyzetei alapján pontokba foglalva
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sietett megbélyegezni. A nagy hullámokat verő vita során lessius óvatosabb
lett, és kissé módcsította állí.ásaít, de az első két tételt illetően a lényeghez
hű maradt.
Ami Lessius nézeteiből helyes volt, az időtállónak is bizonyult, és irányt
szabotit az újabb idők hittudományi gondolkodásának. Az L vatikáni zsinat a
modern kor tévedései ellen 1870-ben állást foglalva nem döntött a sugalmazás
folytatásának részleteiről, csupán újból hangoztatta a trentói dogmát, és elítélte a német Jahn és Hahneberg tévedéseit (az első szerint elegendő egy
könyv sugalmazott voltához, hogy a kinyilatkoztatást tévedés rrólkül tartalmazza; az utóbbi pedig úgy gondolta, hogy a Biblia jórésze csupán az egyház utólagos elismerése folytán vált sugalrnazottá). Amit a sugalmazás fogalmának
tisztázásában a zsinat elmulasztott, elvégezték a kor szaktudósai. Közöttük két
Rámában tanító német jezsuita játszott nagy szerepet: a dogmatikus Franzelin,
az L vatikáni zsinat jeles szakértője, utóbb bíboros (t 1886) és a szentírástudós
Cornely (t 1908). Franzelín különböztetett a szeritkönyvek "formái" és "anyagi"
mozzanata között; az. előbbiri a könyvben közlendő gondolatokat értette, az
utóbbin a szavakat és a fogalmazásrnódot. Szerinte a könyv "anyagi" mozzanata
teljesen emberi eredetű is lehet, tehát a szentíró szabad tetszésétől függhet;
mert ha minden kifejezésre jutó gondolat Istentől van, akkor Isten a könyv
Iőszerzője, ámbár nem ő maga ír, hanem mással írat. Cornely inkább psziohológíaí oldalról elemzi a sugalmazást, és lefolyásában három mozzanatot lát
szükségcsnek: egy természetfölötti rnegvilágosttást, amely az írásban közlendő
gondolatok megragadására képesíti az ember elméjét; egy természetfölötti indítást, amely elhatározásra bírja a szeritíró akaratát; végül a ter.mészettölöttí
vezetést, amely írás közben biztosítja, hogya könyvben azok - és csak azok
- a gondolatok jussanak kifejezésre, amelyeket Isten akar. XIII. Leó pápának
a szcntírásról kiadott körlevele (Providentissimus Deus, 1893) főleg Corriely
gondolatvilágához áH közel. Aszósugalmazás tanának megköveteléséről tehát
hivatalosan is lemondott az egyház - ha nem is végérvényes döntéssel.
Miután így elvideg határozottan szétválik a sugalmazó Isten által kifejezésre szánt gondolat és az emberadta nyelvi beoltöztetés, következő feladatként jelent1kezík annak kidolgozása, hogy mi mindent szabad a szentkönyvek
emberi eredetű elemének tekintenünk. Csak a szavakat és a stílust-e, vagy
ennéllényegesebben többet? A tanfejlődés nem rnent akadálytalanul. A századfordulón itt is, ott is nacionalista~naturalista-szubjektivista elhajlás mutatkezott a híttudomány rnűvelődriek sorában, és ez ellen a "modernizmus" ellen
X. Pius pápának erélyesen fel kellett lépnie (1907-1910). A szent pápa szándéka ellenére, de mégis csak az ő szigorú intézkedése nyomán ideig-óráig
egy "integrista" irányzat jutott az egyházban befolyásra, amely a múltból örökölt hiedelmek makacs képviseletével próbálta biztonságba helyezni la hit tisztaságát. Emiatt átmenetileg elbátortalanodott a teológiai gondolkodás. A tanfejlődésnek mégis folytatódnia kellett. Éppen X. Pius alapította meg Rómában
a Pápai Szentírústudományí Intézetet (1909), ahol kiváló tudósgárda nevelődött a keleti nyelveknek IS a keletd népek ókori történetének és Irodalmának korszerű ismeretében. Ví.lágszente emelkedni kezdett az egyházi főiskolák
bibliai oktatásának színvonala, A tudományosságfokozódásával természetesen
a problémaérzék is elmélyült, Ehhez járultak a hitvédelem szükségleteí, amelyek feleletet sürgettek a hivők kétsége ire és a nemhivők eblenvetéseire. Meg
kellett rnutatni, hogyasugalmazottság hittétele nem vált tanthatatlanná, és
hogy a szakszerű alapossággal értelmezett szeritírás nem tanít tévedést.
Már korábban elfogadhatatlannak bizonyult a francia d'Hulst által kínált
megoldas, amely szerínt a sugalrnazó Isten csak a vallási vonatkozású részekért vállal felelősséget; úgyszintén az angol Newman bíboros nézete, hogy
egyik-másik szerit szerző olykor rnellesleg elszölta magát. Csakis abból lehetett kiindulni, hogyaszentkönyvek eredeti szövege teljes egészében, a nemvallási tartalmú részletekkel együtt sugalmazva van. Most derült ki, mily tisztán láttak a keresztény hagyomány ókori tanúí, amikor hangoztattak, hogya
sugalmazott könyv nemcsak Isten rnűve, hanem igazi emberi alkotás is egyszersmínd. Amde ha emberi rnű, akkor szükségképpen valamely irodalmi mű-
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fajiba tartozik; az egyes műf'ajok szerirrt pedig igen különféle viszony lehetséges a könyvben "mondattak" és a könyv "mondanivalója" között. Már Szent
Athanáziosz, Nagy Szetit Bazileiosz és kortársaik gyakran megkülönböztették
a szentírásban a szöveg pusztán szótári értelmét ("gramma", "rhéma", "lexisz")
az igazi unondarnvalótól ("enoia", "dianozia"). Az előbbiben való megfeneklés
szerintük tévedésre , sőt eretnekségre vezet. Amit tehát a szerző állít, az nem
feltétlenül azonos a könyv egyes mondatainak szótári értelmével, sőt nem is
febtétlenül lehet a rnondottakból gépiesen összerakni. E téren a műfajtól függ,
mit kell írói mondanívalónak tekintenünk. Meglehet, hogy egy drámáiban vagy
egy leírt vitában egyik szereplő szavaiban sem jut kifejezésre a szerző mondanívalója, és hogy annak rendje és módja szer-int a szöveg egyetlen mondata sem tartalmazza. Ilyenkor a rnű egészéből. vagy legalább is egy teljes
szakaszból kell kiértelrneznünk a 'közlésre szánt gondolatot. Ahogy a szavak
szótári jelentése számottevően módosulhat a mondat egészében, ugyanúgy változtathat az egyes mondatok kőzlő értékén a nagyobb irodalmi forma egésze.
"Mondott dolog" és "mondanivaló" teljesen födi egymást például a természettudományos értekezésben (ilyen a szentírúsban egyáltalán nem fordul elő i),
vagy a naplószerű reljegyzésekben (amilyenek például az Apostolok Cselekedeteinek egyes Deszei). A két mozzanat közel ítőleg egybevág a króniikás elbeszélésben, sőt némileg még egyeposzban is, de igen más lehet a tanító mesében, a regényben vagy a drámaban. A szeritírás 72 könyve éppen nem egyféle
műfajban íródott. A sugalmazás nem zárja ki, hogy a Bibliában a legkülönbözőbb műfajokra bukkanhassunk ; természetesen olyanokra is, amelyek maii
iróknál már egyáltalán nem divatosak (amilyen például az "apokalipszis": jelképes látomások sorozata, vagy a "régi értelemben vett történet" és - a francia Lusseauval szólva - egyéb "történelemalat,u" elbeszélő műf'ajok stb.). Ennek a "műfajszemléletnek" a katoltkus szentírásmagyarázatban egy bátor és
tudós osztrák jezsuita szerzett polgárjogot, Franz von Hummdauer, akli 1903
óta a Pápai Bíblíaügyí Bizottság szaktanácsadója volt. Oszirrtén meg ken
azonban vallanunk, hogya tudornúny még nem ismeri annyira :az ókori Kelet
irodalmat, hogy rnindenegyes bibliai Ikönyv vagy szakasz műfaji jellegéről végérvényes megállapítást tehetnénk. A kutatás folyik, még pedig az egyház bíztatásával és ügyelő szeme előtt. XII. Pius pápa Divino afflante Spiritu 'kezdetű körlevele (1943) elsős ODban bíztatás; adott, még inkább a Pápai Bibliaügyí Bizottság 1948. évi levele Suhard párizsi bíborosérsekhez. A Humani
generis enciklikában viszont már a módszer túlhajtásaitól óv XII. Pius (1950).
Érdekes, hogy a "műfajszemlélet" mily jól összefér a sugalmazás mindkét katolikus fogalmával: a Franzelin--Cornely-féle szabadabb elgondolással
csakúgy, mint a szigorú szesugalmazással. Az előbbi szemleletben Isten adja
a szeritkönyv minden rnondanivalóját, a szentíró pedig - a Szentlélek ellenőrzése alatt megkeresi a hozzáillő irodalmi beöltöztetést, Isten tehát felel
a forma megfelelő voltáért is. A szősugalrnazás modern felújítói szerint a
formábaöntésnek is Isten a főoka. Az ember csak eszköz Isten kezében, de
emberhez méltó módon használt eszköz, aki tehát értelmi és akarati képességeinek latbavetésével dolgozik.
Egyesek nagy szenzácíóóhséggel várják a II. vatjkání zsinat előkészületben
lévő határozatát "A kinyilatkoztatás forrásairól", hiszen minden bizonnyal szól
majd a sugalmazásról is. Meglepetést azonban nem várhatunk. Az egyetemes
zsinatokon a fegyelmi törvények lehetnek szenzációsak, a hitbeli határozatok
soha. A zsinat nem tekinti feladatának, hogy a katolikusok vitáit eldöntse, vagy
problémáikra megoldást adjon. A hagyományos tanítást akarja világosan formába önteni a-ima embere számára. Nem mond ,ki etehát olyasmit, ami akár az
addigi nem végleges szentszék i megnyilatkozásokban, akár a mértékadó hittudományt szakirodalomban máris meg nem található. Lezáratlan kérdések
eseten a zsinat inkább általánosságban marad, és elveket rögzít, hogy a hittudományos munka biztosabban folyhasson tovább.
A szeritírás a tanító egyház kezébe van letéve, s az egyház kezdet óta használja is a hit- és er:kölcstanításban. E ténykedéséhez a Megváltó különleges
gondviselést ígért. Ebből adódik a tanítás tévedhetetlensége. A hívő ember
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számára az üdvösség szempontjából teljesen elegendő, ha erre az élő tanításra
hagyatkozik. Ha azonban szent tudnivágyással fel akarjuk deríteni a sugalmazott könyvek minden mondanivalóját, akkor még sok komoly rnűfajtörténeti
és értelmező filológiai feladat áll előttünk. (Medvigy Mihály)
OLVASO NAPLOJA. Mi a legrnaradandóbb Thomas Mann tanulmányaiban?* Azt hiszem, a hangjuk. Egyik Goethe-esszéjében olvasom: "A magamféle csak saját léte és lényege alapján, bizonyos családi és családias tapasztalatból, az .Anch'ío sono píttore' gyerekesen büszke .közösségérzéséből kiindulva
szólhat Goethéről" - s ez az, ez az anch-io sono, ez a családbatartozás. ez a
saját léte és lényege alapj áról szólás: ez teszi számomra elragadóan hitelessé
még ott is, ahol esetleg kételkedem megállapításai érvényében. s ahol a lapszélen megkérdőjelezern egy-egy mondatát.
Ezek a kérdőjelek: ezek többnyiire a filológus kérdőjelei. Ne tudná Thomas
Mann, amit elhallgat, amit mellőz, amit nem említ? A tudóskodó lompossággal szemben szánt szándékkal helyezkednék az ellenpólusra: a személyes hangú
könnyedség álláspontjára? Annyira, olyeltökélten csak a lényeg érdekelne,
helyesebben két "lényegnek" az érintkező pontja: a sajátjáé, meg azé, akiről
éppen beszél, s annyira mellékesnek, sőt mesterkéltnek találná a korszeru
"hordalékanyagot", hogy egyszerűen tudomást sem vesz róla? Nen tudom. Csak
azt tudom, hogy - például - mikor azt olvasom Goethével kapcsolatban, hogy
"tőle ered az a magasztosan humánus kijelentés is: "Az emberi tanulmányok
legméltóbb tárgya maga az ember": tüstént odajegyzem a lapszélre, hogy "nem
tőle ered", mert alighanem Pope-tól ered, és még német viszonylatban sem
Goethe hangoztatta elsőnek, hanem tudtommal Winckelmann, s éppen szeretett és nagyrabecsült Pope-ja alapján; s ha már a filologizálásnál tartunk;
alighanem maga Pope is máshonnét vette ha nem is a megfogalmazást, de
az elvet - vette nevezetesen abból a francia klasszicizmusból, amelynek hódoló tanítványa sannyilban továbbfejlesztője, hogy bizonyos angol empirikusracionalista gondolkozással összeházasítója volt ... és még sok mindent
lehetne minderről elmondani: arról, hogyan lett a tizennyolcadik századi racionalísztikus-klasszdkus európai szellem egyik nagy forrása éppen Pope, s éppen
az Essay on Man; mit köszönhet neki Wirickelrnann, és mit - neki és Winckelmannak - Goethe; egyáltalán mik a goethei klasszikus humanizmus forrásai:
- végtére korántsem érdektelen, és nem is lényegtelen kérdések.
Vagy egy másik példa. Olvasom egy 1950-ből való kiss ebb tanulmányát
Michelangelo erótikájáról. Amolyan széljegyzet ez, esszévé igényes ült ismertetés, Hans Mühlestein német Michelangclo-fordításának megjelenése alkalmából.
S az alkalom jórészt a modort, hangvételt - mint újabban divatba jövő, ritka
csúnya szóval mondhatná valaki: "hozzáál1ás,t" - ís megíhatározza.Egy esszészerű ismertetéstől nevetséges nagyképűség volna filológiai alaposságet kívánni.
Igaz, de bizonyos "filológiát" azért kívánhatunk. Mert tagadhatatlan, hogy a
költő Míchelangelót semmi sem ragadta meg úgy, mint "a szép arc ereje"
- la forza d'un bel visa - és egy-egy szép arcban valóban "üdvösségét" látta;
és valóban látta, szernmel, és szemmel kapcsolódva szembe - ez mind jellemző
rá. De - és ez a "de" egyáltalán nem mellékes - "a szép arc ereje" többékevésbé korabeli közhely, a szem, mint a lélek - és szerelem - "csatornája"
ugyancsak közhely. s a "kegyetlen kegyes" - a donna bella e crudele - hasonlóképpen kőzhely; üdvözítő - pien d'ogni salute - szemekről elemi kötelessége volt énekelni minden szerelrnes, vagy szerelrni verset író kö'[tőnek Petrarca óta - s a kettő: szerelmes, meg szerelmi verset író csöppet sem
stiláris henyeség, pleonazmus, hanem jogos megkülönböztetés, hiszen aki költő
szerelmes verset, esetleg remekművet írt, még egyáltalán nem biztos, hogy
maga is szerelmes volt, s éppen abba, akihez a vers szólt: - hány és hány,
szerelrnes vers, valódi gyöngyszem készült megrendelésre, a petrarkista-platonista közhelykészlet mesteri mozgósításával l S erről is sok mindent lehetne
mondaní még; rendkívül bonyolult, ágas-bogas téma ez: a költői őszinteség
'Válogatott tanulmányok. Fordította Lányi Viktor, Szabó Ede és
Vátogatta Dorriokos Mátyás. Európa Könyvkiadó, 1963.
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és személyesség kérdése, története - egy kurta ismedető esszé igazán nem
foglalkozhat vele részletesebben. Tudomásul azonban veheti ezt a problémát;
talán kell is, hogy tudomásul vegye, legalábbis egy fönntartás erejéig. A költő
ezt meg ezt mondja: helyes; de figyelmen kívül hagynatorn-e, hogy hol és
mikor mondja? Thomas Mann ilyen esetekben többnyire elegánsul elhárítja
okvetetlenkedésünket: én nem tudom, a tudósok ibizonyára tudják, ez az ő
dolguk. Az olvasó azonban itt-ott szeretné, ha egy kicsit - egy kicsit jobban
- a saját dolgának is tartaná.
Igaz: elsősorban, és igazán mélyen, igazán egzisztenciálisan az érdekli,
ami német: műveltsége, mondja, "legelsősorban német talajból szívta táplálékát, és kr íti.kus-esszéírói és hódoló-magyarázó minőségemben is majdnem
míndíg a németséget szolgáltarn, igen ritkán a külföldet". Igen ritkán? Talán
mégsem annyira ritkán, mint ebből a magát híres romanista kortársával, Carl
VossIerral szembeállító nyilatkozatából gyaníthatnánk. Az arány alighanem az
lehet, amit a Válogatott tanu~mányok válogatása tükröz: számban, értékben,
jelentőségben természetesen a német tárgyú tanulmányok vezetnek, de mellettük ott a két Tolsztoj-tanulmány,a Váz~at Csehovról, egy érdekes esszé Dosztojevszk ijról, vagy a személyességében oly elragadó naplójegyzetek a Don
Quijotéról. És Dosztojevszkij-esszóje bevezetésében mintha még ezt az arányt
is módosítaná, amikor döntő műveltségi élményeiről szólva ezt a négy nevet
említi: Tolsztoj, Goethe, Nietzsche, Dosztojevszkij. Persze, igazság kedvéért,
nyomban hozzá kell tennünk egy ötödiket: Wagnerét.
Műveltségének és érdeklődésének alapvető németségét azonban egyáltalán
nem lehet vitatni; Thomas Mann, az esszéista 'I'hornas Mann is jellegzetesen
vílágírodalom, de világirodalmi voltában jellegzetesen és' tudatosan német;
s épp ez jellemzi leginkább: német világirodalmisága, vagy világirodalmi németsége, a németség goethei világirodalomba növése, szemben - és eltökélten, polemikusan szemben - mindenfajta káros és kóros német provincializmussal is, hatalmi törekvéssel is. Idézhetjük egyik Goethe-tanulmányából
(Goethe és a demokrácia) ezeket a mondatokat, jellemzésül és, önjelhemzésül
s úgy is, mínt az igazán európai, goethei németség irányt mutató vallomámását: "A németben mindig Európát, a nagyvilágot kerestem, és elégedetlen
voltam, ha nem találtam. Korántsem véletlen, hogy azok a nagy németek,
akiket mestereimül, vezetőimül választottam, Schopenhauer, Nietzsche, Wagner és a későbbi 'években első helyen Goethe, egytől egyig erősen német fölötti,
európai színezetűek. Németre transzponált európaiságot találtam bennük, az
európai Németországot. amely mindenkor vágyaim és kívánságaim célpontja
volt - szöges ellentétben a ,német Európá'<val, a német nacionalizmusnak e
szörnyűséges törekvésével, amelytől míndig iszonyodtam, s amely végül is
elűzött Németországból."
Ezekben a német tárgyú tanulmányokban aztán - és elsősorban ezekben
- méltánylóan élvezhetjük azt, aminek ismertetésem bevezetésében éppen a
hiányát említettem: fölényes anyagísmeretét, ami azonban távolról sem jelent
valamiféle filológiai megterhelést, vagy éppenséggel nehézkes tudóskodást: ismeret helyett voltaképpen életet kellene mondanunk, "lét és lényeg alapjáról" beszélést, lényegi, lényeget érintő találkozást 11homas Mann és Lessing.
vagy Kleist, vagy Goethe, vagy Schiller, Storm, Fontane, Wagner közt: olyan
lényeget érintő találkozást, amely míntegy szimbolikussá nő, vagy -.,.. kedvelt kifejezésével - mítíkussá, abban az értelemben, hogy egyediségében egyeden-túlivá, egyén-fölöttivé tágul, egyetemesen német, és egyetemesen emberi
érvényű lesz. 'I'anulrnányaí'ban sohsem érzünk esztétikai bogarászást, noha
páratlan, és páratlanul hiteles esztétikai érzéke van; az esz-tétikában is rníndig
azt érezzük, hogy sorskérdésekről van szó, és ez érthető is: az igazi nagy írodalomban, az igazi nagy Iróknál az írodalomban - s egyáltalán igazi mű
vészeknél a művészetben - mindig sorskérdésekről van szó. Innét e tanulrnányok egzisztenciális forrósága, feszültsége a forma és kifejezés eleganciája
alatt: lét és lényeg dolgai körül forognak. S innét legtöbbjük szerenesés teljessége: hogy az élő embert, és művészetében a művészi formában megnyilatkozó emberi drámát ragadják meg.
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~zed aztán azt, amit Tolsztojról mond, rá magára is alkalmazhatjuk: tanulmányaiból "a fogékony tehetség erőt és felfrissülést, teremtő kedvet és egészséget meríthet: mírrtha magas hegyvidéken járna, mély, nagy lélegzetet vehet,
tágíthatja tüdejét, edzheti, távlatokhoz szektathatja szernét. Mert ő maga,
Thomas Mann, aki Goethéről, Stormról vagy Tolsztojról ír, másféleségében is
egyfajta velük, annak a bizonyos anch'io sonónak az értelmében; nem ltívülröl
és lentről rnéricskél, e helyzet szükségszerű optikai tévedéseível ; s nem is
a remekművek és nagy írók állandó látogatásának, a velük folytatott állandó
párbeszédnek azzal a szüntelen korrekciókban előrehaladó áhítatával, a "megközelítésnek" azzal a tiszteletreméltóan tanítványi buzgalmával boncólja 2 mű
veket, és fejti 'ki a műből a jellemet, mint például Charles Du Bos ; az ő eszszéiből valamiféle varázsos és ironikus - egyenrangúság légköre árad. Hősei
nem 'bálványok, de emberségüknek mindig erkölcsi és pedagógiai jelentősége
van. S ebben míntha egyszerre folytatna és egyesítene szemleletében két nagy
német tradíciót: goetheit és schiller it.
Esszéi többnyire nagyszerű, lényegig iható, lényegesen jellemző tanulmányok. S amellett, s részben éppen ezért: emberség és európaiság iskolája.

* * *
Nem első magyar gyűjteménye ez Tihomas Mann tanulmányainak. A legutóbbi 1956-han jelent meg, Szabó Ede fordításában, Gera György válogatásában; itt olvashatjuk a kiadó előszavában: "Tihomas Mann kritikai műveiből
válogatni majdnem ugyanannyi lemondással, mint ,gyönyörrel jár: korunk német Irófejedelrne közel háromezer oldalnyi tanulmányt, esszét és recenziót hagyott hátra." Valóban nem könnyű a válogatás ebben a kínestárban. Nem még
akkor sem, ha a sajtó alá rendezőt egyes jó német kiadványok segítik munkájában. Hogy ebben a kötetben milyen szempontokat érvényesített Domokos
Mátyás, azt - mínthogy ő maga nem közlí - legföljebb gyaníthatom: bizonyára
ragaszkodott hozzá, hogy minél "objektívabb" esszéket gyűjtsőn egybe, s a
"szubjektív" hangnak és modornak csak ott engedett, ahol - mint a Don
Quijote-tanulmányban - a személyes elem pusztán kerete a tárgyias irodalmi
elemzésnek. S ez bizonyára nagyon helyes szempont; nem is lehet kifogás:
tenni ellene. S egy-egy kifogásra a válogató könnyen és joggal felelheti. .hogy
aki például a varázshegy vagy a József és testvérei thomas-manni kommentárjára kíváncsí, elolvashatja őket az említett 1956-i Vá~og.atott tanulmányokban,
épp úgy, rnint az, aki a német tárgyú esszék közt ihiába keresi a Chamissóról
szólót, vagy a Goethe és To~sztoj círnű híres tanulmányt híányolná. Sajnos, sem
ott, sem itt nem 'találni, viszont azt a Bilse und ich című remek írást, mely
talán legszebb, legérvényesebb világirodalmi megfogalmazása annak a sok keserűségtől, vádtól, sértettségtől terhes problémának, melyet a "regényíró és
élő valóság" címszó alá foglalhatunk ; de ha hiányzik is, joggal hiányzik aszerint a jogos szerkesztőí szempont szerint, amelyet a kötetből kiolvasni vélek.
Végtére minden válogatásnak határt kell szabni, és valamilyen egységet is kell
adni, s az.Ilyesmí sosem megy áldozatok nélkül.
Végül hadd szóljak néhány szót a fordításról. Szép és jó; mesterségükben
tapasztalt, kitünő művészek munkája; tegyük hozzá: Tlhomas Mann tanulmányait fordítani nem kis föladat, s ezt a föladatot így megoldani nem kis érdem
és teljesítmény. Mégis megkockáztatok - mégis, és éppen ezért - néhány
aprólékos észrevételt. Szívesen nélkülözném a Vorliebe szószerinti átvételét
e~őszeretet formájában: meg a jó magyar naponta, napTó~ napra, minden áulott
nap helyett a Tag [iir Tag szolgaí nap mint nap tolrnácsolását; meglep a föld
alá szégyelte magát kifejezés, hiszen a magyar egyszerűen elsiillued, vagy majd
e~süllyed szégyenében; ha ezt olvasom, hogy több mint egy nyomós ok, akkor
nem értem, rniért nem húzza ki a korrigáló ceruza a több nyomós ok germanizáló és fölösleges toldalékát; fönnakadok a lesajnál vulgarizrnusán ; mosoíygok
ahajoljék igeforrnán, az iktelen ige e váratlanul ikes alakján; szerétném inkább
sajtóhibanak tulajdonítani az ezzel. és ezennel szavak fölcserélését ; ragaszkodnám a ragaszkodik szóhoz, a sich halten-t szolgaian átvevő tartj'lfk magunkat
helyett; "nem mulaszthatjuk el, hogy rámutassunk" - olvasom, s valami fura
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sántítást érzek, rnert hiszen magyarul "nem mulaszthatomel, hogy 'rá ne mutassak"; "kikötünk az ellenlábasokon" - s egy pillanatra azt hiszem, káprázik a szemem: ettől a képtelen ellenlábasoktól; "lebecsülLk a nehézségeit az
olyan disztinkciónak, amelyet ..." - olvasom és elszomcrodorn: lám, oly mértékben gyöngül jó magyar nyelvérzékünk, a nyelv szellemének, természetének
érzése, hogy még kitűnő fordítók egyébként kitűnő munkájában is akadnak
ilyen bizonytalanságok, ilyen nehézkesen fölösleges fordított szórendek, nem
is egy! - rnert sajnos, valarrn idegen nyelvi eszményhez igazodó, idegen nyelvlogikahez alkalmazkodó merevséggel elfelejtik, s már nem érzik, hogya fő
mondat mutatónévrnása épp eléggé "helY'hez köti", épp eléggé vonzza az alárendelést: lebecsülik az olyan disztinkció nehézségeit, amelyet ... - ebben a
fogalmazásban a magyar fül számára evidens, hogy a mellékrnondat a disztinkció-hoz tartozik; evidens volna még akkor is, ha a "nehézségeit" helyett
"nehézség" állna, egyesszámban.
Legvégül még egy megjegyzést. A Wagner-tanulmányban, természetesen,
szó esik a nagy zeneszerző Gesamtkunstwerk-jéről,ami a lapalji magyarázat
szerínt "műalkotásának egészét" jelentené. Am alig hinném. Nem műalkotásá
nak egészéről van szó, hanem a közismert wagneri Gesamtkunstwerk~ről,amely
az alkotó szándéka szerint rninden művészetet magába ölel, tehát - bármily
kevéssé tetszetős is a szó - összművészet, nem pedig műalkotásának egésze,
ami egészen mást jelent. (Rónay György)
SZlNHAzI KRÖNIKA. A Körszínház az ídén francia klasszikussal, Corneille: "Cid"-jével kedveskedett közönségének. Kissé adósság törlesztésnek is
szánták ezt a felújítást (nyugodtan nevezhetjük bemutatónakis, hiszen Nemes
Nagy Agnes új fordítását először játssza budapesti szinház), a franci.a klasszi~
kusok ugyanis mindmáig nem tudtak igazán gyökeret verni a magyar színpadokon. Kérdés azonban, hogy - legalábbis ami Corneille t illeti - meg lehet-e
nyerni számára, ilyen elkésve, annak a közönségnek szívét, amely nem is formája miatt, hanem tartalmában érzi fényévnyi távolságban onmagától az egész
corneillei világot.
Nemes Nagy Agnes, az (egyébként kitűnő) műfordító érthető elfogultságával, lelkes hangon méltatja a bemutató alkalmából ezt a "legfrancíább nemzeti
drámát", amelynek szónokias tírádáíval, csengő rímeível (ez igaz) századokon
át nem tudtak betelni a francíák. Ennek persze egyszerű magyarázat,a van.
Míndenekelőtt a franciák a világ valamennyi népe között talán legjobban tisztelik
szeretik a saját nyelvüket; azonkivül a "Cid" fellengzős pátoszába nem
volt nehéz beleérezni annak a francia gloire-nak büszke öntudatát, amelynek,
ha talán egYl'e gyérülő számban is, de még mindig jócskán akadnak szószólói
francia honban. Az azonban, hogya franciáknak ennyire nemzeti ügye, még a
legkevésbé sem biztosítéka annak, hogy a műnek korokon túlmutató, egyetemes
érvényű mondanivalója van.
Nézzük csak meg, miről szól röviden Corneille tragédiája (ő anaqa először
"tragikomédiának" nevezte), amelyet Guillen de Castro spanyol drámaíró darabja nyomán írt? A király Don Diegót nevezi ki fia nevelőjéül. Ezt a kinevezést önmagára nézve sérelmesnek tartja egy másik főúr, Don Gomez, aki
fíatalabb és jelenleg a hadsereg győzedelmes főparancslwka. Az elszenvedett
sérelemért azonban nem a királyt vonja felelősségre (ezt nyilván meg sem tehetné), hanem a sikeres vetélytársat. Sőt nemcsak felelősségre vonja, hanem
súlyosan meg is sérti és végül pofonüti. Don Diego túl öreg már ahhoz, hogy
elégtételt vegyen, ezért fiát bízza meg, hogy az egész család becsületén esett
súlyos csorbát kiküszöbölje. A fiú, Don Rodrigo, tragikus lelki válságba kerül,
hiszen szerelme és jövendőbelije, Xiména, éppen annak a Don Gomeznek
leánya, aki apját bántalmazta. A szerelem és kötelesség párharcából az utóbbi
kerül ki győztesen, Don Rodrigo párbajra hívja ki leendőapósát és meg is
öli. Aminek következtében persze Xiména kerül ugyanabba a lelkiválságba,
mert most már neki kell érzelmei ellenére a halott apát megbosszulnia. Nem
is szűnik meg a királytól a fiú fejét követelni, még akkor sem, mikor Rpdrigo
a haza megmentőjeként tér vissza a mórok elleni háborúból. Sorozatos pár-
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bajok eléaka'rja állítani, ezekből azonban a ki'rály szarencsére csak egyet engedélyez, és Rodrigo ebben, némi lelki vivódás után (először ugyanis arra
gondolt, hogy nem védekezik, hanem megöleti magát), győzedelmeskedik és
királyi parancsra bekövetkezik a hapy end. Mindebből pedig az lenne a tanulság, hogya világon a legelső dolog a kötelességteljesités. De vajon miféle
kötele'sségről van itt szó?
"Nincs ,az a szenvedély, - irja Rónay György Racine-ról és Corneille-ről
szóló tanulmányában - nincs az az érzelem, amelynél előbbre való ne volna
a ,kötelesség', a hires corneille-i ,devoir'. Csakhogy ez a ,devoir' korántsem
valaminő erkölcsi világrend követelménye; nem általános, hanem személyes,
és többnyire meglepően egyéni értelmezésű. Olyannyira, hogy sokszor hajlandó
az általános erkölcsi világrenddel szemben is érvényesülni. Chimene-nek
(Xiména neve a francia eredetiben) aCid-ben engede'lmeskednie kellene a
királynak; Chimene ezzel szemben ragaszkodik a maga külön, személyes, fiktiv ,devoir'-jához és megtagadja az engedelmességet. Az öreg Horatius (Corneille egy másik darabjának hőse) szivében, miután mind a közösség, mind az
uralkodó föloldta fiait ,kötelességük' alól, föl kellene ébrednie az apai szeretetnek és részvétnek; ő azonban a maga külön ,devoir'-ja nevében követeli a
párviadalt, amit különben fiai is határozottan vállalnak a maguk külön ,kötelességének' nevében ... Mi határozza meg hát ezt a ,kötelességet', ha nem az
általános erkölcs törvényei? Mint a hősök félreérthetetlenül és ismételten eláruljá/c: nem más, mint jövendő dicsőségük, ,gloire'-juk alapjának, ,honneur'jüknek védelme és biztositása; ez az ,honneur', tisztesség, becsület pedig nem
egyéb, mint jóhirük, feddhetetlenségük a kortársakitéletében, kinos és kényes
kerülése annak, hogy a fönnálló társadalom formális törvényei szerint megszólhassák, vagy bármiért is lenézhessék őket."
A magam részéről én jóval tovább mennék Rónay György tapintatos fogalmazásán. Amit Corneille (például a "Cid"-ben is) szinte fenntartás nélkül
dicsőit, nem egyéb, mint a legközönségesebb, az erőszakon alapuló, torz és barbár párbajerkölcs. A feudális társadalmaknak ez az elferdült "becsület-morálja" szivósan túlélte nemcsak a keresztény középkort és a humanizmust, de
Európa sok részében és bizonyos társadalmi rétegeiben a felvilágosodást és a
polgári forradalmakat is. Ez az állítólag "lovagias szellem", (amelynek nálunk
még néhány évtizeddel ezelőtt is akadtak lelkes szószólói) egyszerűen a nyers
testi erőt, ügyességet, vakmerőséget, verekedni tudást tette meg a becsület és
tisztesség mértékévé, nem gondolva arra, ami ebből logikusan következik, ti.
hogy akkor a világon a legbecsületesebb és legtisztességesebb emberek nyilván
a kalózok, rabló,k és gengszterek. Nos, egy félművelt vagy éppen műveletlen
embertől nem veszem zokon, hogy ez nem jut eszébe. De a költőtől, akinek
minden korban legnemesebb kiváltsága volt, hogy a humanitás zászlaját magasra emelje, mást várnék, mint hogy azt a velejéig embertelen szellemiséget
eszményitse, amely a "Cid" hőseit mozgatja.
A királytól eltekintve, akiben legalább néha megszólal a józan emberi
értelem, Corneille tragédiájának egyetlen hőse sincs, aki valami igazán nemes
emberi indulatot, nagylelkűséget, bölcsességet, jellemszilárdságot, lelki nemességet képviselne. Nem is beszélve az olyan keresztény erényekről, mint szeretet, szivjóság és alázat. Valamennyien a "becsület" eszelős megszállottjai, ennek a becsületnek azonban nem az emberi magatartásuk a záloga, hanem az
oldalukon fityegő kard. Don Gomez például, minden ép erkölcsi érzékkel rendelkező ember szemében, nemcsak igazságtalanul, hanem becstelenül és gyáván jár el, mikor a nála jóval idősebb Don Diegót bántalmazza. A darab szerint azonban csupán "hevesebb" volt a kelleténél. A fiatal Rodrigónak nem
az igazságérzete háborodik fel, amikor az esetet meghallja, csupán csak úgy
veszi tudomásul, hogy ime szive vonzalma most összeütközésbe került a becsület megvédésének kötelességével. Miután azonban leendő apósát a párbajban megölte, a világ legtermészetesebb dolga ként veszi tudomásul, hogy szerelmes menyasszonya (bár igaz, hogy tragikus tirádák kiséretében) mindenáron
el akarja őt tetetni a láb alól. Ezek az emberek még szereini sem tudnak igazán, a szerelem szenvedélye is csak arra jó nekik, hogy bebizonyítsák: meny-
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nyíre míndennél fontosabb számukra a "becsület meaoédése", azaz egymás kiirtása. Mikor azután már odáig fajul a dolog, hogy Xiména és Rodrigo hosszú,
fellengzős párbeszédben azon vitatkoznak, hogy Rodrigo mikor védi meg inkább a becsületét, ha megöleti magát, vagy ha leszúrja azt a szerencsétlen
lovagot, aki Xiména nevében megviv vele, egyszerűen az az érzésünk, hogy
őrültek ágálnak előttünk.
És a költőnek mindehhez egy szava sincs, legalábbis elítélő értelemben
nincs. Nem háborodik fel, nem iszonyodik, nem borzad el. Inkább mintha
megértést kérne tőlünk hősei iránt. Lám ezeket a derék embereket milyen
konfliktusokba sodorja a kötelességteljesités (,ami a valóságban nem egyéb,
mint a legvisszataszítóbb vérbosszú). De vajon nem árulta-e el itt a költő igazí
hivatását, legmélyebb emberi küldetését? Költőnek lenni, nemcsak mesterségbeli [elkésziütséoet jelent (abban Corneille nél nem v.olt semmi hiba), hanem
a fárosz, a próféta szerepének válLalását. A költőnek, ha nem akar hűtlenné
válni küldetéséhez, mindig az emberiesség oldalán, és az erőszakkal szemben
1mn a helye. Még akkor is, ha az úgynevezett korszellem mást sugall. Rónay
György fentebb idézett tanulmányában azt írja, hogy Corneille hősi típusaiban
és drámai mechanizmusában az a hanyatló, feudális világ tükröződik, amely
éppen akkor élte utolsó fellobbanásait. De vajon mentség-e ez a költő számára? Mennyivel emberibb és iaazabb Shakespeare szemlélete és itélete a
négy évtizeddel korábban írott ,.Rómeo és Julíá"-ban, amelyben ezt a párbajmorált annak mutatia be ami: bűnnek. Dante pedig már háromszáz évvel előbb
a pokolra küldi a vendettázókat.
Ne vegye rossz néven Nemes NorlY Agnes, ha ellentmondok nekí. vagy
legalábbis ellent szeretnék mondani ott, ahol Corneille örökértékűségéről ír ...
Remélem ugyanis, hogy egyszer mégis csak elérkezik em! olyan kor, amelyben
ez az egész Corneille megrajzolta embertelen világ, hihetetlen kuriózumnak
fog számítani. Am tanulJák tőle a franciák n szép verselés szabályait, de ahhoz, ami a művészetben egyetemesen emberi, Corneille sajnos nem tett hozzá
egy jottányit sem.
Mindez persze nem érinti azt a szép és hibátlan műves munkát, amit Nemes Na.gy Agnes a .,Cid" új átültetésével végzett. Rímei szépen esengenek,
szövegei jól mondhatók és hitelesen adják vissza az eredeti, sokszor dagályos vátoszát.
Kazimír Károly, a rendező, ügyesen mozaatta a kamaraszín'Dadra szánt
mű szereplőit (akik közül csak a záró jelenetben van kettőnél több a színe n)
a tágas és levegős (sainos csak áh)itt értelemben levegős) színpadon. Az azonban neki sem sikeriüt, hotn; az egyes színészek versmondási technikáját öszszehangolia. A. Don Rodrígót és Ximénát alakító Bitskey Tibor és Kohut Magda
mellett. Prokai István, Máthé Erzsi, Szénási Ernő és Inke László játszották
uruekezettel és a nagv meler/ben tiszteletreméltó önfeláldozással a fontosabb
szerepeket. (Doromby Károly)

KÉPZÚMÚVÉSZET. Van Gogh születésének évfordulója. Idén van Vincent
van Gogh születósénok 110. évfordulója. {A rnester - aki Hollandiában született. de művészi munkálkodásának színhelye nagyrészt Franciaország volt 1853-ban látta mez a nanvílágot, akárcsak a magyar Csontvárv és a nagyorosz
gondolkodó: Vlagyimir Szergejevics Szolovjov.) Szülőhazáia Ossip Za.dkine orosz
származású kubista szebrász két és fél méter magas, Van Geghot és öccsét
ábrázoló bronzszobrának felál1ításával emlékezik meg az évfordulóról. - Magyarország pedig Irvina Stone amerikai író Van Gogh-gal foglalkozó. írónag
kőzépszerű, ám a művész életútjáról és alkotásairól sok hiteles adatot tartalmazó regényének kiadásával, az ebből jkészült ..A Nap szerelmese" című amerikai film bemutatásával és Dávid Katalin kis Van Gogh-monográfiáiának
(Képzőművészeti Alap kiadása, Bp., 1953.) második kiadásban való megjelentetésével.
Dávid Katalin kitünő tanulmánya és a könyvecske képanyaga végigkíséri
a művész pályáját és művészí teremtő képességének kibontakozását a tapogatódzó, útkereső korai munkáktól az Arles-i, St. Rérny-i, Auvers-sur-Oise-i remek501

művekig, A szerző nagy tájékozottsággal elemzi Van Gogh képeinek világát és
mutatja he a hányatott életű művész alkotói korszakait. Dávid Katalin könyvéből megértjük, hogy Van Gogh művészete hatalmas pillére annak a hídnak,
amelyen a fiatalabb nemzedék (a "Fauves"-csoport, a "Die Brücke"-kör német
expresszionistáí stb.) tovább halad.
Mi a műtörténész jellemzését hadd egészítsük ki Van Gogh, az ember néhány vonásával ... "Vincent" (hiszen képeit csupán kerresztnevével szignálta)
azok közé a művészek közé tartozott, akikből a fenegyerekeskedés. a régi és
úíabb rnűvészekkel szemben hiányzott. Ö, aki új lapot nyitott a piktúra történetében, rnélyen becsülte az elődöket is (Rembrandt, F'rans Hals. Delacroix,
Millet) és a nagy kortársakat is. Egy kritikusának, Aurier-nak szóló levelében
(fél évvel halála előtt) így ír: "Nevemre oly dícséretek tévedtek. mclveket inkább
Montkelli javára kellene írnia, kinek rengeteget köszönhetek. iÉS még Paul Gauguin-nek is hálával tartozom... Mielőtt engem említett volna meg, Monticellinek és Gauguin-nek kellett volna igazságot ~zolgúltatnia. Mert az én szerepem -- akár az eddigi, akár a következő - másodiagos csupán." Nem álszerénysós íratta le vele e szavakat, hanem a soha meg-nem-elégedés szenvedélye, amely mindig sarkallotta öt, IS arnelv művószetét oly keménnyé edzette. Művószi éthosza is makulátlan volt: "Hidd el nekem. il művészet ielszava: becsmekscség minrlenek felett. Fáradozzunk inkább többet komoly tanulmánvokkal, mintsem divatos fogásokkal 'hízeleg iünk a közönségnck és az rj
kegyeiért esdekeliünk . " Csak maradjunk hűek önmagunkhoz ... Nem futok
műgvűrtök és árusok után. hozzám jöjjön, akinek kedve tartja."
Hite az Istenben mély volt: "Ha nem hinnék Benne. ha nem lennék Iránta
a Tégi bizalommal. nem lenne olyan könnyű az élet". - írja egy 1878-ból
való levelében. Ugyanitt beszél "a Feltámadásról. arnelvet Isten megcáfolhatatlanul kinyilatkoztatott." Bernard festö-barátjához írott egyik levelét így
kezdi: "Nagyon jól teszed. 'hog:-' a Szeritirást olvasod ... A Szentírús - Krrisztus, mert az Otestamentum e csúcspont felé törekszik. Szerit Pál és az evangélisták a hegy másik lejtőjén helyezkednek el." Ezt az egész, 1888 őszéri írott
levelet idézhetnénk Van Gogh átélt kereszténysévének bizonyítására. Természetesen, vallásossága reformációs. hiszen édesapja protestáns lelkész volt: ,,01vastad már valaha Lutiher életét? Az ő személyisúge a közópkor nagy fényessége."
S ne hagyjuk emJítetlenül Van GoEth szociális, sőt mondhatnánk így is:
prae-szor-iálista gondolkodásának. érzületének megnyilvánulásait. (j - aki korai rmmkáín oly ,gyakran mutatta be a k rumpl ievő és magvető parasztokat, a
szővőszék mellett dolgozó takácsokat. a téli tájon áthaladó. rőzsehordó szegény embereket - Theodor öccséhez írott egyik levelében elképzeli, hogy mi
lett volna, ha ők ,kelten az 1848-as párizsi forradalom barr-íkádharcai idején
élnek. (A levél megírása ideién az egymást annyira szerető két testvér között
bizonvos nézeteltérősek merültek fel. amelyeket Virv-ent ..az crnhNi társadalom
általános áramlataival" magvarázott.) "Úgy érzem. ha akkor éltünk volna, Te
Guizot oldalán áltál volna. míg én Míchelet mellett. .. Te mint a kórmány katonája. - én mint lázadó forradalmár."
Művészí puritánsága, komolysága (amely megóvta őt kőnnyű sikerek csábításától), Krisztusban való hite és a forradalmi eszmék iránti rokonszenve:
mindrnegannyi olyan vonása a száztíz éve született Van Gogh emberi-művészi
arculatának. amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy ma is - több emberöltő elmultával - olv közel érezzük magunkhoz az önarcképek, a ciprusos táiképek,
a délfrancia búzaföldek, a napraforgós csendéletek halhatatlan alkotóját.

* * *
Czóbel Béla 80 éves. A század első évtizedének derekán a világ minden
tájáról tehetséges fiatal festők sereglettek Párizsba. A münchení dohos akadémia már varázsát kezdte veszíteni, viszont a századfoI'dul{) nagy francia festőinek (Lautrec, Cézanne, Van Gogh, Gauguin) csillaga már fényesen ragvogott, s nyomukban új, sokatígérő tehetségek (Mattise. Picasso, Braque, Vlaminck) bukkantak fel. A Párizst felkereső fiatalok között volt egy marokny!
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magyar is, akik közül ugyan néhány nem tett leülönösebb jelentőségre szert mű
vészetünkben (Körmendi-Frimm Ervin, Koródyné, Ferentzy Márta, Fehérvárv
Erzsébet), a legtöbbjük viszont békerült a magyar művészettörténetbe (Gulácsy,
Czigány, Berény stb.). Az ifjú magyar rnűvészek gyakran gyűltek össze Bölöni
György újságíró otthonában, a Carnpagne-Premiére utca 9. szám alatt, egy hatalmas műteremházban, Közöttük volt egy 23-24 éves fiatalember, Zobel. Mihálynak, a reformkorban működött arcképfestőnek leszármazottja: Czóbel Béla.
"A magyar festők között a legtekintélyesebb Czóbel Béla voít, akinek egyszerre
híre ment az idegen fiatal festők között is. A nemzetközi társaságban üt találták a legtehetségesebbnek . .. Volt vagy 20-25 képe és ezekkel valósággal
kitapétáztam a műterern falait, mikor ő nyáron hazautazott Nagybányára festeni. De nem volt nyugtom a Iátogatóktól, - 'egymás után kopogtak az ajtómon, úgy jöttek hozzám, mint valami kiállítási helyiségbe, és Iátnt akarták
Czóbel képeit". - emlékezett vissza Bölöni ötven év múhtán az 1906-08 körüli évekre. ("Új írás", 1963. évi májusi szárn.)
Az 1833. szeptember 4-én született Czóbel Béla - aki e napokban tölti be
30-ik esztendejét - beváltotta a hozzá tűzöte 'reményeket, s elmélyült művészí
munkával egyre inkább a festészet legkiválóbb európai mcstercinek sorába
került. Olyan rnűvészek, mint Picasso, Modigliani, Dunover de Segonzac, Braque, Gromaire tekintették méltó társuknak, s az trodalmí élet sok kíváló egyénisége is rnegbecsüléssel Tordubt teléíe, Adytól kezdve F'űlen Lajoson át Kassákíg. A rnestert - rajtunk,magyarokon kívül - a nagyvilág ds változatlanul
számon tartja. Amikor 1920-ban a Velencei Bicnnálén 16 festményét kiáll
tották. a "Rinasdtá"-ban Paolo Ricci azt írta a mesterről, hogy a biennálén
bemutatott tíz Iegkiválóbb rnűvész közé tartozik, - legutóbb pedig az "Arts
Magazine" círnű New York-i művészeti folyóirat krttí.kusa - Roditi - rnéltatta a müvészt, cikke mcllett iközölve Czóbel egyik Testményénak repródukcióját. (l962. évi szeptcrrrberí szám.)
Czóbel nem szeret rnűvószeti, esztétikai kérdésekről !hosszasan nvilatkozni; fúatalnbb korában a ,.Modern Művészet't-ben, "Nyugat"-ban megjelent egykét cikke, kiállításí beszámolója, de evvel ki is mcrítettük irodalmi munkásságának számbavételét. Czóbel felfogása e tekintetben megegyezik Rippl-Rónaiéval: "Festő írjon a pemzli jével !" Egy alkalommal mégis előfordult. hogy
Czóbel szavakban is megfogalmazta irnűvészi "credo"-ját, -amikor 1955-ben
elvállalta egy szentendrei lciállítás megnyitását. A rövid beszéd e szavakkal
fejeződött be: "Ami minket, művészeket irányíthat, az a Louvre (azaz a régi
és a már klasszikussá vált modern mesterek). másrészről a természet misztikuma. Nem kövothetjük -a technikolor-fotográíf.a hatása alatti, tartalmatlan tartalmú képeket. rncrt ezeknek a természethez csak látszólag van közük. Ez ellen a genre-festészet ellen, amely a unúlt század kispolgárainak igényeit elégíteMe ki, küzdöttek és győztek az impl'esszionisták,aklik ma már - mint
klasszikusok - aLouvre~ban foglalják el helyüket. A művészet lényege maocsabb szellemi eredetű, emberi hatalom nem irányíthatja. Egy felsőbb hatalom vezeti a művészt, és ez ad neki alkotó erőt. Csak azok, akik a földi hiúságok mulandóságát felismerik, juthatnak el örökéletű művek megalkotásához."
A nyolcvan esztendős Czóbel Béla - a Magyar Kópzőművószek Szövetségének Kossut.h-díias díszelnöke - ma is nagy fris.sesóggel dolgozik, telente
Párizsban. teavasztól őszig Szentendrén. Műterrnéből .minden évben kikerül
\"lf'y két tucat festmény és jópár akvarell, grafika, amelyeknek míndegyike a
mcstcr nem csökkenő rnűvószi Iendületét, erejét, lelki fiatalosságát bizonyítja.
Ő is elmondhatja magáról azokat a szavakat, amelyeket az öreg Kazinczy egy
levelében vetett papírra: "Tüzem soha el nem lankadott." (Dévényi Iván)
í-

ZENEI JEGYZETEK. (H ii n d e l M e s s i á s á n a k. ki v á l ó e l ő a d á s a
a K á r o l y i - Ic e r t b e n.) A Károl1Ji-kert széksorait zsúfolási.g megtöltötte a
közönség azon a hanqversenyen, amelyiken Erdélyi Miklós vezénllelte Hiiruiet
halhatatlan remekmiívét, a Messiást. S elmondhatjuk, hogy nyári hangversenuen, tehát a szabad tér kedvezőtlen akusztikai lehetőséqei között, kevés tui->
sonló élményben volt részünk. Szinte /,edv'Ünk lenne az 1742. április 15-én meg503

jelent "Doublin Journal" lelkesült hangját idézni: "Az egész világnak kellene
tudnia, hogy elhangzott ez a csodálatos mű ..." -Igaz, akkor az írországi bemutatón maga a szerző vezényelte oratóriumát s büszkén írja haza Angliába
a szöveg költőjének: "A zene úgy csengett a hatalmas teremben, mínt maga az
öröm." Érdekes, hogy az évszázadok folyamán átalakult a Handel-oratóríumok
karmesteri és előadói felfogása, a monumentális fenség helyébe az érzelmi gazdagodás és a részek finom kícsiszolásának igénye lépett. CamiZZe Saint Sa ens, a
nagy francia komponista így ír erről a múlt század végén. "Arra a meggyőző
désre jutottam, hogy Handel az akkoriban teljesen új és váratlan festői és
leíró elemekkel szerezte csodálatos népszerűségét. A kórusok irásának, a fúga
kezelésének mesteri képessége másokban is megvolt annyira, mint benne. Ami
újat hazoa, az a .szín, a modern elem, amit már nem tudunk meglátni benne . . ." Romain Rolland meg is jegyzi ezzel kapcsolatban, hogy Saint Saiins
vajmi nagyvonalúan ajándékozza másoknak is a kiváló kórusok írásán(lk mű
vészetét, holott köztudott, bizony nagyon kevesen írtak hasonlót abban az i.dóben. Érdekes viszont a zene festőiségének Saint Saiin» ált(ll felvetett problémája, bár véleményünk szerint ebben az esetben nemcsak modern technikai
megoldásról van szó. Híszen a Messiás cselekménye míndvégig leíró és szemlélődő jellegű. Mi magyarázná akkor mégis. hogya zeneírodalomban kevés érzelmileg [eszűltebb, koncentráltabb alkotást ismerünk? A formai megoldást a mű tartalmából kell indokolnunk.
"Sajnálnám, uram, ha gyönyörűséget okoznék az embereknek - mondotta
egyik ismerősének a művész - , én jobbá akarom tenni őket." S ha jól megfigyeljük, valamennyi vallásos tárgyú oratóriumban megvan a feloldás lmtha.rzisa is, amely nem más, mint a transzcendens és evilági, elemek összefonódása, az amen Istenben való bizodalma és megnyugvása. A Messiásban. a"71ely
alighanem Handel legvallásosabb műve, nagyobb szerep jut ennek a gondolatnak: a cselekmény tetie» harmadik része. László Zsigmond így foglalja össze
ezt a részt a Műsorfüzet ismertetőjében. "Bensőséges szopránária hirdeti az
örök élet igéit. Igéretes titkot jelent a basszus, a végső trombitaszóra- feltámadnak a holtak (az erő és a fény hatalmas áriá,1a). Beteljesül az ige. G, halál elveszti fullánkját. A befejező kar az áldozat diadalát hirdeti s a hála és magasztalás Amenjével zárja le az ünnepi művet." Mi tehát a befejezés mondanivalója? Krisztus, kereszthaláuuxü megváltotta az emberiséget, legyőzte a
bűnt s ezért újjongva mondunk köszönetet. (Ime, a mű korszerűségének egyik
forrása l) Alighanem itt. a mondanivalóban rejlik az oratórium szin-eiiektusninak magyarázata, amely nem más tehát. mint az örökérvényű tartalomhoz
rendelt egyetlen adequat forma. Erdélyi Miklós karmesteri felfogásánwk
is épp az volt egyik legnagyobb érdeme, hogy megállás nélkül haladt: e végső
s míndent feloldó megoldás felé. Nem engedett lélegzetnllí szünetet, nem "telepedett rá" a népszerű részekre, mert tudta, hogy Handel zenéje is az üdvtőr
ténet utolsó állomásáíg halad.
Nem azt jelenti ez, hogyaMessiásból száműzni kell az érzelmeket. Éppen nem l Hiszen megbízható feljegyzésekből tudjuk, hogy Handel szí1)ettépő
en zokogott Krisztus áríájának komponálása közben. s arról is v,an tudomásunk, hogy alkotás közben érzelmileg is teljesen beleélte magát a történésbe,
hol dörmögött, hol hangosan szónokolt, máskor pedíg annyira elrévült, hog'!} ...
"hogy írás közben testemben voltam-e, testemen kívül t'oltam-e, nem tiuiom,
Isten a tudója". Nos, a Messíás egyfelől éppen ennek az elrévülésnek hív megtestesülése (gondoljunk a második részt bevezető Larqora, amelyik Hiindelnek
kedvelt műformája), s ez ismét igen szépen érvényesül Erdélyi Miklós felfogásában. A második rész bevezetése után felcsendülő alt-ária, kettős karituta
és a tenor recitativo éppen ebből a szempontból marad nagy élményünk, (A
teljes átélés és szívbemarkoló hűség iskolapéldája volt mindvégig László Margit és Rétei József kiváló szóló teljesítménye. Két művészünk ezen az esten
világszínvonalan szerepeltl) A misztikus elrévülésnek, a n-agy titokba való belefeledkezésnek pedig mintegy keretét adja a mű pásztori-népies-optímista
kicsenqése. (Az első rész Pásztori szimfónia címen ismert része szinte az antik
ídíZZek vílágát idézi.) Héindel nagyon jól tudta, hogy Krísztus az egész világ
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megváltója s ezt mesterien érezteti az első rész közepétől, az itt felhangzó
Pastorale ugyanis mindvégig megszabja a tétel derűs alaphangját: az egész
világ ujjongva ünnepli a Megváltó születését.
Hiituiei művének másik nagy mondanivalója a ezeretet gondolata. Ezúttal
elegendő az oratórium külső történetére utalnunk, mint a felebaráti szeretet és
emberség örök példájára. A Messiást első izben ,jótékony célra adták elő. Az
előadás bevétele teljes egészében a szegényeké lett, "felosztották az adósok
börtönének foglyai, a szegények kórháza és a Mercer alapította kórház között". Ezzel azonban korántsem zárult le a Messiás jótékony útja. Hiituiel
ugyanis - még legnyomorúságosabb éveiben is - tekintélyes összegekkel segélyeztea Foundling Hospitalt, az elhagyott gyermekek menhelyét. 1750 után tehát amikor Anglia is elfogadta a Messiást - minden évben egyszer előadta
a művet az alapítvány javára. Sőt, a partitúra egyik másolatát halála után a
menhelyre hagyta (a másikat pedig a dublini Adósok Börtönének) ",azzlLl, az!.
engedéllyel, hogy használja fel tetszése szerint a maga céljaira". Ez is magyarázza, miért jelent meg csak jóval Hiiruiel halála után a Messiás első nyomtatott partitúrája. (Nem véletlen az sem, hogy Htisuiel, aki annyira szerette és
támogatta az elesetteket, művének egyik legszebb kórusrészletét szánta a szeretet magasztalására.)
A Messiás korabeli, aktuális politikai mondanivalójáva,l már foglalkoztunk egy ízben. Érdemes még megemliteni, hogy a korall/eli Anglia nagyon
sokáig nem bocsájtotta meg Hiiruielnek; hogy az írek és a szabadság mellé
állt. A Messiás (de más oratóriumo k plakátjait is suhancok szervezett bandái
tépkedték le a falakról, őt magát pedig annyira meghurcolták, hogy elméje
rövid időre teljesen elhomályosult. A Riemann Festschrift 1909-es évfolyama
közölt erről egy megrenditő dokumentumot. Siuütesburu grófnő írja a következőket: "Fájdalommal mentem el a Sándor ünnepére. Mikor megláttam a hatalmas és annyira nyomorult Hiirulelt, bánatomban könnyeztem. Szomorúan,
megviselten és komoran ült a clavecin mellett, de játszani nem tudott rajta.
Lesuitott az a gondolat, hogya zene szolgálatában cserben hagyta értelme." Ebből az állapotából emelte egyszeriben a nemzet élére a Judás Makkabeus.
De ez már másik remekmű. (Igazságtalanok lennénk, ha a kitűnő teljesítményt
nyújtó Hangversenyzenekarnak és Budapesti Kórusnak legalább a nevét nem
emlitenénk. Nagy részük volt a kivételes élményben.) (Rónay László)

EL6zÉs. Tragédia a vdsszapí'llantó-tükörben. Ez a néző első gondolata ezzel a kitűnő olasz filimmel kapcsolatban. Meglepő tragédia, hiszen olyan váratlanul éri a nézőt, akár a derült égből ,a villámcsapás. Nincs rá egyetlen
utalás sem, nem előzi meg semmiféle határozott, előzetes expozíció. Könnved,
vígjátéki történet pereg a vásznon. Fut, fut, akár a cabriolet a síma sztrádán,
és csupán az utolsó pár méter telik meg valami bizonytalan balsejtelemmel,
szorongással s mire belerázódnánk ebbe a hangulatba, már csattan is a végzet
ostora. Megdöbbentő a megoldás. mégis kézenfekvő és logikus. Úgy érezzük,
a dolgok nem is történhettek volna másként. Ám mindez csak így, utólag állapítható meg, retrospektive, a "visszapiIlantó-tükörből".
A filrn ocselekrnénye aránylag egyszerű, alapötlete a végzetszerű véletlen,
amely egymás rnellé sodor két, merőben ellentétes jellemű embert ... Vasárnap kora reggel van, Rómautcái még kihaltak, mínden üzlet zárva. Egy fiatalember, Bruno, nyitott kocsiján vágtázik az utcákon, telefonálni szeretne, viszont telefon sehol. Végire egy ablakban megpillant egy másik fiatalembert,
Robertot, aki rendkívül félszegen, furcsán viselkedik. Robortonak van telefonja, Bruno felmegy hozzá, hogy barátaival megbeszéljen valami közös programot. A társaság azonban 'már elment otthonról s a hoppon maradt Bruno
"felcsípi" Robevtot, ihogy ne kelljen magában töltenie az ünnepet. Roberto joghallgató, vizsgájára készül, tanulni szeretne, mégsem képes ellentmondani,
Bruno ellenállhatatlan erőszakossága teljesen lefegyverzi.
Döntő tényező ez a későbbiek folyamán is. Robwto voltaképpen szabadulni
szeretne újsütetű barátjától, akit minden porcikájában ellenszenvesnek érez,
ám akaratgyengesége rnínduntalan meggátolja ezt. Bruno vezet tehát, - nem-
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csak a volán mellett, őrübt Tramban, mindenkit megelőzni akarva - , hanem
a programmok megválasztásában. az adódó 'helyzetek 'kialakításában is. Magabíztosan viselkedik a nőkkel, akiktől a jogász szinte fél, rnínden társaságban
azonnal feltalária magát, még Roberto konzervatív, vidéki rokonait is leveszi
lábukról. A fiatalember ellenszenve ]assanko?::t felenged s mindinkább helyet
ad a csodálatnak. Félszegen utánozni igyekezik Bruno életstílusát, fellépését.
Megindul benne a lassú átalakulás, amely <;irvénysze'rüen bekövetkezik rníndannyiszor, ha a gyenge jellem erősebbel ta r.il kozik.
Közben sok minden kiderül. Többek közt az is, hogy Bruno nem is olyan
fiataű, hiszen nős, csupán különvúltan él feleségétől s Iér.ihczmenendő, tizenhét esztendős lánya is van. Ez a lány éppen apja 'határtalan k őnnycl rnűségén
okulva idősebb, komoly férfit választ jövendőbeli élettárs ul. Míndezek elgondolkoztathatnák Rabertot, a fiatal jogász azonban már csak a kőrülrnények
fonákoldalát Iátja, azt, hogy míg ő rníndcnütt csetlik-botlik csupán. Bruno
százhuszas tempóban veszi az élet kanyarodóit anélkül, hogy haja szála görb ülne. Elrontottnak, üresnek, cseménvtclennck érzi eddigi életét, élvezni akarja íjatalsúgút, le akarja rázni a gátlások bi lincsét. Ráveszi Brunot, Ih[)~y hajtsanak Viareggíoba, oda, ahol titkos szerelrne .nya.ral, akit eddig megszótf tani
sem mcrt, Most már ő diktálja az irnmot vidám. izzó tür-elrnetlcnséggr-l. Előz
ni, előzni, hiszen annyit rnulasztott, annyi cl behozni való ... S akkor, az őrült
száguld<is 'tetőfokán. következek be at;-af(édia, a kocsi szakadékba zuhan.
Bruno még idejében kiugri.k, Roborto azonban elpusztul a kocsival együtt nem bírta az iramot ...
Lélektani dráma? Kétségtelenül az, habár kezdetben nem lép fel ilyen
Igényekkel. A Ikét férűi jellemábrázolása azonban egyre árnyaltabbá válik 8Z
események folyamán. A cselekmény tele van víg iátéki elemekkel. a néző kitűnően szórakozik, megmosnlyog ía a félszeg jogászt s ióízfíket rnulat rt gátlástalan Bruno kissó darabos, olykor szinte rundortalan tnl oracsettséeón. Ugyanakkor az eseménytelennek induló vasárnap sok. változatos "ad hoc" programja, helyzete arr'! való csupán, hogya végkifejlődést c]ökészí<tse, motrválja. Szokatlan kompozíció. A bonyodalom nincs exponálva. maga a darab egyetlen
hatalmas expozíció, s a fordulópont. a perípetia csupán a közvetlen véget előzi
meg. Olyan, mínt az egykarú emelő - igaz, 'hogy egyetlen rnozzanattal, pillanatok alatt hatalmas súlyt kell megemelnie ...
Az író-rendező Dino Risi művészetét dicséri, ak6+ll1ori}hpn ellentétes jellem párhuzamos kibontakozása a darabban. Nemcsak felfogúsuk." látásuk is
más. Bruno -elve: vesd bele magad az életbe, majdcsak lesz valahogv. A túlóvatos Robertoé: szívesen belevetném magam, de nem merern. mert nem t.udom. hogy hová esem. Roberto nemcsak félénk, de gátlásokkal agyonbéklvózott Iélek is. Nem lát tis~tánr:'s nem mer a dolgok rnélvére tekinteni. Amikor
Michele bácsinál. Roberto naaybátvtánál összevegyült a család. Bruno azo-vnal átlát egy csomó olyan dolgon is. amit Roberto legfeljebb csak seitett. ele
önmagánaik sem mert bevallani. A biztonság, amellyel ebben a számára idegen komvezetben is f'őltalál ia magát, még csak fokozza az ügyefogyott jogász
bámulatát uidonsúlt barátja iránt. Ilyennek kell lenni! - erősödik meg bennea meggyőződés. És ez lesz a trazódiáia. Mert Bruno egyáltalában nem viz
a f<,lsőbbrendüember. akinek látszik. Nem gá~j,ístahn csirkefogó. csak p1etművész, aki ugyannkkor roppantul könnyelmű, felelőtlen és önző. Különváltan
élő felesége így vall róla: Mikor megismertem, tf'ogerés7tiszti eavenru'oát viselt, soha, sr-ha semmi :köze nem volt a tengerhez. Egyszerűen megtetszett neki,
tehát felvette ! ... Nem, nem azért hagytarn ott, rnr-rt lépten-nyomon mezcsalt..adóságokat csinált, hanem mert egyszerűen képtelen volt mást szeretni
az autóján kívül. Nagy gyerek, ekinek elnéző édesanyára van szüksége, nem
pedig feleségre ... Soha inem lesz senkije, mindig m'lg:'rnyos Iosz az életben,
hiszen mindenkire előbb-utóbb ráun, kícscrólí. akárcsa' az autóit ...
A tragédia mindenképpen elkerülhetetlen, a belső összefüggések evoluciója kívánja így. A gátlásos. él gyáva, ha megbokrosodbk, rendszerint vonz.za
a szerencsétlenséget, hiszen amibe beleveti magát, nem az eleme, idegenül
érzi magát a hajszában. nem ismeri az elszántságot, nem tud idejében kiug-
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rani . .. És a másik, aki ezt is megúszta, aki míndíg talpraeslk, akár amacska ? Övé a döbbenet, a .rérnült rámeredés a nihil partjára, mondani sem képes egyebet: annyit tudtam 'róla csupán, hogy Robertonak hívták ...
Felejthetetlen kép, a tengerpart! szakadékhan az összezúzott kocsi, rnelynek még mindig forognak égnek álló kerekei. Forognak, futnak a virtuális
sztrádán, amit már csak mí, nézők látun'; az elgörbült vtsszapí llantó-tükörből.
Nézzük és torkurikut fojtogatja a látvány.
Élmény volt ez a film, mert véleményt rnondott, mert egyéni Iátószögből
vetítette elénk mondanivalóját, A rendező úgy állította be a kamerát, hogya
roncsok alatt lis meglelje tekintetünk azt az apró tárgyat, a tükrőt. Ezt az élményt még a gyai.ra színkron sem tudta tönkretenni - rég nem hallhattunk
ugyanis ilyen 'hamis, rahangú tolrnácsolást, jobban kellene erre ügyeln ünk ! ...
(Bitte i Lajos)
VESZPRSMI KÖRKÉP ... Kettős évforduló jelentősége kínálja a lehetősé
get, hogy szellemi körutazást végezzünk il Dunántúl cr-ntrális területének és
"a Bakonynak fővárosában": Ienyűgözőcn mozgalmas multját és izgalmas távlatot nyújtó jelenet idézve.
Ezeket az évfordulókat a város első és második egyetemének története
nyújtja. Egyikben, az elsőben, hét évszázadot. a másikban másfél évtizedet
számolva ... De ezekben az évfordulókban még külön is azonos időpontok k
nálják az (:iszehasonlítúst, Veszprémben ugyanis jogos büszkeséggel emlí: ik,
hogy az a tiZO:1YOS hétszáz éves egyetem volt "az első magyar főiskola, ahol a
hét szabad mesterséget tanították és ahol a magyar diplomatákat nevelték".
Azonban a büszke felvilágosítást elszornorító vallomás követi, amikor bevallják, hogy il ICiskola alig másfél évtizedes rnűködésc után 12GO-ban - alapítójának, Kuti Lászlónak és korának mívolta szerint - tízezer márkát érő háromezer kötetnyi könyvtárával egyetemben el is pusztult a nagyhírű Csáknemzetség tűzvésszel , vérontással kísért "városJátogatás.a" során és többé nem
is nyerte vissza régi, mindösszc másfél évtizedes fényét, bárha a tizenötöd i I~
században Mátyás nagy humanistúia, Vetési Albort veszprémi püspök tengernyi
orőfcszítést végzett ezirányban. Ez a gyorsan ki alvó fény tehette, hogv varra
az első magyar egyetemre jóformán csak Veszprémben emlékeznek, hiszen
jelentősége a várost érő sok viszontagság rníatt nem érhetett fel a későbbi
pécsi, nagyszombati, kolozsvári stb. főiskolákéval. Viszont a második, az 1949hon alapított tizenöt esztendős mai magyar főiskola, a Nehézvegyipari ggyetem,
il Magyar Asványola] és Földgáz kutató íntézeteivel, kisérleti állomásaival,
gigászi erőfeszítéseivel hódítói biztonsággal teremtett magának nevet és helvet a magyar egyetemek' egyetemében ...
Az érdekes és érdemes ősszchasonlttásl lehetőségek ellenére sem kezdhetjük a tör1énelmi felsorolással és jelenünk diadalmas alkotásainak beszámolójával, mert mindezeknél feltűnőbb és megkapóbb a város táji adottsága,
fekvésének, építkezésének kópszerúsége, mely fejedelmeknek, királyoknak, a
legrégibb és legfiatalabb magyar egyetemnek száljásává tehette. Hiszen ha az
elmúlt idők gazduságnolltí.kájának következtében eléggé körülményes utazás
után végre megpillantjuk a roppant mószkőtáblákkal borított Mezőségben, a
Bakony rejtelmes, sötétzöld bástyája elóttguggoló nevezetes öt külön "hegyével", valóban: néma és elragadtatott csodálattal szemléljük, Utána nyomban
megértjük a kicsiny, zsebnotesznyi ismertetőben feltűntetett érdekességet, mely
szerint "Veszprém látképe Milánó közelében a festői Castiglione falai között is
látható, a város egykori grúfjának palotá i.iban". Ez a gróf: Branda kardinális,
pápai követ és Zsigmond király kedvelt diplomatája, Veszprém püspöke is
volt, aki éppen Magyarországon ismerkedett meg Ozorai Pipó úr udvarában
a firenzei származású, tehetséges Masolino mcsterrel. aki gyakran megörökítette
a dunántúli, nevezetesen: tolnai tájakat. Branda kardinális Castiglíonéba viszszatérve megbízta Masolínót, fesse meg számára Veszprém körképét, hogy
mindhalálig maga körül láthassa ... Masol ino mcster kőzópkori körképén rendre
felsorakozik a Bakony királyi tömbje előtt az őrszemként figyelő öt nevezetes,
púposan magasló "hegy": a Várhegy, a Jeruzsálem-hegy, a Benedek-hegy, a
Temető-hegy, és a napjainkban lebontásra kerülő ősi Cserhát. De látható a
í-
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fresk6n a Mezőség emberi kezek munkájával termővé kényszerített kemény
síksága, a Balaton víztükrének kékeszöld szalagja, a hegyeket megkoronázó
várral, templomtornyokkal és apró házsorokkal : egészben és együttesen annyi
bájjal, hogyafestőinek nevezett olasz tájban is feltűnhetik. Ez a ritka táji
adottság adja, hogy Veszprém távlatában többet nyújt az idegennek, mint
a valóságban. Mert a messziről annyira bájos és vonzó hegyek között komoly
szakadékok mélyülnek, amelyekben az egykor száznyi malmot hajtó Séd-patak sebes vize zúg az egymást érő hidak alatt és a gyönyörű viadukt körül, s
így város-település szempontjából rnindíg kemény feladatok elé állíthatta az
. építészeket.
Az ősi, régi Veszprémben nemcsak a házak, de az utcák is egymás fölül
mutatkoznak, csaknem megkapaszkodnak egymásban s a köztük alálejtő utcákban járművel köz1ekedni csaknem lehetetlen. Nevezetes Belvárosában.
Leninről elnevezett, a Bakony fáival díszített ligetnyi városi parkjának. a rnovgalmas Bakony szállón ak és feltűnő színházának közelében összefutó keresztútján például tíz percig is várakozhat a gyalogostábor. amíg eavík oldalról a
másikra átkelhet. hiszen se autót, se motort, se lófogatot megállítani nem lehet, amíg egyik vagy másik hegy lejtőjéről alá nem ér
így nem volt nevetséges a 'jelenet, amikor egy kisebb asszonycsoport hosszas várakozás és álldogálás után keresztvetéssel indult a forgatagba s hangos "Hála Isten"-t kiáltott,
amikor szerencsésen a tulsó partra, azaz azon nyomban a messz i és csönde,
magyar multra ért a forgalmas Kossuth Lajos utcán áthaladva. Itt a Váci-utcaira emlékeztető üzletsor végénél bájos szökőkút után akár egy középkorí várkapu magaslik Veszprém igazán vonzó műemlék látványossága, a Tűz avagy
Vigyázótorony meleg sárga fala, mely mintegv kettévágja a történelmi és a
modern várost. Ebben a részben aztán műernlék-házsor között, Batsányi János
és Anyos Pál fínom kő-arcmásának társaságában, Fellner építőmester remekszép barokk Püspökpalotáját és annak kertjét megpillantva elfeJejtkezhetünk
a Jutas vezér birtokán rekedt vasú t állomásról, az utazás nehézségeiről, a járáskelés bonyodalmairól és áhitattal merengve forgolódbatunk. Annál is inkább,
mert figyelmes szemlélődés közben kéretlen-váratlan felvilágosítónk is akad
egy-egy lelkes diák személyében, aki kórdezés nélkül is elsorolta. hogy "Szent
István király Veszprémben alakította az első magyar püspökséget, melylhez
azidőben Pest egy része, Székesfehérvár és Visegrád is tartoztak". De a lelkes
és igen tiszteletreméltó felvilágosítás alat't azt is többször hallhattuk, hogy
Veszprém volt "a magyar királyné városa". Ma már régen a múlt emléke ez,
de talán nem érdektelen ideiktatnunk azt a rigmust, amelyet itt szerkesztettek
és terjesztettek hozzá:
o

o.

Veszprém volt a magyar Királyné megyéje,
Királynét szolgált itt nemes falvak népe,
Szentkirályi-szabadi, szentgáli vadászok
kísérgették 4tján, ha erre tanyázott
o

o

o

Ehhez a vers ikéhez még azt is le kell [egyeznünk. hogya kapott felvilágosítás szerint eredetileg a régi városháza falát díszítő vadászjelenetben megörökített királyné gobelinképének felírásaként szerepelt
Az emlékezés annál érdekesebb, mert történelmébe visszatekintve a város lakossága mindíg
kemény haladószellemű és szabadságkedvelő volt: Bethlen Gábor, Rá,kóczi Ferenc, Kossuth Lajos mellett felsorakozva, vérét és életét áldozta a szabad életért.
Külön veszprémi érdekesség még, hogy a városban rttkábban halljuk emlegetni azt a tényt, hogy Szent István a kemény várfalak alatt, a még keményebb Bakony előtt verte le Koppány vezér reakciós elemekkel telített hadait,
mint azt, hogy "Gizella királyné itt hímezte a koronázó palástot". így egyetlen városlátogatás alatt sem hagyják megnézctlenül az egykori Katalin-kolostor völgy mélyében mererigő ezüstös omladékait IS büszkén rnutatnak a szegletes és faragott kövekre, melyek között - mint moridják - "ott volt a napos
munkaterem, ahol is tizenkét asszony tartotta ·a Királynénak a palástot hímzése alatt, mert olyan nehéz volt a rávarrott aranycérnától o, o"
o
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o

o

A várslátogató idegen végül is önállósítja magát és kis felvevőgépével egyedül ismerkedik a Várhegy egykori várának falaival, a peremén álló, messzire
sugárzó két márvány szoborral: országépítő István királlyal és Gizella királyasszonnyal, ,a szűk utcára nyíló, de középkorí vonalaíval, szűnes ablakaival,
gótikus kápolnájval annyira lenyűgöző Szerit .Mihály székesegyházával s benne
padányi Bíró Márton püspök szarkofágjával, amelyet a püspök szunnyadó
keleti fejedelemre emlékeztető szobra ékesít, a kicsiny Gizella kápolna Bizáncot idéző szentjeinek jelenésként villogó alakjaival és egyéb egyházi kincseivel. Ezeket a kincseket különben, miként ismeretes, Klempa Sándor apostoli kormányzó elgondolására és intézkedésére rövidesen külön Egyházmegyei
Múzeumban láthatjuk, amelynek felállításához az állam is hozzájárul, mert
nemcsak a város, de a négy várrnegyét érintő, hatalmas egyházmegye dunántúli tájainak értékét fogja egybegyűjteni.
Az első magyar egyetemmel, történelmi sorsfordulóval kitüntetett város
azonban nemcsak múltjának megőrzését hozza meg untalan igen tiszteletreméltó áldozatát, de a jelen évek alatt a jövőt szolgáló modern, lendületes Veszprémért is. Amióta a Nehézvegyipari Egyetem tükörsima, fényes ablakfalat.
az Ásványolaj és Földgáz-kutató intézet mészillatúan friss palotái sorakoznak
az új Hóvirág-telepneknevezett egyetemi városrészben, s egymást érik a bakonyi bányák trösztjeinek sűrű épületsorai, s betonriak, vasnak, alumíniumnak
ezüstös sugárzása csillog a szelíd, csöndes, sárgatalu öreg házak felé, melyek
fölött mostanság indul meg a lebontás kalapácsa: szinte megállás nélkül adja
át magát Veszprém a fejlődés és haladás törvényeinek és szükségességének.
Nem egy-két utcának, nem néhány öreg háznak bontásáról van ugyanis szó
Veszprémben, de a kétszáz éves, annyi szeretettel körülvett Cserhát-városrészről, ahol természetesen sok sóhaj hallatszik, sok könnycsepp legördül, mégis lelkes buzgósággal sorolják, várják az átmeneti lakásul szolgáló házak megtererntését s az új városrész felépülését, hogy a zegzugos Cserhát helyén sugárútak, parkok, paloták teremtődjenek.
Rendkívül figyelemre méltó, hogy a Hóvirág városrész az egyetemi épületekkel, a tudósok Iházaival, a kétezer személyra tervezett diákotthonnal, a
hatszázszemélyes hatalmas diákéttermekkel - akár a bányatrösztöle házai gondosan a százszobás Iroda-ház mellett, az annyi értékkel gazdagított Múzeum
és a bűbájos kicsiny Bakonyi Ház szornszédságában kezdődik. Ez a tervszerűség
hitvallás ként fejezi ld, hogya város múltbeli kincseit megőrizve kínja szolpálni a jövőt. Veszprémről eddig úgy tartották, hogy "papok, katonák, diákok
városa" . .. Ehhez a három fogalomhoz az elmúlt másfél évtizedes új egyetem
korszakában még másik hármat pecsételték:" tudományos kutatók, geológusok és bányászok városa". Ám mind az első, rnind a második fogalom-hármasság korántsem csökkenti a várost körülvevő kitűnő földmívelő rétegnek, azután
az agyagrnüveseknek, .a Herenderr és Ajkán kivirágzott művészet népi úttörői
nek, és a fafaragó pásztornépnek megbecsülését, hiszen míndannyían együttesen alakították ki ezt a vonzó és értékes dunántúli kultúrközpontot,
(Dénes Gizella)

ISTEN, FÖLD ÉS EMBER A ZSOLTÁROKBAN. Mond-e valami jellemzőt
és tanulságosat a zsoltárok szótára, a zsoltár-könyvé, amely az egyház egylik
legfontosabb imádságos gyűjteménye, papjaink napi imádságainak forrása?
Találunk-e valamiféle szabályszerűséget szókíncsében, Iehet-e következtetni kifejezésanyagábóle fontos imaforrásunk világára és szellemiségére? Ilyen kiérdések rnerülnek fel bennünk, amíg a zsoltároskönyv szókéncsének és kifejezésanyagának most megjelent latin-magyar gyűjteményét olvassuk.»
Nem elvont, az élettől távol eső kérdések ezek, hiszen, mínt említettük:
papjaink, zsolozsrnázásuk során, nétröl-hétre végig mondják a százötven zsoltárt és a tizenhatcanticumot. A szótár éppen azzal a céllal készült a püspöki
kal' 1957-es'idevágó rendelkezése alapján, hogy papnövendékeink számára megkönnyítse a zsoltárok könnyebb megtanulását, rnélyebb megértését, papjaink
számára pedig helyesebb, a maguk és a hívek számára gyümölcsözőbb mondását.
• Liptay György: Zsoltárkulcs. Szent István Társulat kiadása. 1962.
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A százötven zsoltár mlntegy huszonnyolc-huszonkilencezer szót tartalmazó
szöveg, A szám változik a nyelvek szerínt, amelyekre lefordították és fordítják őket. Az alapszavak száma míntegy kétezerhatszáz. Ennyiből alkották
a szöveget a szerit szerzők, arnint azt a szótár előszava is említi. A szótár
hozzávetőlegesen tizenötezer kifejezésben és utalásban dolgozza fel ezt a szókincset.
A legelső, ami a zsoltár-szótárt lapozva szemünkbe ötlik: vannak benne
alig egy-két utalással szereplő címszavak és vannak olyanok, amelyek alatt
az utalások, hivatkozások négy-öt oldalt megtöltenek. Vannak tehát fogalmak, amelyekkel a szerit szerzők sokat küzdenek, birkóznak,szavak, amelyeket
sokszor králtanak, emlegetnek, örvendezve, vagy keseregve. Ha ezeket összeszedjük és egymás mellé tesszük, önkéntelenül is elgondolkoztató megfigyelésekre kapunk indításokat.
A zsoltárok Iegtöbbet emlegetett szava: Isten neve. A zsoltáros majdnem
ezerszer szól ítja meg teremtőjét. Elsősorban Úrnak, Uramnak mondja őt 656S2lOr, lényegesen kevesebb alkalommal Istennek, 236-szor. (A héber eredetiben
az Úr =. Jahve 642, az Isten = Elehím 229 ízben fordul elő. V. Ö. SimonPrado: Praelectiones Biblicae.)

A zsoltárokban tehát az Úr, az ember és a míndcnsóg Ura lép elő. Ldturmidőn oly gyakran szóldtja Dominusnak
és Kyriosnak az Istent.
A2lsoltárok Isten-képe azonban nem merül ki az Úr egyhangú szélűtga
tásában. A Zsoltánkulcs a Deus és Dominus címszókat. éppen gazdagságuk míatt, nem részletezi külön. A többi címszó utalásaiból azonban szembetűnik a
zsoltárok Isten-fogalmának gazdagsága. Az ember elámul azon a változatosságon, ahogyan e fogalom az -ihlctett szövegekbr.n .kibontakozik és kiteljesedik.
Valóban sehol nincs Isten arcának a zsoltároskönyvéhez hasonló gazdag tükröződése sem az ősi, sem az új, sem más vallású, sem keresztény imádságokban,
énekekben, vagy imagyűjteményekben.
Ebben a gazdagságban a legnagyobb végletek .kerülnek egymás mellé csodálatos egyensúlyban. Isten a végtelen nagy és távoli hatalom, akinek dicső
ségét az egek hirdetik (18. zsolt.), ugyariakkor ott rejtőzik bennünk, létünk
legbensőbb lényegében, ő alkotja az ember szívet (32. zsol t.), ő teremtette és
kormányozza a rnindenséget, ő alkotta a holdat és a csillagokat (3. zsolt. 4.),
előtte tapsolnak a folyamok (97. zsolt.), parancsára fúj a szél (147. zsolt.), betölti a földkerekséget élőlényekkel (88. zsolt.) - de arra is gondja van, hogy
megörvendeztessc gyernnekeit tetteivel (91. zsolt.). O a seregek Ura (79. zsolt.),
jobbjával támogatja az. embert (36. zsolt.) - de meg is sanyargatja azt (89.
zsolt.). Megtalálható itt - mintcgy csirajaban - a jézusi Isten-fogalom fő
jegye, az atyaság is. Legerősebben éppen egy messiási zsoltár fogalmazza meg.
"így szólít majd (a Messiás): Atyám vagy nékem, és Istenem, kősziklám, menedékem." (88. zsolt. Sik S. Iord.).
A zsoltár-szótár legterjedelmesebb címszava: a terra, a föld. Nyolc oldalt
tölt ki a rá vonatkozó utalások felsorolása. Nyers, de szembetűnő bizonysága
az annak, hogya zsoltáros vallásossága nem valamí életidegen, a világtól elforduló érzés, hanem nagyon is "földkö2le1ben" jár. A terra - a föld, 239 utalásban fordul elő, a caelum - ég, csupán 77-ben. A terra jelenti a föld felszínét, az ember lakóhelyét, a tájat, a vidéket, országot, általában: helyet, a
világot, a föld .kerekségét, az ég antipólusát. A zsoltáros Istenre függeszti szemét, de soha nem feledkezik meg a földről és a természctröl, amely körülveszí őt. Ott zúgnak e remekművekben a tenger és a szárazföld vizei (52 utaIásban), a hegyek (63 helyen), a mezők és pusztaságok. A természet, ahogyan
a szent énekek költői 1Mják, tele van élettel, rnozgással, feszültséggel. "Látta a
tenger és elfutott, - a Jordán hátat fordított. - Hegyek, mint kosok táncolának - a halmok, rnint zsenge bárányok ..." (113. zsolt.). Vagy: "Csorognak
a sivatag legelői, - a halmok is örömet öltenek, - A legelők nyájakba öltözködnek - gabonával takaródznak a völgyek, - Ujjonganak és dalolnak mindenek ..." (64. zsolt. - Sík S. ford.).
Nap, hold és a csillagok, hajnal, reggel, dél és esti szürkület, szellő és vihar, a fűszál és a cédrus, a nád és a pálmafa; mind tud valamit mondaní itt
giánk a zsoltároleból veszi az ihletet,
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Istenről. A zsoltároknak megvan a faunája: bárány, vadkan, rnéh, sas, áspis,
madár, bestia, ökör, sáska, Livaly, kutya, az állatok kölyke, szarvastehén, cethal, gólya, galamb, holló, szúnyog, sárkány, ló, fecske, hörcsög, igavonó, tulok,
Ievíathan, csiga, öszvér, légy, juh, pelikán, hal, béka, csúszómászó, kígyó, bika,
gerlice, féreg, vipera. Ugyanígy lehet összeállítani meteorológiáját, flóráj át,
ásványtanát is.
Mindez mégsem [elonti, [hogy a zsoltárok embere csupán csak a természet
gyermeke volna. A zsoltárkulcs második legterjedelmesebb címszava: a populus
- nép. Négy oldalt tölt meg alatta a 140 utalás felsorolása. Hozzá kell vennünk a gens - nemzetség címszavát 84 és a generatio - nemzedék szót· 31
utalásával. Ahogyan nem téveszti szem elől a zsoltáros az ember természeti
környezetet, ugyanúgy szüntelen emlegeti szociálrs környezetét is. Közösségí
lény a zsoltárok embere. A közösség szól e szent énekekben Istenhez - vagy
Isten a közösséghez - akkor is, rnikor a szent s:ZiCrzőegyesszám első személyben beszél.
A teljes embert ölelik fel, teljes testi mivoltában, minden szellemi, lelki,
erkölcsí vonatkozásával. természeti és társadalmi környezetében. Alig van testrész, amelyet fel ne 'használna szóképeiben és hasonlataiban, rendkívül elevenné, élettől duzzadóvá téve az ó- és újszövetségi imádság myelvét. Auris fül, barba - szakáll, bracchium - kar, caput - fej, capilIus - haj, caro hús, collum - nyak, cor - szív, crus - lábszár, cutis - bőr, dens - fog,
digitus - ujj, dorsum - IhM, [acies - arc, genu - térd, qutiu« - torok, humerus - váll. labium - ajak, lingua - nyelv, lumbus - ágyék, manus - kéz,
maxilla állkapocs, medulia - velő, molaris - zápfog, naris :- orrlyuk,
oculus - szem, os csont, os - száj, palatum - íny, palpebra - szempilla, pes - láb, pupilla - szembogár, pugnus - ököl, ren2S - vesék, sanguis
- vér, spiiitus - lélegzet, uber - emlő, uterus - anyaméh, »enter - has;
vertex - fejtető, viscera - belek, mL/tus - tekintet, alkotják :a zsoltárok anatórniáját. Ezek a szavak is legnagyobb részt arra szolgálnak, hogy elvont és
tcrmésxetfelettí Iogalrnakat hozzunak ember- és életközelbe.
Például: paipebrae Domini scnlfantur filios homiml7n - az Úr szempillái
vizsgálják az emberek fiait" {10. zsolt.)
A lelki állapotok, érzelmek képeit szinte fel se lehet sorolni a zsoltárokból. Hadd említsük meg csak az egy a betűvel kezdődő, lélekállapotokat festő
és jelző szavakat: abhorreo - visszaborzad, abominor - gyűlöl,' acqttiesco megnyugszik, iuioerto - figyel, aemulat'io - téltékcnység, aestimo - becsül,
aitectus - hangulat, vonzalom, afjlictfo - gyötrődés, affliga - elcsüggeszt,
amarituda - keserűség, angor - szorongás anirnadverto - észrevesz, animus
- érzület, lelkület, arujustia - gyötrelem, anxietas - félelem, ardeo - lángol, attendo - odafigyel, aiiollere anirnum - felemeli a lelkét, ausculto fülel, avaritia - lcapzslság, avel'ta - elfordul, avidus - sóvárgó.
Érzelmekkel teli, tetterős, ugyanakkor önmagával, gyarlóságaival viaskodó,
esendő és könyörgő, magasba vágyódó teremtmény, a zsoltárok embere. A
cor - szív 132, a manus - .kéz 116, az opus - mű 66, az inimicus - ellenség
102, a iustitia - igazságosság 71, iustus - igazságos 62 helyen fordul elő a
zsoltárokban. Minden emberi érzés ott lobog szívében: öröm és bánat, boldogság és keserűség, bizakodás és csalódás, ellágyulas és harag, áldás és - átkezódás. Az elvont analizisek kondicionált légkörében meghökkentőnek tű
nik - gyakran fel is róják - , hogy vannak átok-zsoltárok is. Ha az ember
végiglapozza a zsoltárok szótárát és ott rendszerbe szedve látja a zsoltárok
fogalornvllagát, valamiképpen megérti, hogy az embernek ehhez a teljes képéhez hozzátartozik a legvégletesebb érzelmek kifejezése is.
Az opus - a mű sem üres szólarn a zsoltárok ajkán. Összeállíthatjuk a
zsoltárok foglalkozási listáját, a benne felsorolt rnunkaeszközök jegyzékét is.
Az aedificantes - az építkezők, az .agri - szántóföldek, az arator - szántóvető, a grex nyáj, pascua - legelők, épp úgy helyet kapnak a zsoltárokban,
mint az acies - a csatasor, a civitas - város, a venans - vadász, a liber a könyv, a iudicium - bíráskodás.
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Valóban, nem fejezhetjük be más megállapítással áttekíntésünket: a zsoltárok könyve az imádság leggazdagabb forrása, ami valaha is a Szentlélek
kegyelméből ihletett lelkeken át kiömlött. Utolérhetetlen tökéletességű és teljességű tankönyve az Istenhez szóló és az Istenről szóló beszédnek. Kimeríthetetlenül sokat lelhet mondaní vele és általa Istennek az emberről és az embereknek az Istenről. Nincs olyan emberi probléma és helyzet, amelynek mélyéből ne lehetne a zsoltár szavaival Istenhez felfohászkodni. Nem véletlen,
hogy Jézus földi élete utolsó pillanatáig szüntelen imádkozta a zsoltárokat.
(Sinkó Ferenc)

JEGYZETLAPOK. (Elkésett érv.) Akivel vitatkoztam, közel volt hozzá,
hogy kettéharapjon. "Mindenestül!" - hörögte tajtékzó szájjal. Aztán: "A
babfőzelékből kiszedheted a legyet; de ez olyan főzelék, amit légyestül kell
megenned. Vagy, vagy. Vagy a légy is, vagy semmi !"
Megvallom. nem szeretem a legyet a főzelékben. Semmiféle főzelékben. És
ha egy mód van rá, kiszedern.
Párizsban vettem meg, és Szárszóra menet a vonaton olvastam Mauriac
könyvét, melybe:n elmondja, mit hisz, hogyan hisz. Ce que je crois a címe.
Rögtön, a harmadik lapnál eszembe jutott a vita, meg a főzelék a legyekkel.
És megjelöltem a lapszélen ezt az elkésett érvet; végtére sosem árt elgondolkodni azon, amit Mauríac mond (bár lehet, hogy ellenfelern Mauriac orthod. xi áj át is épp oly dühösen kétségbe vonná, mínt abban a bizonyos vitában az
e.iyémet). Nos, idézem Mauriacot:
"Szó ami szó: nem mondhatnárn, hogy önmagáént szeretem a katolikus
egyházat. Ha nem hinném, hogy az örök élet ígéi nála vannak, a legkevésbé
sem csodálnám struktúráit, rnódszereít, és történelmének jónéhány fejezetéről
megvolna a véleményem. Legelviselhetetlenebbnek az albigensek ellen viselt
keresztes hadjáratát tantom. Mindig élt bennem a meggyőződés, hogy őseírn
kőzül, akik Ariége...ből valók, néhányat élve elégettek. Ebből a szempontból
nézve, szöges ellentétben állok az Action Francaise elszánt híveivel, akik nem
hiszik ugyan, hogy az Egyház az igazság Ietéteményese, csodálják viszont, rnínt
intézményt. Az én szememben az Egyház, részben éppen hibáival, sértetlenül
megőrizte a rá bízott kincset; nem az a döntő számomra, hogy kodíf'íkálta,
katalogízálta, meghatározta, valarnível rnerevebben is, mint szeretnénk; hanem
az a fontos, hogy megőrizte, és hála az Egyháznak, az Ige eljutott hozzánk,
nem mint emlék, nem mint valami, amire visszagondolunk, hanem mínt élő
és hatékony valóság: - Bűneid meg vannak bocsátva. - Ez az én testem,
mely értetek adatilk."
Tehát nem mindenestül. Hanem lényegestül.
(Amit szabad Jupiternek.) Még az is ismeri a közmondást, akinek nincs
klasszikus múveltsége: Quod licet Jovi ... Vagyis amit szabad Jupiternek, azt
nem szabad az ökörnek.
Ha egy magyar írónak eszébe jut darabját nem az időrend legeslegelején
kezdeni, a kritikusok keményen megróják "modernizmusáért". Ha Jonesco a
végén kezdi a darabját, és Becket a fejük tetejére állítja szereplőít, ugyanazok
a Icritíkusok újjongva ünneplik a sablonokat fölrúgó merészséget. Ha egy magyar író darabjában a hősök nem rontanak nyílt szinen egymásra és nem bocsátkoznak ádáz pörlekedésbe, a kritikusok szemére vetik, hogy műfajt tévesztett és nincs benne dráma. Ha Wilder elmondatja hőseivel megható élettörtenetüket s eszébe sincs drámát csiholni a színpadon, ugyanazok a kritikusok
könnyes szemmellelkesednek, hogy végre megjelent a deszkákon a Iíra és a
költészet. Ha egy magyar író fonákjára fordítja a történelmet, anakronizmussal vádolják és realizmust kérnek számon rajta. Ha egy Dürrenmatt csinálja
ugyanezt, magasztalják tiszteletlen szellemességét, éles szatíraját és rnerész
szimbolíkáját.
Megannyi Jupiter. Mí, magyar írók viszont, úgy látszik, mindnyájan ökrök
vagyunk.
Vagy lehetséges volna, hogy mégis a krítíkusokban van a hiba? (r. gy.)
Felelős
Főv,

kiadó: Saád Béla
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