
NAPLÓ
OSSZüLEINK ELVESZETT PARADICSOMA. ösí, a történelem előtti kor

ba visszanyúló és sok évezredes hagyományra támaszkodó néprnesék, legen
dák beszélnek egy elveszett paradiesomról. A primitív népek legünnepélye
sebb, titoktartással leplezett serdültavatási szertactásaínak egyik lényeges ré
széf alkotta - s alkotja még ma élő primitíveknél is - az ún. "őstőrténet"
továbbadása, megtanítása. Az elveszett paradicsom eszméje azonban ott ta
lábható ősi nagy .kultúrnépek hítében is, így például a hindu, a perzsa, kínai,
görög és római mitJhológiában is: az az elgondolás és hit, hogy valamikor az
emberiség bölcsőjének korában és helyén volt, az embereknek egy olyan ál
lapota, melyben maradék nélkül boldogok voltak. EbbŐIl a boldogságból azon
ban valarní'képpen kiestek . .. Az ösgeolőgia és a palaentológía adatai egész
sötét képet festenek a jégkorszak emberének életéről, de a népek tudatában
mégsem a barlanglakó, a maga primitív eszközeivel a puszta "félállati" létért
küzdő ember emléke maradt meg, hanern egy boldog "aranykoré", egy helyé
és időé, ahol és amikor minden rnegvolt, amit csak az ember magának kíván
hatott, megálmodihatott ...

A Biblia elején, a Genezis 2-3. fejezetében is olvasható egy elbeszélés a
"pa'radksomi" boldog állapotról, az Edenkertről, melyet az Isten az ernber
lakhelyéül készített, ültetett valahol Nagykeleten ... A Biblia látszólag pontos
földrajzi meghatározást ad, amikor a paradicsomkertet megöntöző négy folyót
megnevezi, .mely közül 'kettő azonosfüható, mert a Híddeqel a 'I'igríst, a Perath
pedig az Eufrates folyót jelenti a szentírásban. A Biblia eredeti héber szöve
gében ez áll: "Bs ikertet ültetett az Úristen édenben keleten s ebbe helyezte
az embert, akít.alkotott ..." (Gen. 2, 8). Az úgynevezett "Hetvenes" görög for
dítás ezt a kertet a perzsa királyok függö kertjeként képzelte el, s ezeknek a
nevét: a ".paradeisos" szót használja, innen ment át a modern nyelvekbe is a
"paradicsomkert" elnevezés. Ebben a kertben az Isten sokféle szernre szép és
finom ízű gyümölcsöket termő fáJt ültetett, közöttük volt a középen az "élet
fája" s "a jó és gonosz tudásának fája". Az embernek kellett művelnie és
őriznie e .kertet, rendelkezésére állott .minden fának termése, de egyre vonat
kozólag szigorú tilalmat adott az Úristen I "a jó és gonosz tudásának" a fája
trltott volt, annak gyümölcséből nem ehettek ősszüleink "iha,lálbüntetés terhe"
alatt ... Mert az Isten parancsa így szólt: "amely napon (azaz abban az eset
ben, ha ...) eszel belőle, halált kell halnod (azaz: biztosan meg kell halnod !)
(Gen. 2, 17). A Genezis 3. fejezete aztán elbeszéli, hogy az első emberpár nem
áílotta ki a próbát, evett a tidtott fáról és azóta '3 paradicsom velveszett szá
mára, az Isten kiűzte onnan ősszüleinket, két angyalt - kerubot - állított
oda villogó lángpallóssal, ,,!hogy őrizzék az élet fájához vezető utat" ... A bol
dog, az örök és halhatat.lan élet kapuja tehát bezárolt az emberek előtt.

Aki elemi, vagy középískolaí tanulmányaíoan hittant is tanult, az igen
sokszor ennek a "paradi,csom-elbeszélésnek" a külső kereteit őrizte meg em
lékében, s mivel a kisérő magyarázat, esetleg a kezében Iévő tankönyv a
Genezis 2-3. fejezetében leírt dolgokat szóról-szóra értelmezte és szigorúan
vett történelemnek fogta föl, azért mindezeket az elemeket a hit dogmájaként,
az Isten kinyilatkoztatott hitlgazságaként vette és hitte - vagy esetleg tagad
ta meg ... Ennek az oka jórészt az, hogya "paradicsomi történet", "ősszüleink

története", vagy a "bűnbeesés története" látszólag éppolyan tőrténetet ír le,
rnínt például a Királyok könyvének egyes fejezetei, külső formájában nincs
különbség közöttük. Ennek alapján a későbbi magyarázok besorolták rnodern
vagy klasszikus értelemben vett történelmi műfajba a Genezis fejezeteit, holott
- mint azt részletesen kifejtettűk előző cikkünkben - egyikhez sem tartoz
nak. Azért írja a Pápai Szentírásbízottság 1948. január 16-i Iévelében ezekről

a fejezetekről: "törénetriségüket általánosságban sem állítani, sem tagadni nem
lehet anélkül, hogy ezáltal [ogtalanul ne alkalmaznánk vrájuk egy olyan iro
dalmi műfaj szabályait, amelybe azok nem sorolhatók ..." Mert rninden mű

fajnak megvan a maga sajátos "i,gazsága"; és értelme: más az értelme és en
nek alapján az "igazsága", tanítása egy példabeszédnek, egy hasonlatnak, más
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az allegóríának és más egy himnusznak, más a népies elbeszélésnek és más a
tanító költeménynek, éposznak vagy prózanak és ismét más a szigorúan vett
történeti leírásnak Isten a maga tévedhetetlen tekintélyével éppen azért csak
annak az értelemnek igazságát garantálja, amit a szerit szerző által használt
irodalmi műfajjal ikifejemi akart és leíratott. Ezért mondja a Divino aff~ante

Spiritu kezdetű enciklika, hogy míndenkí számára nyilvánvaló: "a szentsző

végnek kifejtő magyarázatában a legfontosabb szabály az, hogy pontosan
meg kell határozni, mit akart az 'író mondaní ... A:mde a régi keleti Iróknál
egyes irodalmi műfajok és formáik jelentése, értelme nem olyan világos, mint
a mai íróknál. Pusztán nyelvtaní szabályokkal. nyelvészettel, vagy az össze
függésből nem lehet meghatározni azt, amit a régi keletiek ezekkel a for
mákkal ki akartak fejezni ..." XII. Pius pápának ez az enciklikája azt is vi
lágosan kijelenti, hogy ez a szabály minden katolikus szentírásmagyarázónak
elsőrendű és elengedhetetlen feladata s :ha ezt nem teszi meg, akkor a kriti
kus és rnűvelt elmékben annak a veszélynek tesszük ki a Bíbltát, az Istennek
a szavát, hogy azt tévedéssal vádolják meg s ezzel az emberekben megrendi
tik a hitet, pedig nem a Biblia, hanem annak helytelen és értetlen magyarázói
tévednek. Azt mondja a pápa: "Gyakran ugyanis, ha egyes emberek újra meg
újra kífogásolják, !hogy a szentírók eltértek a történeti hűségtől vagy kevésbé
hűségesen adták elő a tényeket. nyilvánvaló, hogy csak azokat a régieknél
szokásos beszédmódokat és elbeszélő műf'ajokat alkalmazták. melyeket a köl
csőnős érintkezésben mindenütt használtak... és megengedettnek tekintet
tek ..."

Ezeket az alapvető és önmagukban véve egyszerű és világos elveket nem
tartották szem előtt igen sokszor a Biblia magyarázói, amikor a szeritírásban
természettudományos tanításokat, őstörténetet és paleontológíát stb. kerestek.
Igy történhetett meg, hogya természettudományi igazsággal szemben a Bibliá
val próbáltak érvelni, s például Galileit és. másokat is heliocentrikus rend
szere miatt, azaz állftőlag hitellenes, szentíráseblenes tanítása míatt ítélték el
és zártak börtönbe. Nincs kétség abban, hogy Galibeinek volt igaza s az őt

elítélő teológusok tévedtek vaskosan ...
A rnondottak alapján már előre is kijelenthetjük, hogya Genezis 2-3. el

beszélését sem lehet rnodern vagy klasszikus értelemben vett krónikának te
kinteni. Hogy alapvető vallási és hitbeli igazságokat akar elmondani. hogy
ezeket a tanításaikat történeti tényekre építi és mindezzel az ember legkín
zóbb, örök problémájára akar a sugalrnazó Isten hatása alatt feleletet adni,
az nem kétséges. És az is vidágos. Ihogy nem akaria az őskorszaknak törté
nelmét, ;flóráját és faunaját leírni, mint azt sok teológus hitte.

A Genezis l-ben, az ún. hatnapos teremtéstörténetben hétszer olvassuk
Isten egyes teremtési aktusa után: "És látta az Isten, hogy jó!" Amióta az
izraelita néppel az Isten szövetségetk!ötött, azt választott népévé tette és a
történelernben rajta keresztül készítette elő a megváltást. azóta ennek a nép
nek rendíthetetlen hite volt az. hogy a végtelenűl hatalmas. bölcs, igazságos,
mindeneket teremtő Isten egyszersmind végtelenül jó is. Tudta és vallotta.
hogy az Istentől csak áldás, jóság származhat. ezért írja a teremtéstörténet
szerzőle is és tanítja félreérthetetlen világossággal, hogy az Isten mindent
jónak akart ... De a hivő dzraelita lelkében éppen ezért csak még gyötrőbb

és elviselhetetlenebb lett az örök [óbi probléma: rmiérta 'kín, a gyötrelem,
a szenvedés és halál, az erkölcsi és fizikai rossz ebben a világban? Hitte, val
lotta büszkén és határozottan, hogy míndent Isten teremtett, s mivel ő vég
telenill jó, azért a Teremtő kezeiből csak jó kerülhet ki; de ugyanakkor látta
és tapasztalta azt is, hogy ez a világ, ez az emberi lét nem jó. Miért?

Erre a kérdésre a szentszerző nem felelt és abszolut monotheízmusa alap
ján nem is felelhetett ikozmíkus vagy metafizikus dualizmussal, mint például
a zoroaszteri vagy gnosztikus vallások... Miért? Erre felel az ószövetségi

.szentszerző, aloí koronak legnagyobb teológusa volt. Ez a felelet hármas:
l. Isten az embert boldognak, .halhatetlannak, uralkodónak teremtette;

2. ebből az állapotból saját hibája, engedetlensége, 'kevély lázadása miatt esett
ki; 3. az Isten azonban még a bűn után sem hagyta magára az embert, hanem
végtelen irgalmával megbocsátott és előkészítette a megváltást az emberi tör-
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ténelem folyernán: ez a történelem szünet nélküli küzdelem - mégpedig az
első bűn óta, tehát a történelem hajnala óta - a jó és a rossz, az erény és a
bűn, emberi gyöngeség és isteni ·kegyelem,. az lsten és a kísértő sátán között,
mely harcban a végén a jó, az élet, a boldogság, az lsten fog győzni.

Megállapíthatjuk, hogy ez a hármasfanítás minden kinyilatkoztatott pozi
tív vallásnak alapja s ez a hármas jgazsá,g szerintünk egyszersmind történeti
tény is.

Ezt akarta tehát tanítani, leí:rni a szentszerző, Kérdés azonban, hogy nem
akart-e ő ennél többet is adni, nem akarta-e ő a Genezis 2.-ben a boldog'
aranykor tnikéntjét is, földrajzi helyét is leírni? A cikkünk elején kifejtett
elvek alapján csak egy válaszunk lehet: nem! Ezek az elvek hosszú ideig is
meretlenek voltak a hivatásos teológusok előtt is, pedig az elbeszélés tartal
mából és külső kifejezési formáj ából bizonyos fokig következtethettek volna
arra, hogyaGenezisnek ebben a részében nincs szígorúan vett történelem és
nincs természettudomány; a paradicsom-elbeszélésben fölhasznált elemek csu
pán keretet képeznek és festékanyagat adnak az "ember tragédiája" törénett
freskójának megfestéséhez. melyben nem a "festö elemek" és "festékanyagok"
a tanítás részei, hanem maga a freskó tárgya, az a tény, amit ábrázolni akar.
Elvakította ezeket a régi magyarázókat például az a "pontos" helymeghatá
rozás, hogy az édenkert a Tigris és Eufrátesz között volt, minthogv ez a két
folyó ma is ismert. S nem vették észre, hogy a "pontos meghatározás" nagyon
is bizonytalan és többértelmű - s főleg nem gondoltak arra, hogy az emberi
élet legalább félmillió éves a földön, s a terelér korszak végén vagy a quartér
kor eleién - amikor már ember él a földön - még nem volt sem Tigris, sem
Eufrátesz ... Arra sem ügyeltek, hogy az lsten nem volt "kertész",alki gyö
nyörű kertet ültet. benne különféle ízes és szép gyümölcsöt termő fákat. és
inem "szabó", akii az édenkertből való kiűzés előtt .;bŐT'köntösöketkészít Adám
nak és fe'lesézének" (Gen. 3, 21); s hogy az egyéb, az ember és első asszony
teremtésével kapcsolathan használt képek és leírások mlnd-mind azt mutat
ják, hogy elhibázott felfogás a "paradicsomkert"-elbeszélésben történeti kró
nikát keresni.

A paradicsommal a szentszerző II fönt említett első hítíeazságot akarta
ábrázolni, hogy az Isten az embert, az életet, a világot jónak akarta és terem
tette. s hogy ezt érzékeltesse, az édenkertben megfest egy világot, rnelvben
semmi baj és rossz nincs ... Elképzel egy kertet, rnelvcsodálatos gyümölcsöket
terem, s ott a messzi Keleten - ahol a víz többet ér az aranynál, mert ritka
és az élet, a flóra előföltétele - ezt a kertet négy nagy "folyó" öntözi meg ...
Ebben a kertben van egy nagy állatvilág is, de ezek nem ellenségei sem egy
másnak. sem az embernek: ott az ember tökéletes harmóniában, "barátságban"
van az Istennel, állandóan együtt vannak, az lsten teljesíti az ember mínden
vágyat és álmát; az első emberpár olyan' klfrnában él, ahol ruhára nincs szük
ség, mezítelenül járnak, de ez a meztelenség nem volt bűnös vágyak felkor
bácsolóia, stb. Azaz: az ószövetségi teológus megfest egy világot, rnelyben mpg
nincs bűn. Az idealizált világképpel, a "paradicsommal" az embernek termé
szetfölötti kegyelmi állapotát tanítja, az emberét, akinek "barátja", gondvi
selő és szerető atyja- az Isten, s aki fürdik lsten szeretetében ... Ha a "paradi
csom" leírását összehasonlítjuk azokkal a szimbólumokkal. képekkel és apo
kaliptikus víziólckal, melyekben a próféták az eljövendő Megváltó országát,
az ő szabadítását és uralmát raizoliák meg,akkor pontosan ugyanezeket az
elemeket ta'láljuk meg náluk: lzaiás 30, 23-26; 35, 1-2; 51, 3: ll, &-9; Ezekiel
28,2-10, 13-17; 34, 26-27, 34-35; Ámosz 9, 13; Joel 2, 24: Zakariás 8, 12 stb.
Vajon például az izaiási jövendölés: "együtt lakik majd akkor (ti. a messiási
korban !) a fankas a báránnyal, s a párduc a gödölyével ... a borjú, oroszlán
és juh ... és parányi gyermekterelheti őket. Borjú és medve együtt legelnek ...
és szalmát eszik majd az oroszlán .. ." (lzaiás ll, 6-7) a messiási kor termé
szettudományos leírását, az egyes állatok megváltozott fizíológiáját akarja
megadni?

A Genezis 2. szerzője a ,.paradicsomi" festékanyaggal ábrázol egy világot,
melyben még nincs bűn, a prófétálk pedig ugyanazzal a formával egy világot,
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melyben tnár nincsen bűn. EnnY'i amondottakból kétségkívül ,megállapítható,
sőt ezt meg kell. állapítanunk, különben például egyáltalában nem beszélhet
nénk az első emberpár természetfölötti kegyelmifelemelésér6l. Erről szóról
szora véve semmit sem találunk a Genezis 2-ben. S ennek k6vetkeztében bűn

beesésről és megváltásról, üdvtörténetről sem beszélne a szentírás, Hogy en
nek a boldog, ártatlan, a természetfölötti kegyelemben élő, hallhatatlan emberi
állapotnak, a bűntelenség koránaik volt-e egy - a világ, a Föld többi részétől

kl!lőnböző -különlegesen kedvező és fe~hőtlen életkörüsményeket biztosító
földrajzi kerete, azt a Bibliá:ból - jelenlegi ismereteink alapján - nem tud
juk megállapítaní ... Azt pedig rnégkevésbbé, hogy - amennyiben volt
hol lehetett az? (Szörényi Andor)

A PAPNEVELÉSROL A MAI LELKIPÁSZTOR SZEMÉVEL. A jövő pap
jait a szemínáríumokban képezik papi rnunkájukra. Hazánkban Budapesten.
Egerben, Esztergomban, Győrött, Nyiregyíházán és Szegeden van papnevelő

intézet. Milyenek lesznek a jövő papjai? Sok függ attól, hogy hogyan készítik
elő őket. A szemináríurní épületek beosztása szirite az egész világegyházban
többé-kevésbé egyforma. Majdnem minden papnevelőintézetben a felsőbb

évesek külön-külön szobát, ún. cellát kapnak, hogy szokják meg a magányt,
az egyedüllétet.

A régi esztergomi szemínárlum homlokzatán az alapítók szándéka szerint
ez a fölírás volt olvasható: Scientiae et pietati - a tudománynak és a Iambor
súgnak. A második vatikáni zsinat is foglalkozik a papnevelés időszerű kérdé
seivel. Országonkint mások és mások a prcblémék, de abban az egyben min
den papnevelőintézet megegyezuk. hogy a szemínáríumí nevelésben a tudo
mánvra és az életszentségre való nevelés a legfontosabb.

Napjainkban olyanok is jelentkeznek a papi pályára, akík eddig még nem
tanultak latint és a vallási ismereteik is hiányosak. Éppen azért szükséaessé
vált, hogya tulajdonképpeni teológiai tanulmányok előtt egy éven keresztül
a kispapok latint tanuljanak és tanulják meg a katekizmust. Az előkészít') év
utár; következik az öt évig tartó teológia. Budapesten a Hittudományi Akadé
mián hat éves a teológiai tanmenet.

Egyik főpásztorunk szokta rnondogatní papjainak, hogy ők rnind a "ma
ban" éLnek. Mások voltak az igények a 'barokk korban és más igényekkel kell
szembenéznie a papnak, aki a szocializmusban él. A szocialízmusban a kis
papok már nem ismerik az ún. feudális egyház viszonyait. Mi, idősebb pa
pok csak tisztelettel tekintünk a mai kispapokra, akik egyedül a hívatottsáa
érzéséből lépnek a papi pályárra. A mai kispapok elmondhatják Don Boscó
Szent Jánossal: Da mihi anima.s, cetera tolle! - lelkeket adj nekem. a többi
nem fontos! Gyakori jelenség így, hogy a kaspapokban és a fiatalabb papok
ban - fiatalságuknál fogva is - túlteng a kritikaí szellem. Ügy néznek sok
szor az idősebb papokra, rnintha azok keveset dolgoztak volna az Úr szőllőjé

ben, holott nem szalbadnaelfelejteniök, hogy ami felemelő és vigasztaló egy
házunk életében, azt mégis csak az öregek és elődeik alkották.

A teológiai tantárgyakkal nem akarok foglalkozni. hiszen ezek tanítására
megvannak az előírt nonmák. Itt csak az idősebb lebkioásztor szemüvegéri ke
resztül szerotném egy-két dologra febhívn! az előljárók figyelmét, bár lehet.
hogy nyitott kapukat döngetek.

A középískolában, de már az általános iskolában is nagy súlyt helyeznek
manapság a politeehnikaí oktatásra. A papnak is nagy szüksége van, hogy el
sajátítsa a legszükségesebb politechnikai ismereteket. Haszonnal járna tehát.
ha minden szernínáríumban lenne egy politechnikai műhely is.

Pár évvel ezelőtt az esztergomi szemináriurnban lehetövé tették, hogy a
kispapok rnegszerezhessék a motorvezetői jogosítványt. A filiákat, a betegeket
motorkerékpár nélkül színte ali·g tudjuk ellátni. Milyen jó lenne, ha a jövő

ben rnínden ujmisés motorvezetői jogosítványt is hozna magával a szeminá
riumból, A politechnikai rnűhelyben megtanulhatnák a motorkezelését és ja
vítását is. A fiatalabb papok között márís találhatunk "motorspectalistákat".
Ezeket kellene fölkémi a motorvezetésés motorjavítástanítására. A nyári
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vakációban a rnotoros káplánok is segíthetnének a kispapoknak a mctorveze
tés elsajátításában. Erre is adódnak már példák.

Az egyik nyári szünidőben a szegedi kispapok szakiparos vezetése mellett
. vállalták a szegedi szernínáriurn ajtóinak és ablakainak mázelását. Csak gra
tulálni tudunk ezért a szegedi szemináríum vezetőségének. A mázolás alap
elemeit a legkönnyebb megtanulni. Sok-sok öreg plébániaépület de nagyon
várja, hogy egy Hyen "mázoló" fiatal pa:ptegye barátságosabbá a plébániát.
A régi, komor 'barna szín 1helyett rneleg pasztellszínekkel szinte újjá lehet va
rázsolni a plébániát. Itt említem meg, lhogy sok paptársunk és egyiházközség
elfelejti, Ihogy mínden évben ajánlatos valamit javítani a templomon és a plé
bánián, mert az időnkénti nagy tatarozásokat nehezen bírják a hívek anyagilag.

, A politechnikai oktatás körébe tartoznék a legelemibb vtllanyszerelői szak
ismeretek elsajátítása is, hogy a templomban és a plébánián a kisebb hibákat
maguk a papok is kijavíthassák. A rövidzárlat már sok bajt okozott, Egyik
templomunk új orgonaja az újonnan kifestett templomban rövidzárlat 'követ
keztében elégett. Vége volt a festésnek és az orgonának is. Rádió és mahol
nap a televízió is ott lesz mínden plébánián, Apró-cseprő hibákkal nem lehet
-mindig a városba cipelni a készüléket. hagyott szervízbe adjáile

A papság - hála Istennek - már nem a gazdasággal kénytelen foglal
kozni, de a legtöbb falusi és rnezővárosi plébániának van kisbelsösége, ahol
a pap szabadídejében ikertészkedöet. Jó lenne, ha a szemínártumban az öt
esztendő alatt tavasszal és ősszel rnódot találnának, hogy a kispapok belekós
tolhassanak a gyürnölcsfaápolásba. Egyik-másik plébániának színte létalapja a

. gyümölcstermesztés. A plébániák gyümölcsfái a legtöbb helyen eléggé kíöre
gedtek. Ezeket pótolni 'kellene. A plébániák udvarát is belehetne gyümölcs
fákkal ültetni, a templomok körül pedig a haszontalan vadgesztenyék helyett
nyilván többet érne a diófa. Az utóbbi időben sok újgyÜJmölcsJát ültettek
úgy a -termelőszövetkezetekben, rnínt az állami gazdaságokban. de még min
dig nem eleget. Előttem áH annak a bányaorvosnak a példája, aki .mínden kö
zöny és akadály ellenére a bányaközpontoól kivezető utak mentét diófákkal
ültette tele. Még Ihalóporaiban is áldják emlékét, Ne felejtsük el, hogy 100
eiültetett facsemete 10-12 év .rnúlva egy vagon gyümölcsöt hozhat.

A papság nagyrésze falun él. Vannak olyan falvak, ahol helyben nincs
orvos. Milyen jó, ha a pap tud elsősegélyt nyújtani. A pap ne legyen kuruzsló,
a gyógyítás az orvos feladata. A Vörös Kereszt segitségével is lehetne a sze

.mínártumokban elsősegély tanfolyamot rendezni. Mint volt kórházi lelkész
nek, nagyon sokszor volt már alkalmam elsősegély nyújtására. A templomban
elájult embereket a legegyszerűbb fogással tudjuk föléleszteni, Iha ismerjük
a módját, Egy kispapi kirándulás alkalmával az egybk -elrnegyógymtézetben a
vezető orvosunk egy vallási tébolyban szenvedő betegre is fölhívta figyelrnün
ket, s megmagyarázta annak tüneteit is.

Mire van még szüksége a mai korban a szemínáriumból kdlépő papnak?
Hiányos lenne a szemínáriurní nevelés, ha az énektanítás csak a gregorián
dallamok, megtanulására szorítlkoznék. Ak-inek jó hallása van, az már úgyis
megnézzék az ország egyik legművészibb vidéki templomát. A pécsi egyházmegye
szemínáríumí hat esztendő alatt tanuljanak meg a kispapok harmóníumozní.
Erre régebben is megvolt a Iehetőség a szemínáriumban, de rnost kötelezővé

kellene tenni. Fflíákban, pusztákon, ahol sokszor még harmónium sincs, he
gedüvel is be lehet tanítani az egy:házi éneket. Vakációban több idő van a
gyakorlásra, ehhez azonban szükséges, hogy a zenei alapot imár a szeminá
riurnban megkapják a kispapok.

Tudom, hogy a latin nyelv elsajátítása sok gondot okoz a kíspapoknak, de
ragaszkodnunk kellene ahhoz, hogya latin .mellett legalább egy modern nyel
vet is elsajátítsanak. Sok külföldi fordul meg 'hazánkban s rnilyen jó, ha a
pap is útba tudja őket Igazítani. Teológiai ismeveteiket könnyebben bővíthet

nék, ha legalább olyan fokban elsajátítanák a német, francia, vagy angol nyel
vet, hogy olvasni tudjanak az illető nyelven.

Sokszor 'ha,ujuk papi körlben, hogy a fiatal papoknak nincs eléggé széles
látókörük. Ebben van ds valami igazság. A szeminárium négy fala között ne-
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velődnek. alig érintkeznek a világgal. A zárt nevelésre, a pontos napirendre
szűkség is van, de emellett meg kell mutatní a mai életet is. Örömmel olvas
tam, amikor az elmúlt tanévben a budapesti kispapokat elvitték Fótra, hogy
megnézzék az ország egyik legművészíbb vidéki templomát. A pécsi egyhámnegye
kispapjai autóbusszal beutazták az egyházmegye nevezetesebb helyeit, hogy
lássák azt a vidéket, ahol .mí nt papok működní fognak. Az egyik dunántúli
plébános a nyári vakációban felajánlotta a plébániai motorkerékpárt, hogy a
fiatal papok azon rnenjenek országot látni. Bajártálc Komlót, Dunaújvárost.
Miskolcot, az Alföldet. Amíkor én kispap voltam, rniriket sehóvá sem vittek
el kírándulní. Később - igaz - pótoltam ezt, mert minden vakációban igye
keztem tanulmányútra menni.

A kispapokat és a fiatalabb papokat esetleg az IBUSZ útján el lehetne
küldeni nagyobb utakra. Jó lenne, ha minél többen ellátogatnának a szornszé
dos országokba is.

A ,kispapok a filozófiaí órákon tanulnak pszichológiát is. Mílyen fontos
lenne a Ielkipásztorkodásí órákon foglalkozni a gyakorlati, az alkalmazott
pszíchológiával. Hogyan kell foglalkozni, bánni. az embereltkel ? Milyen maga
tartást ir elő a "békés együttélés" szükségessége ? A második vatikáni zsinat
bejelentése óta sok szó esik a keresztények egységéről. Ettől még bizonyára
rnessze vagyunk, de a jövő papjainak fokozottan kell arra törekedniök, hogy
ki-ki a maga helyén segitse elő a megbékélést, az igaz testvéri viszonyt.

A közelmúltban a fiatalabb papi nemzedéket ,élériken foglalkoztatta a
francia rnunkáspapok ügye. Nagyon ínnponáltak nekünk a francia munkás
papok, de nyilvánvaló, hogy aki naponként nyolc órát dolgozik a gyárban,
attól már nenezen lehet kívánni, hogy más papí munkát is végezzen a mísé
zésen és a brevíáríumon kívül, hiszen a papi zsolozsma és a szentmise elvég
zésére rnáris további két órát kell számítani. De meg kell fontolni, nem len
ne-e helyes, ha a kispapok is dolgoznának a nyáron 2-3 hétig, mint ahogy
a nyári Hjúsági murikatáborokban szokásos. Az ilyen k.ispapok másképpen fog
nak foglalkozni a szemináríumban is a szociális problémákkal.

'I'alán lesz olyan is, aki mosolyogni fog, amikor azt írom, hogya főzés

alapelemeit is meg kellene tanulnia a fiatal papnak. Nagyon sok plébáníán
ezért vagy azért nincs házvezetőnő, de a papnak is élni kell, Ismerek olyan
paptestvért. aki maga főz, takarít s még a templomruhát is maga mossa. A
szegényebb plébániák egyszerűen nem bírjá:k a házvezetőnő tartását.

Most jön a legfontosabb kérdés. Mikor és hogyan lehetne a felsorolt is
mereteket megszerezni, amikor köztudomású, hogy a kispapok eléggé meg van
nak terhelve studíumokkal a szemínáríumban. Maguk a teológiai tanárok is
állít ják azonban, hogyatantervet a mai időknek megfelelőerr kellene módo
sitani. Csak egy példa. Az ókori eretnekségeket rövidebbre fogva behatóbban
kellene foglalkozni a mai szektákkal. A zenét és a nyelveket nem lehet máról
holnapra elsajátítani. Ezeket is be 'kellene illeszteni a tantervbe. A vakáció
ban a kispapok táborozásszerűen talán egy hónapig is e~yütt lehetnének vala
hol a saját egyházmegyéjükben, mikor is a főzéstől a motorszerelésig míridenre
lenne mód és alkalom.

Magyarországon nincsenek szalon-abbék. A mai magyar katolikus papok
a nép papjai. Mi nem siratjuk vissza sem az egyházi nagybirtokot. sem az
alapítványi pénztárakat. A mi egyik ideálunk Don Bosco Szent János, aki
gyermekkorától végigélte a proletársorsot. mínt pap pedig egész életét a nép
nek szeritelte. Don Bosco szellemű papokat kérünk a szemináríumi előljárók

tól és a teológiai tanároktól. (Longauer Imre)

AZ OLVASO NAPLOJA. 1914-ben Riedl Frigyes a rnodern magyar iroda
lomról tartott előadást az egyetemen. Herczeg után Ambrus Zoltán került sor
ra; a professzor tájékozódásúl hat kérdést intézett az íróhoz; az ötödik így
szólt: "Melyek véleményed szerínt legjobb műveid?" Ambrus válasza a kö
vetkező volt: "Arra a kérdésre, hogy melyek véleményem szerint a legjobb
munkáim? nem igen tudok felelni. Annak következtében, JJ.ogy egyik nagyobb

• Ambrus Zoltán levelzése, Sajtó alá rendezte és a jegy~teket irta FaUenbüchl Zoltán.
Az előszót írta 'ÜióLSlZegi András. Akadémia Könyvkiadó. 1963.
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munkámon se dolgozhattam állandó nyugalomban és zavartalanságban: egyik
nagyobb munkámat se írhattarn meg végig úgy, ahogyan szerettem volna."*

Nem egészen hat esztendővel korábban, 1908. októberében egy fiatal te
mesvári írónö, a korán elhunyt Bardócz Margit fordult hozzá "eI1kő!csi támo
gatásért": regénye kéziratát küldi s Ambrus véleményét és segítséglét kéri.
Ismeretlen vidéki ,regénykónők kéziratát persze senki sem olvassa szívesen,
még ak!kor sem, ha olyan rokonszenves komolysággal jelentkeznek, ahogyan
Bardócz Margit. Hogy Ambrus kitér a kérés elől, azon nincs mit csodálkoz
nunk. Arinál inkább a hangon: ahogy ennek a vidéki ismeretlennek: írva kitör
belőle az agyonhalmozott író panasza: "Én már évek óta rendikívül elfoglal t
ember s most még hozzá beteges is vagyok. A .rendkívül', tessék elhinni,
nem frázis. Évek óta csak a legnagyobb üggyel-bajjal tudok eleget tenni el
vállalt munkabelí kötelezettségemnek és nincs médomban nem vállalni új kö
telezettségeket ; úgyhogy naponta 10-12, néha 14 órát kell dolgoznom. hogy
nagyobb késedelem nélkül végezhessern el a sok időhöz Ikötött és még több
hátralékos, tehát még sürgősebb munkát. Ennek következtében nem csak, hogy
minden szórakozást meg kell vannom magamtól, de még az olvasáshoz sem
jutok hozzá abban a mérfékben, amelyben óhajtanám és szükségern volna rá."

A panasz uneg-megtsmétlödík leveleiben: agyon van halmozva, "felébre
dése pillanatától kezdve késő éjjelig dolgoznia kell". Valóban sokat dolgozott.
Megélhetéséhez nyilván kellett is sokat dolgoznia. De mintha nem dolgozott
volna igazán szívesen. Mintha irodalmi munkáit egy kicsit úgy végezte volna,
mint egy tisztviselő a nyűgös, kénytelen hivatali munkát. Valami hiányzott
belőle: valamí kedv, energia, erő. Senki se kérheti számon rajta egy Mórícz
szíklagörgetö teherbírását. Igaz, az ef'ajta teherbíráshoz jó lelki izomzat kell.
Ambrusnál valami ilyesfélét érzünk: hogy nem elég izmos; hogy egy kicsit
petyhüdtek az izmai. Kiss Józseffal sokat civódtak; és kétségtelen, hogy Kiss
József nem az az ember volt, akivel könnyű lehetett "kijönni". De minden
akadékoskedása ellenére is, nem kell-e némileg méltányolni a szerkesztő inge
rültségét, aki még a lapzárta után érkezendő kézicatra is hiába vár? "Nia,
csütörtökön reggel körülbelül csak az hiányzak a lapból, amit neked kellene
beszo1gáJltatnod, és most a nyomda összetett kézzel várja, míg te a Pierre
Lottit olvasod ..." Ez a kirohanás l890-ből való. Tizenhárom évvel későbbről

egy másik így hangzik: "Nagy rémülettel látom, hogy regényed, ahelyett, hogy
kíbonyolódnék, inkább bebonyolódí.k, Se vége, se hossza, se határa. Nekem
szükségem van a helyre, és senkinek sem engedhetem, hogyalapomban kárt
tegyen, neked se. Ha két hét alatt nem lesz vége a regénynek, én pontot te
szek még a rnondat 'közepén is, és azzal vége." A Solus ens-ről van szó, az
ment ekkor folytatásokban A Hétben. És Ambrus folytatásról folytatásra írta
regényeit. Ez akikor jobbára úzus volt; nem egy 'regényét írta így később

Móricz is. És ez meg is látszik Móricz nem egy regényén. De milyen különb
ség kettejük .közt ! Móricz kuszán, rendezetlenül, néha zavarosan és pongyo
lán, de nyers, élő, lüktető anyagót görget; habzsolja a valóságot és nem bir
fölkelni az asztaltól. Ambrus? - őt mícább egy kícsít rövidlátó tudóshoz ha
sonlítanárn, aki szintén nem hir fölkelni, de nem az étekkel - olykor bi
zony vegyes étekkel - rakott asztaltól, hanem a preparátumokkal, górcső

vekkel, lombikokkal rakott rnellől. Móricz: az alkotó, a néha rendetlen, gon
datlan, anyagát sebtében, tövel-heggyel összehajigáló alkotó telhetetlensége.
Ambrus: egy tudós hivatalnok, a legjobb fajtából, a legteljesebb lelkiismere
tességgel, kifogástalan udvariassággal. finom tapintattal, korában ritka rnú
véltséggel. Csak a legjobbakat lehet róla mondani: mínt az irodalom párat
lanul példás, magasrangú hivatalnokáról.

Csathó Kálmán jól ismerte, sokáig dolgozott mellette a Nemzeti Szíriház
ban. Minden vonásában föltétlenül hiteles az Ilyennek láttam őket Ambrus
portréja ? Vagy az "amképalbum" rajzolójának tollát-ceruzaját egy kis, karaki
rozó irónia vezeti olykor, vagy legalábbis löki meg néha? Mindegy ; az arckép
vonásait nem lehetett kitalálni: nyilván hiteles vonások, Az igazgatóé, akinek
úgyszólván alig van igazán személyes köze annak valóságáihoz, amit igazgat.
Az igazgatóé, aki irodája fellegvárában él, színészeít, színháza személyzetét

559



nem is Igen .ismeri, s a próbát látcsővel.páholyából figyeli, behúzódva a sötétbe,
nehogy megszólítsa valaki. Lehet mosolyogní rajta; igazi színházi ember csak
mosolyogní tud rajta. De nem szánandó és szomorú-e: ez a félszeg, félénk,
riadt idegenség? A leveleiben megnyilatkozó készséges, udvariasság helyenkint
már-már megható. De van távoltartó udvariasság is; az Ambrus Zolráné ilyen.
Nem az embereket tartja távol magától, mintha megvetne vagy Ienézné őket ;
egyáltalán nem. Önmagát tartja távol az emberektől, azt hiszem, sokkal inkább
rejtett belső félénkségből, míntsem finnyásságból. Bizonyára kész lett volna
bárkán segíteni; sokakori segített js, ha ihozzá fordultak. Csak, úgy látszik, a
maga hivatalnoki félszegségével azt nem tudta, hogyan fogjon hozzá emberi
kapcsolatok teremtéséhez. Jó ember volt? Bizonyára az volt. De mínden jel
szerint nem volt közvetlen ,kapcsolata az emberekkel. Innét, legalábbis
részben, merevsége, makacssága. És még valami. Valami, amit itt-ott a leve
lekben is érezni; igazán azonban itt is Csathó Kálmán egy jelentéktelennek
látszó kis megjegyzése vezet nyomra.

Azt mondja el, hogyan barátkalitak össze, ő és felesége, Aczél Ilona Arnb
russal, Vele, Csathóval, a rendezőjével nyilván simán ment volna amúgyis a
dolog; más volt a helyzet feleségével, hiszen Ambrus számára nem létezett
színésznö Bajor Gizin kívül. "Szegény feleségemmel szemben - írja Csathó
Kálmán - csak akkor engedett föl fagyossága, míkor egyszer valahogy úgy
esett, hogy régi operetteket kezdett neki énekelni és zongerázni. Ambrusnak
ifjúkori regénye volt összeforrva ezekkel a melódiákkal: második feleségével,
Benkő Etelkával való szerelmének története. amelynek olyan sZép és kedves
emléket állított GirofM és GirofLa círnű Tegényében... Ezeket az emlékeket
idézte föl zongorajátékával és énekével az én néhai Ilonkám ..."

Hogy valaki elérzékenyül ,egy régi operett-dallamra, rnelyhez érzelmi em
lékei kapcsolódnak: mindennapi dolog. De hogy ez a valaki Ambrus Zoltán,
az meglepő. Csak nem rejtőzik valami szentimentalízmus ennek a szigorú,
száraz kis embernek a lelkében? Ne síessük el a választ: olvassuk el újra a
Midas király második felét. Kóbor Tamás azt írta róla: "Az ő éles krítikája,
az ő iróniája, az ő sajátságos paradox gondolkodása mind arra vall, hogy nem
leli helyét a világon". Kicsit gorombábban így fogalmazhatnánk: nem leli a
helyét önmagában. Abban az önmagában, amelyet magának kiformált; egy
kicsit az alkata, legmélyebb hajlamai ellenére alkotta meg azt az Ambrus Zol
tánt, akit ismerünk. Egy fáradt naturalista aggályos gondosságával álcázta a
szívét, S aztán, amit elfojtott, bosszút állt rajta. "Géraldy tetszett neki" - je
gyezte föl Illés Endre. Nem Shaw, nem Pirandello; végtére meg lehet érteni,
ha valakinek nem tetszik Shaw, vagy Pirandello. Azt is, ha valakinek az éde
sen és finomkodóan ragacsos Géraldy tetszik. Azt már nehezebb viszont, hogy
az a valaki, akinek Shawval és Pírandellóval szemben éppen Géraldy tetszik,
Ambrus Zoltán. 'De végülis talán mégsem olyan nehéz. Megintcsak azt mon
dom: olvassuk el a Mtdas király második felét. És ne csak a szentesített törté
neti portrét lássuk, az "írók íróját", a tekintélyt, a vezető elmét, azt a nemes
szigorú alakot, aki már életében jelképpé emelkedett, s akinek széltében
hosszában elismerték, s illett elismerni "rendkívüli kultúráját, tévedhetetlen
ízlését és álláspontjának kérlelhetetlen tisztaságát"; hanem próbáljunk egy
kicsit belenézni az emberbe is.

Ami álláspontjának kérlelhetetlen tisztaságát illeti: ehlhez a leghalványabb
kétség sem férhet, És rendkívüli kultúrá]ához Ismét Illés Endrét kell emlí
tenem, a Krétarajzok Temekbeszabott két írását Ambrusról. s az elsőnek azt
a Ie.ejthetetlen jelenetét, amely Schöpflín Aladár kalitkaszerű szobácskáját
idézi elénk a Franklin Társulat palotájában, k az idős Ambrus Zoltánt, aJhogy
leplezetlen, idegenkedő undorral nézi az ablakpárkányon az új francia iroda
lom műveít s azt kérdi Schöpflmtől': "Mag<t még míndíg ezeket olvassa?" Mire
Schöpflin később gúnyorkásan visszavág: "Maga még mindig a Mercure de
Franoe-nál tart?" Jellemző jelenet: Ambrus valóban nem jutott el a Nouvelle
Revue Fran.;aise új irodalmáig. "Abban a képzelődésben élek, hogy szellemi
érdeklődésem fiatal maradt" - írja egy levelében, 1908-ban. Dehát hány éves
volt 1908-ban? Negyvenhét! És szellemi rugalmasságát még sokáig megőrlzte.
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Mint a Nemzeti Színház igazgatója, többek közt Claudélt is elő akarta adatni,
nem rajta múlt, hogy Az angyali üdvözlet nem került színre, hanem, mint a
levelezésből és jegyzeteiből kitűnik, a Színrnűvészetí Tanácson, mely "C1aude1
drámáját ugyan egyhangúlag nem ajánlottaelőadásra,de elutasítása nem tör
tént egyhangúlag": két tanácstag hajlandó volt hozzájárulni ahhoz, hogy az
ígazgató saját felelösségére színre vigye a darabot, amely ellen egyébként
Szász Károly minden tőle telhetőt megtett, fennen hirdetve, hogya Tanács
"nem tartja méltónak ,(l) Claudel darabját arra, hogy a Nemzeti Szírrházban
színre kerüljön" és keményen állást fog foglalni ellene", ha az igazgató mégis
színre hozza. Akart Ambrus bemutatni Tolsztoj t, D'Annunzíót, Strindberget
is; hiába: a Tanács útját szegte. Lehet, sőt alighanem biztos, ho.;y a színház
hoz nem értett; az irodalomhoz mindenesetre értett, és lépést is akart tartani
fejlődésével. 1922-ben írja Az Est bécsi tudósítójának. értesült róla, hogy "Bécs
valamelyik színházában egy freudista darabot adnak vagy adtak elő. Minthogy
írni akarnék a legujabb drámaírói törekvésekről (expresszionizmus, stb.), de
freudista darabot még nem olvastam, bár már Párizsban is adtak ilyet, sze
retnérn, ha ezt a darabot is, vagy legalább a róla szóló recenziókat olvashat-.
nám". A tanulmányból nem lett semmi; aligha lett volna megértő, ha elké
szül. De ekkor, a huszas évek elején a szellem még kész a tájékozódásra, és
alighanem a viadalra is. Szólmi, 'ha valaani ellen is: az még féljg-meddig rész
vétel abban, ami van. Nem telik el tíz esztendő, és Ambrus Zoltán már nem
vesz részt benne; kívül rekedt a világon. Hetven, éves. Nem vív. Rezignáltan
megállapítja, hogy az évek múlása az ő korában "már rendesen a kezdődő

haldoklást jelenti". Ez a Gyergyal Albertnak. tisztelőjének, félig-meddig tanít
ványának szóló levél akár az egész Nouvelle Revue Frant;:ais.e-nek is szólhatna;
hiszen Gyergyal Albert már ennek volt egyik első és legjelentősebb nagykö
vete nálunk. Ime e szomorú levél szomorúan jellemző sorai: "Az elismerés,
mellyel megtisztelt, annál becsesebb rám nézve, rnert hiszen nemcsak a közel
múlt és a jelen irodalmának megítélésében, hanem világnézetben is, nagy saj
nálatomra, szakadékokat kell látnom közöttünk - ami nem lep meg, mert
tudom, hogy a vallásról, filozófiáról és művészetről vallott fefogásommal, meg
azzal, amit gondolkodásom és érzésem a költészettől kíván, nemcsak Itthon,
hanem másutt is meglehetősen társtalanul maradtam".

Művészetről, költészetről vallott felfogása? Majd ha egyszer valaki mégis
megírja róla azt a könyvet, melyet már régen meg kellett volna írni, bizonyára
nem fogja elmulasztani annak megvízsgálását, hogyan és milyen forrásokból,
élményekből alakult ki ez a felfogás. Ambrus óriási kaput nyitott irodalmi
életünkben, a franciák felé; talán egyszer jól meg kellene nézni, hogy míyen
franciák felé. Nem volt-e már tájékozódása azon frissiben egy fél Iépéssel
elmaradva? S aztán, hogyan ötvöződött egybe született magyar konzervatiz
musával ez a franciákinál kapott modernség? Milyen ízlés is volt ez tulajdon
képpen? Mennyi benne a Gyulai Pál, és mennyí a Lemaitre, ahogy Illés Endre
mutat nyomot, jó és érdekes nyomot az eljövendő s míndeddíg el nem jött
kutatónak? Mí az a különös felemásság, amit már Kóbor Tamás is gyanított
Ambrusnál? - csak benne rejlenének egészen egybe nem csiszolt elemek, vagy
magában a korban is" a műveltségben, melyből rnűveltségét kialakította? A
probléma, más fekvésben, más hangszerelésben. más változatban másoknál ís
fölmerül. Magyar példának kortársát, Justh Zsigmondet említhetem, regény
ciklusterve makacs naturalízmusával, és élményvilága jellegzetes ímpreszío
nizmusával. Egyáltalán, mennyí romantika a naturalízmusban, mennyí szentí
mentlizmus a pozitivizmus zsarnoksága alatt; és mennyi ellentmondás e kor
ban, ezekben a lelkekben!

•••

Nemcsak Ambrus Zoltán levelei érdekesek, hanem azok is, amelyeket hoz
zá írtak. Egyik-másik kész arckép, !kész önvallomás, Justh Zsigmond kissé
sznobkodó irásai például. Vagy Oláh Gábor jelentkezése, azzal, hogy darabját
"elő kell adni a Nemzetíben, ha törik, ha szakad", mert "ilyen színdarabot
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meglepő kuriózurn: Kozma Andor levele, melyben Kassák Lajost ajánlja Amb
ritkán írnak és ritkán játszanak, jó lesz megragadni az alkalmat". S mily
rus figyelmébe: "Nem :tartom lehetetlennek, hogy valamikor, valamiben, vala
hogy .kűlönb írónak bizonyul a többinél. aki sokkal kevesebb meggyőződéssel

nzintén csak különösködík, míg ő nemcsak különősködni tud."
A 156. számú levélben Erdős Renée fordul Ambrushoz Rómából: egy olasz

művet ajánl a Klasszikus Regénytárba; szerzője a szöveg szerírit bizonyos
Ippolito Viero. A levélhez fűzött jegyzet szerint "Viero, Ippolito olasz író ada
tai nem lelhetők fel", ami természetes, mert téves olvasásról lehet szó: ez az
író nem Viero, hanem nyilván Nievo, aki viszont már a magyar közönség
előtt sem ismeretlen. (Rónay György)

K:EPZOMűVÉSZET. Czcizing-Fehér: "Művészek". Czeizing Lajos fotó
művésznek ma élő (Ferenczy Béni. Czóbel, Barcsay stb.), illetve a közelmúlt
ban elihunyt kiváló képzőművészeinkről(Csók, Medgyessy, Mártfy, Szőnyi stb.)
készült felvételeit tartalmazza a kötet, amelyhez D. Fehér Zsuzsa művészet

történész írta a szöveget, - az egyes mesterekről szóló jellemzéseket. ("Gondo
lat" kiadó, Bp., 196:3.)

A könyvben szereplő művészek kiválasztását nem kívánjuk bírálni, hi
szen a kötet végére függesztett "Ajánlás"-ban erről a szerző .így ír: "Volt bi
zonyos ötletszerűség a könyvben szereplő mcsterek kiválogatásánál. A totog
rafus érdekes arcok hatását, sokatmondó környezetek megvilágítását keres
te ..." Minthogy a könyv elsősorban fotoalbum, így a művészettörténetí tel
jességet s jópár vitathatatlanul kiemelkedő alkotónk-kihagyását maximalizmus
lenne számonkérni. Mégis: felmerül a kérdés, hogyha "érdekes arcokat" és
"sokatmondó környezeteket" keresett a fotografus, akkor hogyan maradhat
tak ki a 'könyvből - hogy csak az idősebb generáció néhány prominens mes
tevét említsuk - a keramikus Gádor István, Bokros-Birmann Dezső, Borsos
Miklós és Vat Tibor szobrászok, Kmetty János, Kassák Lajos és Martyn Fe
renc festők? .. Különös az is, hogya kötet legfiatalabb festője az 56 éves
Domanovszky, legfiatalabb szobrásza pedig az 55 éves Kerényi Jenő ... Vajon
az öket követő nemzedékből nem akadt volna néhány művész, aki helyet ér
demelt volna egy ilyen kiadványban?

A fotók között akad több eléggé banális, sok azonban egészen kiváló:
Barcsay és a pipára gyújtó Czóbet portréja, a jobb szemét összehunyorító
Medgyessy, az édesapja festrnénye alatt ülő Ferenczy Béni vagy a századfor
duló magyar novelláiban sokszor megrajzolt falusi kisbíróra emlékeztető Pát
zay arcképe.

A szöveg sajnos alatta marad annak a színvonalnak,amelyet joggal el
várhatunk egy olyan könyvtól. amelynek első írása Lyka Károlyról szóJ. A stí
lárís botlások is zavaróak: Lyka és Barcsay beszélgetés közben "megmosolyog
ják a régi időket". A "megmosolyog" kifejezésnek pejoratív értelme van; "mo
solyogva emlékeznek vissza a régi időkre", - körülbelül így illett volna bele
a mondat a szöveg hangulatába. Barcsayból "hiányzik a nagyváros emberének
cinizmusa", - írj a Fehér Zsuzsa. A nagyváros embereinek zömére valóban
a cinizmus lenne jellemző? Talán mégse ... Czóbel Bélával kapcsolatban újra
emlegeti a szerző a cinizmust: a festő nem hívő, inkább cinikus ember", 
moridja róla. Az ekként jellemzett öreg mester joggal tarthatja bántóan igaz
ságtalannak a "cinikus" epitetont, amely mai értelmében - az idegen szavak
1958-ban kiadott ücéztszótára szerint - ezt jelenti: "semmi értéket nem tisztelő,

minden eszményt s bevett szekast kigúnyoló, romboló személy; magatartás."
Így azután nem lehet csodálkozni azon, hogy - mint Fehér Zsuzsa írja 
Czóbel mesternek (s egy sereg más kitűnő művésznek) "nincs jó véleménye a
rnűvészettönténészekről ..."

Vannak azonban még zavaröbb és jelentősebb melléfogások is a könyv
ben. "A kubizrnus nem került 'közel Barcsayhoz", - állítja Fehér. Teljes té
vedés! Önéletrajzában Barcsay ezt írja: ,,1929. végén és 1930. első felében is
mét Párizsban éltem. Ez az év fontos és értékes volt, mert ekkor megértettem
a modern művészet lényegét, - vagyis a kubizmust. A kubizrnus eredményeit

562



ebben az évben tettem magamévá ... Picassónak is kubista rnűvei ragadtak
meg erősen." ("Művészettörténeti tanulmányok", Bp., 1960.)

Szőnyi István távol állott a Pállik-szerű naturalizmustól, az ö valóság
ábrázolása sokkal Igényesebb és magasabbrendű volt, hogysem ilyen - egy
részt elkoptatott, másrészt az ő munkásságára nem illő - rnondattal lehetne
jellemezni: "A pihenő állatok meleg lehellete a méző arcába csap.,,"

A MI,ÉNK-ből (a Magyar Irnpresszionisták és Naturalisták Köréból) vált
ki a KÚT (a Képzőművészek Új Társasága), - mondja Fehér a Márffy Ödön
nel foglalkozó vészben. A megállapítás ellenkezik a tényekkel: a MIÉNK 1907
ben alakult és 1910-ben már feloszlott, - a KÚT pedig másfél évtizeddel ké
sőbb, 1924-ben alakult meg. "Kiválás"-ról tehát nem lehet szó. De ha eltekin
tünk a kérdés kronológíai részétől, akkor sem áll helyt Fehér állítása, mert a
KÚT szellemi őse - ha esetleg erre célzott a szerző - nem a MIÉNK volt,
hanem a "Nyolcak".

Két ízben is szóváteszi Fehér Zsuzsa, hogy Czóbelből hiányzott "a szenve
délyes társadalmi élmény". El lehet marasztalniezért akár Czóbelt, akár más
művészt? Úgy véljük, nem. Ha a művész az alkata és adottságai által számára
kijelölt utat járja következetesen, és így futja meg pályáját, - ennél többet
és szebbet nem kívánhatunk. Ha egy költő gyönyörű elégíákat vagy ódákat ír,
- nem lenne méltányos számonkérni tőle a meg nem írt eposzokat .. , Egy
mesteri tájkép, szobabelsőség, portré vagy csendélet nem ér kevesebbet (és
elmond annyit a korról, annak emberéről), mint például Davidtól "A Hora
tíusok esküje". Sok igazság van Courbet szavaiban: "Egy Ohardin-csendélet
felér az egész római császárkor rnűvészctével",

D. Fehér Zsuzsa tárgyilagosan megemlékezik a bemutatott művészek egy
házművészeti rnunkálkodásáról, - beszél Kovács Margit, Szőnyi, Pátzay Pál,
Kerényi Jenő, Molnár C. Pál templomi festményeiről, szobrairól, kerárníáíról.
Még azt is rnegtudjuk, hogya pár hónappal ezelőtt ,elhunyt öreg grafikusmű

vész: Zádor István "Izraelben is tett egy körutat, s a Biblia nevezetes esemé
nyeinek színhelyét érdekes rajzokban mutatta be". Talán csak Ferenczy Béni
nél hiányzik az egyházművészetd vonatkozások megemlítése, holott nagy szob
rászunknak jelentős mun'kái díszítik a Szent István Bazilikát, a belvárosi plé
bánia-templomot és a Bakács-téri templomot.

•••
Jacques Villon halála. 88 esztendős korában - ez év nyarán - meghalt

Jacques Villon francia festőművész, a modern piktúra nagy tiszteletet élvező

öreg rnestere, aki a metzi ,katedrális egyik kápolnájának üvegfestményei t is
alkotta. A művész -eredeti neve Gaston Duchamp volt - 1875-ben született.
Mínthogy nagyon szerette F'rancois Villon .költészctét, felvette a középkor nagy
poetájának nevét. Két öccse is jelentős művész lett: Marcel Duchamp festő a
dadaista, majd szürrealísta mozgalornban játszott vezető szerepet, - a fiata
lon meghalt Raymond Duchamp-VíHon pedig kubista szobrász volt. (Jacques
Villon szép portrét festett róla.)

A művész mint illusztrált szatirikus lapok ("Le Chat Noir", "Gil Blas")
rajzolója kezdte meg pályáját. Kezdetben festészettel keveset foglalkozhatott,
mert szűkében volt a pénznek. Hogy megéljen. Renoír, Cézanne, Rouault s
más rnűvészek alkotásairól készített' kiváló színes mctszeteket. 1910. körül ve
zetője lett a "Section a'Or" művészesoportnak,- az ő műterrnében találkozott
rendszeresen Gleizes, Metzinger, Léger, Delaunay. akik - majdnem mínd
nyájan - lényeges szerepet játszottaJk a francia egyházművészet rnegúiulásá
ban. A csoport az "aranymetszés" (sectío aurea) néven ismert mértani for
mulának nagy jelentőséget tulajdonított. Tanulmányozták az antik művészet

és a reneszánsz arányproblémáit, Vítruvíus, Leonardo da Vinci, Luca Pacioli
írásait, valamint Zeísing, Fechner és Witmer múlt századi német esztétikusok
munkáit. Zeising "Neue Lehre von den Proportionen des menschliohen Kör
pers" című munkájában (Leipzig, 1854) az arányosságnak a természetben és a
művészetben uralkodó törvényszerűségét, rejtett morfológiai elvét az arany
metszés szabályaiban vélte megtaláílní. Zeising és társai alapos rnéréseket vé-
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geztek görög szobrokon, kiváló festményeken, ó- és kőzépkorí épületeken, teó
riájuk bizonyítására. Munkáik nagy hatással voltak Villonra és 'kövére.

Villon alkotásainak egyik része - akárcsak Paul Klee-é - figuratív, má
silk fele nonfiguratív nyelvezetű, - azonban absztrakt alkotásainak is a ter
mészet volt a kiindulási pontja. Korábbi korszakának jellegzetes példája az
ovális formájú "Zongorázó fiatal leány" (1912) és a "Menetelő 'katonák" (1913)
círnű kép. 1922-ben festette egyik legtöbbet reprodukált rnűvét, a "Versenyló"
círnű kompozíciót, öregkori főműve a "Parkbejárat" (1948) és az "Ikarusz"
(1956). "Leány 'a kertben" című festménye Franccis Mauriac, a Nobel-díjas
író gyűjteményében van. Ví llorit 1954-ben a becsületrend tisztjévé nevezték
ki, 1956-ban elnyerte a Velencei Biennálé festészeti nagydíját. Az ekkor meg
jelent rnébtató kritikáJk pasztellszíneínek finomságát, a sápadt mák, kékes
szürkék, mandulazöldek, fakó, fojtott sárgák nemes, disztingvált összecsengé
sét, képszerkesztésének megtontoltságát, érett kiegyensúlyozottságát, szinte már
mérnökí preoizitását (amely azonban mentes a szárazságtól) ünnepelték.

Most, hogya mester meghalt, Aragon hetilapjában, a ,,~ttres Fraricai
ses't-ben Franciaország legnagyobb rnűvészei vettek búcsút Villontól. Marc
Chagall többek között ezeket írta levelében, amelyet a lap facsimiIében kö
zölt: "Nagyon 'megindított Villon halála ... Reá gondolva lehetetlen meg nem
említeni ritka kedvességét és azt, hogy tökéletes barát vobt, Művészete az
őszinteség és világosság példája. Nélkülözzük, hogy nincs jelen közöttünk".

Jean Bazaine festő - Assy és Audincourt templomainak üvegablakai és
festményei származnak egyebek között tőle - "az egyszerűséget, nagylelkű

séget és türelmességet" emeli ki Villon jellemvonásai közül, Szavait így feje
zi be: "A Iranola festészet nagy arisztokratája volt. Szerétjük rnínden gyen
gédségünkkel". Roger Bissiére 75 esztendős francia absztrakt festő (a rnetzí
katedralis rózsaablakait ő tervezte) így emlékezik meghalt barátjára: "Villon
méltósággal és őszinteséggel telt munkái olyan világban maradnak fenn,
amelyben ezek a tulajdonságok ritkák. Kötelességem most - az utolsó isten
hozzád órájában - megmondani, hogy sokan vagyunk, akik mindig őrizni fog
juk testvéri emléket." Ossip Zadkine - a 40 esztendeje Párizsban élő, orosz
származású hírneves. szebrász - a ",mély gondolatok" embereként jellemzi
Vülont: "Sokat töprengett és társalgása értelemmel telített volt". Alfred Ma
nessier, anyugateurópai egyhazrnűvészet legtöbbet emlegetett rnüvelője e meg
hatc tt szavakkal fejezte ki tiszteletét Villon, az ember és a rnúvész iránt:
"isten Veled, Vdllonorn, aki nekünk a megcestesult szrvesség, a végtelen tü
relern és a valódi művészi magatartás példaj.i ' voltál .. , Engedd meg, hogy
mlndazt a fényt és örömet, amely szívünkben született munkáid állal, elküld
hessüle Neked legigazabb és legszeretőbb hódolatunkként ... Kedves Villon, a
béke embere voltál. Isten Veled." (Dévényi Iván)

Fiatalok kuiuitása. az Ernszt-múzeumban. Az elmúlt évad utoLsó eseménye
a Fiatal Képzőművészek Studió-jának IV. kiál1ítása volt. Ennek a kiállításnak
érdekessége, hogy a Studió tagjain kívül más fiatal művészek is résztvehettek
benne. Ezáltal ez a seregszernle pontosabb képet adott a fiatalok törekvéseiről,

fejlődő rnúvészgárdánk összetételéról. rnűvészetük színvonaláról. Körülbelül
110 művész 280 alkotását láthattuk az Ernszt-múzeum falain. A számok ugyan
nem mutatnak bővülést az előző évekhez képest, a kiállítás általános színvonala
mégis felülmúlta az eddigieket. Ez azt bizonyítja, hogy érdemes volt a kiállí
tás kapuit tágabbra tárul. A sokféle előadási mód, ami helyet kapott, élénkebbé
tette a kiállítás összhatását, általános benyomásunk mégis az volt, hogya ki
állítók többsége konstruktiv előadásmódra törekedett. A tudatos képszerkesz
tés, a formai letisztultság igénye nem elszigetelt jelenség nálunk, művészet

történeti előzményként elég csak a "Nyolcak", a jelenben pedig Barcsay mes
ter törekvéseire emlékeztetnünk.

A kiállítók nagy részét már ismerjük különböző tárlatokról. Igy Gerzson
Pál nevével januárban találkozhattunk legutóbb, szintén az Ernszt-múzeum
ban megrendezett hat fiatal művész kiállításán. Képeinek belső ereje robba
násig feszíti a kép szigorú szerkezetét s így megkapcan dinamikus. Ebben kissé
emlékeztet Uitz Béla korai alkotásaira (Munkások, Két ember).
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Renard szellemes mondása: "A stílus: minden más stílus elfeledése", Mint
ha mindent megtanult és mindent elfelejtett volna, annyira egyéni Kondor
Béla stílusa. Ez a filozofikus hajlandóságú művész szeretettel és komolysággal
nyúl emberi problémákhoz. Absztraktciója nem tesz erőszakot a látványon,
csupán annak számára lényeges vázát keresi meg, érzékeny hálóvá koncent
rálja azt. Kondor Bélát sokan grafikusként emlegetik. Az igaz, hogy a Nagy
bányától eredő laza festőiséghez nincs sok köze, nála a szín és forma egyenlő

értékű, azonos. A kiállftáson látott grafikái táblakép igényű alkotások.
Balogh László stílusa megváltozott. Az eddig erősen hangsúlyozott, kon

túrra] is aláhúzott téri szerkezet, mely képeit jellemezte, a felszín alá rejtezett.
Mcstaní képei összetettebbek. érzékenyebbek (TűZ/alak). Somos Miklósnál is
főprobléma a konstruktiv képszerkesztés. Képeiből rend és nyugalom árad.
Stílusa reneszánsz emlékek és konstruktiv hagyományok egyéni ötvözete
(Fiatalok az építkezésben, Molnárné).

Orosz Jánosnak nemrégiben zárult önálló kiállítása. Erős dekoratív érzéke
van. Bár önálló utakat keres, Kondor Béla hatása érezhető művein.

Két éve volt önálló kiállítása Németh Józsefnek is. Annak alapján sokat
vártunk ettől a Hódmezővásárhelyen élő fiatal művésztől. Előadásmódja som
mázóan egyszeru, az alföldi hagyományokból szervesen fejlődik. Most bemu
tatott képei azonban kevésbé szerencsések, színben fáradtabbak voltak, mint
a kiállításán látottak, Egyéni hangvételével így is kitűnt.

A grafikai anyag inkább csak kiegészítője volt a táblaképeknek. Közülük
is kiemelkedtek Kondor rézkarcai. Gross Arnold szellemes Joisgrafjkái, Balogh
illusztrációi.

A kiállított plasztikai anyag színvonala gyengébb volt a képanyagnál.
A Fiatal szobrászok törekvéseire az összefoglaló, tömör előadásmód jellemző.

Németh Míhály, Szabó László, Szlávics László szobrai, Vass Károly kísplasz
iikái, Kiss Nagy András érmeí érdemelnek említést.

Mivel javarészt még fejlődő, saját hangját még meg nem talált művészek

ről van szó, természetes. hogya kiállítás anyagárt nagy mesterek hatását is
kttapínthatjuk. Chirico. Buffet, Uitz, Barcsay. Medgyessy. Borsos Miklós nyel
vének igézete itt is ott is kísért. Röviden említjük még Csernus Tibor hatását.
Ot is grafikusnak ismeri a kőzönség, kitűnő festményeit évek óta nem láthatta
a tánlatlátogató. Stílusát sajátos "hiper-naturalizmus" iellernzr. Hatását a ki
:í.llításokon több fiatal művész képén észlelhettük. így Korga György: Ikarusz,
Lakner László: Planimetrikus vonat, s kevésbé szerenesés megoldásban Patai;
Ferenc: önarckép című képein. Altalában örömmel állapithattuk meg, hogy
a tavalyinál sokkal több az 'egyéni, biztató mű, (S. K.)

ZENEI JEGYZETEK. (B e s z é l g e t é s O t t ó F e r e n c c e L) Ottó Fe
renc neve nem ismeretlen olvasóink előtt. Egyik legutóbbi számunkban
beszámoltunk ütőkompozícióinak sikeres előadásáról és meleg fogadtatásáról.
O maga József Attila Bach-korál fordításáról közölt tanulmányt lapunkban.
Ennél is érdekesebb azonban a pécsi Jelenkor vita-rovatában közölt cikke,
amelyben a magyar zene mai állapotáról és kilátásairól nyilatkozott. Most
arra kértük, bővítse értékes meglátásokban bővelkedő írását néhány új szem
ponttal, többek között az egyházzenei problémákkal kapcsolatban. A továb
biakban Ottó Ferencnek kérdéseinkre adott válaszait közöljük.

Melyek legujabb műveid és triilyen életérzés szülöttei?

Néhány kisebb kari kompozició után az utóbbi években egy sor művet

írtam ütőhangszerekre. Eleinte csak hangszerelési szempontból foglalkoztatott
ez a modern zenében annyira előtérbe kerülő hangszercsoport. Megragadott a
bőr-, [a-, és fém-ütők nagyszerű hangzáslehetősége, a pergő, gyorsan ismétlődő,

röviden koppanó, vagy a hosszan csengve kihangzó ütőhangszerek hamgzási
módja. Eddig csak felszínesen ismertem őleet, most ütőhangszerművész bará
taim révén alaposan elmerültem szerkezetiikbe, megszólaltatási módjukba, sa
játos technikájukba.
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Az ütők a zene egyik fontos elemének, a ritmusnak a hordozói. Az ütőkön
át ismerkedtem meg közelebbről a [azzat, annak modern életerőt, tettvágyat,
ellenállhatatlan lendületet sugalmazó, kitartó ritmusú ostinató-technikájával,
amelyet a quantum-elmélet zenei vetüle'tének is mondhatnék. Elmerültem a
hosszú, csúsztatott fémhangzásokat kedvelő indonéz szigeti zene költői álom
világába; a spanyolok kasztanyett- és csörgődob-ritmusaiba; a mi szűkebb

népi világunk cimbalom-, csengetyű-, kolomp- és köcsögdob-különlegességeibe.
Ráértem egy éven át foglalkozni bolgár ütőiskolákkal, a megvesztegető szép
ségű, aprózó, aszimetrikus bolgár ritmikai egységekkel és kombinációkkal.
Megfigyeltem a Szovjetunióból vendégszereplésre érkező gruz- és más művész

együttesek mesteri ütőszólistáit, s kiváncsian nyomozom a régi és gazdag af
rikai és kinai ütőtechnika adatait.

Természetesen a mai nyugati zene ütő-mű készletét is sorra vettem, Stra
winszkyn, Bartókon, Chavezen és Orffon át egészen az ütőket szirénákkal
kombináló Edgar Varéseig. Ezek közül a mesterek közül 'talán Orff volt az, aki
Strawinszky után nem is éppen eredeti, de azért virtuózan csillogó, üres és
hideg ütőtechnikájával - ha szabad így kifejezni magamat - felbosszantott,
és önálló ütőművek megírására sarkatt. 19lj írtam meg az utóbbi években, kii
lön kötetbe szánt négy ütőművemet: az "Ariát és Scherzó"-t (20 hangszer = 5
játékos), a "Pasztorál"-t (22 hangszer = 6 játékos), és aháromtételes "Kon
certr-et ütőhangszerekre (28 hangszer = 6 játékos). Mind a három mű ma
gyar, csángó, moldvai, bolgár, cseremisz, kínai népi dallamokon és ritmuso
kon épül" fel. Formájában pedig a hagyományos nyugati zenei formák (dal,
fuga, szonáta, rondó) kombinálódnak. Az ütőművek tehát eurázsiai koncep
ciójúak.

Az "Aria és Scherzo", valamint a "Koncert" idei bemutató,j,a, az ütőkon
cert kibővített műsorú megismétlése s azon belül egyes tételek megujrázása
váratlan sikert jelentettek számomra. A sikerben, azt hiszem, nagy része volt
a szokatlan technikának és hangzásnak is. A darabokat a Bartók Béla Zene
művészeti Szakiskola ütős növendékei, Schwarz Oszkár tanár, az Opera első

timpanistája vezetésével kitűnően adták elő, ami nem is csodó,lható, mert
előtte másfél évig nagy kedvvel gyakorolták az iskolai műhelyben. Három,
eddig tisztán ütőkre írt művemben a népi köntös és az eurázsiai koncepció
mögött - úgy érzem - pozitív életérzés reJtőzik. Energia, életöröm és hit
szól ebből a kissé kemény zenéből. Semmi halál. A "Koncert" lassú tételének
a címe: Korálvariáció.

Legelőször - még 1959-ben - egy énekkarral kombinált ütő-mű készűlt

el. Ez volt a Z s á m b é k: i k a n t á t a, amelyet vegyeskarra és 17 ütőhang

szerre írtam. Ennek a műnek a megszületését a Vigiliának kö,szönhetem. A
Vigilia 1959. januári számában jelent meg u. i. Jékely Zoltán "Zsámbék rom
jai" c. megkapó versciklusa, amelyben az "öldöklő idő"-ben pusztuló késő

gótikus székesegyházat énekli meg. A Vigiliának előfizetője és rendszeres ol
vasója vagyok, de a folyóiratot nem szoktam azonnal érkezése után kézbe
venni. Néha napoku; felvágatLanul hever asztalomon a szám. Igy voltam az
1959-es januári számmal is. Január közepén kijött hozzám egy fiatal szerzetes
a templom építő rendjéből, régi barátom, aki közölte velem, hogy többen a
zsámbéki templom-rom tisztelőinek köréből szeretnék valamilyen formában
megzenésíttetni Jékely versét. Több zeneszerzőt számba vettek, de rám esett
a választásuk. A kollektív kívánság meghatott. Beleolvastam a versbe. Meg
hökkentettek Jékely súlyos sorai:

Varjú száll rá vad csapatban,
csőrit szent kövin feni.

Rondaságnak kanja rondít
volt oltára elibe.

- Ilyen erős sorokat kell nekem zenébe oldani? - kérdeztem megbízómat.
Barátom bíztatáan bólintott. Az alábbi lírai sorok már jobban kínálkoztaka
megzenésítésre:
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Ott hagytam a szürke estben
az Egyedülvalót,
rá gyolcsot se tettem,
s nem vontam takarót ...

Izgalomba jöttem. Azonnal megigértem barátomnak a vers megzenésíté
sét. "Várjuk a művet. Valamí kís pénzt majd összeadunk rá ..." - mondta
távozóban. Másodszori olvasáskor hamarosan készen voltam a vers kantáta
formájú zenei elgondolásával. Éppen az ütőkkel foglalkozva, úgy döntőttem.

hogya vers durva, pusztító sorait az ütőkkel festem alá, a lírai, transzenden
tális részek megragadására a kórust veszem majd igénybe. Nekiláttam a mun
kának. Félév alatt elkészültem a kantátával. amelyben egy pusztuló közép
kori magyar templom tragédiája van elmondva. Gyárakban dolgozó mécéná
saim apránként hozták el hozzám a munkabérükből megtakarított szerény tisz
teletdíjat, amit önként felajánlottak. Jékel.ynél volt a bemutató. Magam zon
goráztam el kantátámat. Emlékezetes este volt.

Elégtelen erkölcsi és anyagi támogatás miatt hiúsult meg a Zsámbéki
kantáta budapesti nyilvános bemutatója. 1961-ben műemlékvédelmi matínét
terveztünk a Hazafias Népfront támogatásával. Ezen a matinén magyar mű

emlékekről szóló verseket és zeneműveket adtak elő. Az érdekes miisort már
tanulni kezdték. Kantátám kari részét Fodor László vezetésével a Villányi útí
Szent Imre-templom énekkara vállalta, az ütőrészt az Allami Hangverseny
zenekar ütősei. Külön hallottam a kórusrészt. s külön az ütőket, de együtt a
kettőt sohasem, mert a hangverseny nem valósult meg.

Kapcsolódnak-e műveid a magyar művészet [clenlegi fejlődésébe?

Ugy 'érzem, igen. A népi vonala t, amelyet az újabb zeneszerzőnemzedék

már nem érez magáénak, és a nyugati ultrazene, dodekafo-szeríális, elektro
konkrét törekl'éseinek hatására egészen elfelejteni látszik, én nem vetem el,
hanem tudatosan felhasználom. Szerintem a f o l k lor már magában is mo
dernséget jelent. A nyugati zenei kisérletek természetesen engem is erősen

foglalkoztatnak. de alapjában véve a hagyományok tisztelete, továbbvitele, a
modern hatáseszközök gondos válogatása, és a kialakult magyar zenei nyelv
be való lassú beolvasztása, tehát a fokozatos fejlődés alapján dolgozom. Az
ütőhangszerekkel, ezzel a modernséget kiválóan jellemző ínstrumentum-cso
porttal, mint már említettem, éveken át foglalkoztam. Altalános tapasztala
taim vastraverzként beépülnek majd jövendő zenekarí munkáimba. Négy ütő

művembe is csak leszűrt eredmények jutottak. Munkcíím nem kísérletek, nem
vázl.atok, hanem az újabb magyar zene fejlődésvonalába szervesen beletar
tozó zárt egységek.

Hogyan sárárkodjunk Kodály örökségével?

Sokan úgy vélik, hogy Bartók és Kodály életművével az új magyar zene
beteljesedett, kitelt, véget ért, Szerintem awnbanaz újonnan felfedezett, nagy
gazdaságú népzeneí kincsünk vitalitásából futJa még vagJ! kétszáz évig, Hi
szem, hogya XXI. században is lesz még népí alapon álló műzenénk, s an
nak Bartók-Kodály korszaka és iskolája lesz a hagyománya. A fejlődést ter
mészetesen nem szabad megtörní, a ml1glévő épületeket nem betemetni, ha
nem karbantartani és továbbépíteni kell. Vigyük tovább hagyományainkat
Csak ember, tehetség és hít kell hozzá. Mindenekelőtt azt kell tudatosítani,
hogy örökség van, amit nemcsak mint muzeális kincset kötelességünk őrizni,

hanem élővé kell tennünk és továbbfejlesztenünk. Az állam kulturális szervei
pedagógiai és zenepolitikai sikon sokat tehetnek ennek az örökségnek megtar
tása érdekében.

Szembe kell szállni a Nyugatról szinte diktáló erővel (Diktatur der Abst
rakten !) behatoló dodekafo-szeriális és elektrokonkrét zenei irányok/wI, ame
lyek néhány értékes, de kiszemelgetni való kezdeményezésük mellett elszür
kítik, uniformizálják a nemzeti zenéket, és egy jellegtelen nemzetközi zenei
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stílus felé vezetnek. (Zukunft ohne Sttl.) A bécsi, ún. Schönberg-iskola dode
kafon gőgjében mélységesen lenézi és megveti a folklórtörekvéseket. (Wiesen·
grund-Adorno.) Ha Bécsben, Darmstadtban és Donaueschingenben idegen a
pentatónia, a bolgár ritmus és a cseremisz dallam, nekünk is idegen a dode
kafo-szeriális ábra, amely a slrondinávok és japánok zenéjét má.r majdnem
teljesen semlegesitette. A spanyol népek, tengeren innen és túl, még vigyáz
nak folklórjukra és a belőle sarjadt egészséges műzenéjükre. (Falla.) Olvas
tam a brazil Camargo Guarnieri védelmi kiáltványát. Mi sem hagyhatjuk el
veszejteni népi [elleqiinket, szétziláIni és összekúszálni szépen kirajzolt eurá
zsiai profilunkat. Ami pedig a magyar egyházi zenét illeti, sajriálattal észle
lem, hogy egykor zengő templomokban eléggé elnéptelenedtek a kórusok, meg
fogyatkoztak, vagy alig működnek az egyházi karnagyok, hallgatnak a zene
szerzők. Pedig az új pápai enciklikák (Sacrae Musicae Disciplina) a grego
rián mellett nagy lehetőséget nyújtanak az egyházi népének feldolgozása és az
egészséges modernség felé.

Mik a további terveid ?

Nem szivesen beszélem ki néha villariásnyi hirtelenséggel, máskor éveken
át tartó, lassú fejlődésben kibontakozó terceimet. Félek, hogy ilyenkor el
illan belőlük valami.

Igen közel áll hozzám a kantáta és az oratórium formája. Régen fog
lalkoztat a "Mennyei csavargó" cimű kantáta gondolata. A "Mennyei csa
vargó" témája a hősök felmagasztosulása már a kivégzés előtt. Kárpáti Cami!
költőbarátom a legmodernebb formában írja újra a szöveget. Ilyen lesz a
zenéje is. Lengyel toronyzene-lwntátám szövegkönyvét nemrég fejezte be Kun
szery Gyula. A tatárjárás idején torkon lőtt krakkói trombitás története ke
rül benne elmondásra karral, szólókkal, réz- és ütőkísérettel. Örazenék, ri
adók és latin himnuszok is lesznek benne. Jékely szélesivelésű kozmikus ódá
ja, a ,.Csillagtoronyban", omtóriumra ihletett. "Forog a ruuru Rotáció t" sor
ral kezdődő, többször visszatérő, hatalmas erejű versszaka archimédeszi rondó
pontja lesz a teljes modern fegyverzetű zenekart kívánó oratóriumnak. A kii
lönben nagyszerű költeménynek egyetlen negatívuma, hogy pogányszelleml1
és pesszimista hangulatú. Jékely a vers megírásakor még nem ismerte Teilhard
de Chardin gondolatát a Teremtés pillanatában megszentelt Világmindenség
ról. (Le mílieu divin.) Nem szükséges azonban változtatni a szövegen, mert a
megzenésítésben átlényegülhet az egész verskompozíció.

Tervezek még egy csupán fém-ütőkre írandó korálsorozatot is Erdélyből

való karácsonyi, husvéti és pünkösdi egyházi népénekekből. Domokos Pál Pé
tertől kapom a nyersanyagot, aki egy új "Szent vagy Uram"-ra való népének
anyagot fedezett fel Csiksomlyón, ahol már a XVI. században gyönyörű ma
gyar nyelven énekelték a gregoriánt.

Egyéb problémák?

A hazai és külföldi folyóiratok ban a népi és a modern szintézisét. a nem
zeti és nemzetközi problémák felvetését és megoldását kutatom. Jellemző,

hogya nyugati avantgard zene székhelye Lengyelországba tevődött át. Az ot
tani "dühös" fiatalságú szerzők ontják a semmi lengyelt nem tartalmazó ultra
stílusú zeneműveiket. Aruikkal verik a nemzetközi piacon eddig uralkodó
amerikaikat, japánokat és skandinávokat. Darmstadt, a nyugati ultrazene
Mekkája, hanyatlóban van. Varsó lett a szélsőséges zene Mekkája. Ugyanak
kor viszont a mai lengyel filmről a MAGNUM cimű kölni foluóirat 1962. ok
tóberi számában az alábbi sorokat olvasom: "A lengyel film a franciával és az
olasszal együtt élvonalba került. Míg a lengyel film tömegében nemzetköziv~

lett, anyagában jellegzetesen lengyel maradt. A lengyel nép és a lengvel ember
sorsa egyformán érdekli New-Yorkot. Berlint és Moszkvát, mert a lengyelek
nek sikerült a nemzeti jelleget művészileg nemzetközi síkraátvínni." Azt hi
szem nem kétséges, hogya két művészeti ág eredményei közül melyik szolgál
vonzóbb tanulsággal a számunkra. (Rónay László)
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A LANY :ÉS AZ ALLAMűGY:ÉSZ. A pénz, a "kasszasiker" hajhászása
megbosszulja magát. A rendezőnek, ha errefelé vkacsintgat, mindig meg kell
alkudnia a művészet, az igazi emberi mondanivaló kárára. Ez történt ennél a
rnozídarabnál is, amelyből pedig .magy" film lehetett volna, hiszen adva volt
hozzá a jó téma s az igen tehetséges művészgárda.,Akár antik tragédia is
lehetett volna - rnodern környezetben, a történet szinte irivolválja az erinnák
víjjogását. Ehelyett azonban csak a szekszuális aspektusok tolakodtak élre és
az érzelgősség sűrű szhrupjába fullad a történet. Hiába .szórakoztató" külön
ben a film, hiába "pozitív" a mondanivalóia, nem ballada, csak fülbemászó
sláger.

Egy anya ül a vádlottakpadján. A vád súlyos: kerítés. Értetlenül hall
gatja az ügyész szavait. a bűntudat sehogysem tud beférkőzní eléggé szűk

agyába. minden porcikájával ártatlannak érzi magát. De valion igaza van-e?
A közvetlen vád kétségtelenül alaptalan, hiszen ő nem prostituálta a lányát,
anyagi meggondolás egyiküknek sem jutott eszébe,egyet akar csupán, hogy
Renáta boldog legyen ... Ezért elnézte, hogy lánya udvarlója ott töltse náluk
az éjszakákat, nem tett egy szó ellenvetést sem, nem figyelmeztette. nem kor
hajta. meg sem kísérelte, hogy más belátásra bírja. Pedig az intő példa kéznél
volt, hiszen Renata szerelemgyermekként született!

Az anyát elítélik - az államügyész filippikai hevületű vádbeszéde alap
ján -, noha a vád eléggé gyenge lábon áll, noha a fel ielentést, mint kiderül,
bosszúból tette a háztulajdonos, míután nem sikerült a lányt megkapnia. Dehát
a "törvény, az törvénv", a bíróság számára csak a tények fontosak és nern
a "lényegtelen" mellékkörülmények, Renata folytatja eddigi életét, épp úgy
jár hozzá udvarlója - egy tönkrement, fiatal autókereskedő -. mint eddig.
Boldog isa maga módián és csupán erőtlen kísérleteket tesz időnként arra,
hogy szeretőből felesézzé léoien elő. Felszínes kis lényétől többre nem is telik.
Izlg-vét-ia ösztönös lény, jólelkűsége is inkább nőiességéből ered, tudatosság
úsvszólván sernrní sincs benne. Partnere szakasztottan ilyen - férfiben. Ön
tudatlan hedonizmussal élvezik az illanó s egymást vakon követő pillanatokat,
kezük csupán a talmi, a csillogó felé képes nyúni.

Ekkor lép életükbe az álbarrrüayész - MIe függ az anya kegyelmi két"'Vé
nyének felteriesz,tése. Érett férfitínusvamolvan karrter-ember, akt családi kap
csolatai, anósa támogatása révén került aránylag fiatalon magas állásba. Meg
tetszik neki a lány harsogó, ruganyos ifjúsága. Erzi, hogy nem hozzá való
sem korban, sem műveltségben, sem pedig társadalmí jzrádusban. mégis agyon
zvötr-l a lányt, ráuszítia a fiatalkorúak bíróságát. hogy - annál biztosabban
meg tudja kaparintani. Renata nem tud, nem mer nemet rnondani, szereti
az édesanyját.

A'J'. ügyész felesége ánolónő! állást szerez a lánynak. Renata már-már azon
a ponton van. hae'>' szakít eddigi életével. E,gvszerű kis lénve, szíviósáza, me
leg. mollra hangolt nőiesséee hivatásra lel a betegek körüli fozlalatossázában,
anyáskodásban. Eletében először kérik feleségül - egy gyógyíthatatlan fint"l
ember, akinek traaikus halála azután lelke mélvélsr megrázza. Erőt is merft
hetne ebből, ha az üzvész felesége, akinek a férfi bevallja kapcsolatukat,
bosszúból ki nem dobatná,

Renátát azonban lassanként érzelmei is az ügyész mellé láncolják. A férfit
tökéletesen felkavarja ez az annyira óhaitott fordulat, elhatározza, hogy fel
számolja házasságát, hiszen arnugyis csak az érdek, az érvényesülés kötötte
felese-géhez. Közben az anya is klszabadul. Egy reggel azonban betoppan a
fiatalkorúak bizottságának tisztviselője s ott találja Renatánál - ezúttal az
üzvészt. Az alapszttuácíó megismétlődik, az eredeti vád ,,lhivatalosan" igazo
lást nyer, az anva mehet vissza a börtönbe. A végzet kinyújtotta karmait ál
dozata felé. Hiába rohan az üWész, hogy állásáról lemondva mostmár nyíltan
is a lány mellé Álljo.n, Renáta eveszti a- fejét s kétségbeesésében öngvíkos les '7..

Alapjában jól kigondolt történet ez, amely lebilincseli a nézőt, mezfeszítí
fiavemét és mélyséaes. emberi szánalmat ébreszt a szerencsétlen sorsú Renata
iránt. Csakhogy mindezen már réges-régen túljutott a filművészet, ennyivel
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már nem lehet beérni. Szinte felsorolhatatlan, rnennyí lehetőség maradt itt
kiaknázatlanul - három filmre való is kitélne belőlükl

Talán legelőször is a társadalom-bírálatot kérhetnénk számon. A rendező

itt-ott pedzi ugyan a problémát, érthető okokból azonban nagyon hamar el
kapja a lencsét onnan,alhol forró a talaj. Mert ugyebár ... az a társadalom,
alhol a pénz az Isten, amelyben a házasulandó fiatalember számára elsődleges

követelmény az összkomfort, qZ autó s a bankbetét, ott az ilyesmi, bizony,
könnyen megesik Vian szerelern. inkább azonban csak vonzalom, ám a fészek
rakás az más kérdés. Ahhoz pénz kell! Elismerjük, hogy míndez benne van
a filmben, ha nem is ennyire markánsan. Csak éppen kifejtve, megvilágítva
nincsen. És a kiút, a megoldás felé nem mutat semmiféle jelzőtábla... Félre
értés ne essék, nem valami didaktikus tanrnesét hiányolunk! Korántsem. Csak
a téma rnotivációja, csak épp a mondanivaló árnyaltsága, a felszín alá hatolás
sikkád el.

Hiányérzetünket mégis az ,.antik tragédia" elmaradása váltotta ki legin
kább. Mert a kasszasikerre való törekvés éppen ettől ütötte el a legészreve
hetőbben a rendezőt. Egy gyenge utalás van erre is - az alapszituácló meg
ismétlésében, ez azonban édeskevés ahhoz hogy elvigyen a katarzlsig. A drá
ma magva ott rejlik a lány alakjában, aki fel szeretne emelkedni, lényében 
ha tudat alatt is - ott vibrál a bűntől való szabadulás i,génye. Mi mindent
lehetett volna ezzel kapcsolatban elmondani!... Hogy az igazi felemelkedés
csak alázatból fakadhat, a büntetés vállalásából. a belső megtisztulásból. Ám
legkevésbé sem abból, hogy valaki a más házaséletének feldúlása árán nyerjen
polgárjogot arra, hogy befogadia a társadalom, hogy "tisztességes" feleséggé
legyen! Ha a lány helytelen választása aláhúzott lenne, ha a tévútra rávilágí
tana a rendező, talán ,kevésbé éreznénk úgy, hogyadósunk maradt.

Talán még az ügyész bukása, az ő külön sorstragédiája domborodik ki
leginkább, bár az is csak egysíkúan. Nehéz elképzelni, hogy egy mégis csak
rnűvelt, egyetemi végzettséggel bíró ember. ennyire primitíven viselkediék.
Semmi tépelődés, semmi belső harc, csak kihangsúlyozott szekszualitás. Csupa
testiség, visszataszító egyértelműség, a "veszedelmes férfikor" materiális bukta
tóia minden Ielki motiváció nélkül. Lángralobbant szalmabáb ez a férfi, elég
anélkül, hogy egy maréknyi hamu maradna utána.

Kár, kimondhatatlan kár ennyi elvetélt lehetőségéért. És ha megkérdez-o
zük: mí az, ami miatt mindez elmaradt? Az érzelmesség, a jól [övedelrnező

szentimentálizmus Minotaurusa fal fel minden magasabbrendű igényt. A nagy
s-sel írt Sajnálat kiváltása. Hogy szánjuk a szegény lányt, az ostoba anyát s
az önnön csapdájába esett férfit. Hogy zsebkeridőbe sírjuk tehetetlenül, ön
magunkon is szánakozva: ilyen az élet!

Pedig nem ilyen! Az ember nem játékszer a végzetes szenvedélyek kezé
ben, hanem tudatos lény, akinek nem a sors vet gáncsot, hanem tulajdon si
lánysága buktatja el. Minden pozitivurna. szórakoztatósága mellett is ez a fő

hibája a filmnek: felment a bűntudat alól. (Bittei Lajos).

úJABB KUTATÁSOK AZ ELOTÖRTÉNET MŰVÉSZETE KÖRűL. 1961
augusztus 14-én halt meg Breuil abbé 84 éves korában, aki félévszázadon át
volt az előtörténet tudományának talán legnagyobb tekintélye. így a jégkor
szak barlangjait illetően is ellenmondás nékül fogadták el véleményeit. Azóta
azonban a barlangkutatás új irányban indult el és époen Brcuil egyik munka
társa, Laming-Empera.ire asszony, .és a nyomában Lero.i-Gourhan professzor
igazolj ák eredményességét.

Az előtörténet művészete bolygónk hatalmas területét öleli magához.
Sziklafalak festményei Szaharában. pecsétek Mohendzso-Daroban. Közép-Ame
rika Kolombus-előttiművészete mind ide tartoznak. Az új irány kitűzése azon
ban csak Európa barlangfestményeinek elernzésén alapszik. Dél-Franciaország
és Észak-Spanyolország 85 barlangjáról van szó. Ez a falfestészet nagyjából
a Kr. e. 30,000-10,000 évekből maradt reánk.

A festmények elsősorban állatokat ábrázolnak, leginkább lovakat, bölé
nyeket, mammutokat, szarvasteheneket. Kevesebb van a rénszarvasokból, még
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ritkábbak az orrszarvúak. medvék, oroszlánok. Kivételképp fordulnak elő vad
disznók, óriásszarvasok. madarak, halak és kígyók. Embereket általában véve
ritkán találunk a festményeken, ellenben állati öltözetben láthatunk varázsló
kat. Ugyancsak láthatunk absztrakt rajzokat: kapcsolójeleket. derékszögeket.
háromszögeket. ovális alakokat, tüskékkel ellátott vonalakat, pálcikákat, pont
sorokat. Ezeket különbözö neveken csoportosították tető-, pajzs-, kulcsformájú
stb. rajzok.

Amikor e rajzokat, festményeket látjuk, két probléma merül fel: milyen
időből származnak és mit jelentenek. Eleinte a felfedezéseket kétkedéssel fo
gadták vagy tévesen magyarázták. Breuil abbé volt, aki évek hosszú munká
jával kronológíát dolgozott ki. Két ciklust ismert fel, rnelynek Ikét stílus is
felelt meg. Az első ciklus aut-ignaci-oérigordi , melyet 40,000 évvel ezelőttré

helyezett. A második ciklus a solutróni-magdaléni, mely ezután következett,
Ez a felosztás Breuil abbé tekintélye következtében igen elterjedt. Az ösz

szehasonlításra igen kevés alkalom nyílott és így nehezen lehetett a kronoló
gíkus sorrendet megállapítani. A kronotóaia elsősorban Breuil tekintélyón ala
pult, csak később vezettek be új vizsgálati módszereket, így a Carbon 14--et,
és ez mindjárt leszállította az aurignací kort 30,000 évre. Ugyanígy tekinté
lyekre kellett támaszkodni, amikor 8Z egyes rnűvészi alkotások magyarázatá
ról volt szó. Megállapították. hogy voltak nagy művészek, akiknek festményeik
barlangokban, mint valami múzeumban vannak elhelyezve. Pedig ha figyel
lembe vesszük, hogy e barlangok nem egyike csak nehezen érhető el, veszé
lyes folyosók vezetnek il képekhez, ez arra rnutat, hogy a művészek nem élve
zetből és időtöltésből dolgoztak a barlangokban. Valami más magyarázatot
kellett keresni.

Amikor a képeken észrevették, hogy az állatokon sebek vagy nyilak van
nak, mágikus rnaqvarázatot kerestek. Azt állították, hogyamagdaleni vadász
híztosítaní akarta sikerét, azért felra izolta az állatokat és nvlIakkal látta el.
E7.7,el jelezni óhajtotta. hogy hol kívánja halálosan megsebesíteni az állatot.
Ugyanígy magyarázták a kelepeéket és a jeleket is. Átvitték a mágikus ma
!1yarázatot más térre is. fftY a lascauxi barlang lovainak súlyos formájában
terhes kancákat láttak. ezért szaporodási mágíáról beszéltek. Ugyanezt látták
akkor is, amikor a tehén mellé felrajzolták a bikát. Lehet, hogy van ebben
valami igazság, minthogy vazonban az állatoknak csak 5 százaléka van meg
sebesítve, a mammutole számára készült csapdák pedig kicsinyek. törékenyek,
nem meggyőző az érvelés. A szaporodással kancsolatos mágiánál felmerül a
kérdés, míért csak a Jovak te rhesek, a többi állntok pedig nem. Ebben a ma
f'varázatban minden állatnak egyéni léte van, egymással nincsenek semmiféle
kapcsolatban. A mágikus magyarázat felment az esztétikai szeralélettől is.

Az állatoknak egymástól való függetlensérrét először Lamine-Emperaire
vonta kétségbe. A lascauxí barlangot nagyon jól ismerte. mert itt sokat dol
gozott. Amikor a falon lévő ábrákat tanulmányozta, megállapította, hogy azok
minden látszólagos rendezetlenség ellenére is ugyanazt a témát ismétlik. A
kőzénső motívum itt az ezvmás mellett álló ló és szarvasmar-ha. széleken svarvast
és vadkecskét látni és mindkét esetben bölény is van melléjük rajzolva. Ne
héz ennek a két ,együttesnek a meaísmétlését a véletlennek tulajdonítani, mert
eavforrnán vannak míndig összeállítva, ugyanazokból az állatokból állnak és
ucvanabban a rendben vannak elhelyezve. Ha ez igaz, akkor az álatok cso
nortosítása nem veavmástól független mágikus ténykedések véletlen halmaza,
hanem möe:ötte felcsillan a terv. az eszme, amely szerint az egészet megvaló
sitották. Ebben az esetben az egész barlangot a maga egészében kell szemlélni,

Ezt a szemléletet nem lehet elfogadni csupán egy barlang áttanulmányo
zása után. ezért Leroi-Gourhan négy éven keresztül rendszeres vizsgálatot
végzett Franciaország és Spanyolország barlangjaiban. A festményeknek nem
művészi értékét vizsgálta, hisz ezt már megtette előtte Breuil abbé, hanem
a maga egészében vizsgálta őket és minden alakot a környezettel vetett egybe.
Az eredmény felülmúlta .a várakozást. Legelőször is igazolta Larning-Empe
raire feltevését. Minden barlangban a központi helyet két egymás mellé he-
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lyezett állatfej foglalja el. Ez a téma' megismétlődik mínden barlangban két
szer-háromszor, Lascauxban háromszor ismétlődik meg a főtéma: az ökörló
pár, Aliamirában a bölény-ló pár áll a központban A központba kevés állatfajt
helyeztek. Leggyakoribb a ló, melléje helyezik a bölényt, ökröt, szarvastehenet.
Néha a mammut mellé a bölényt teszik. Az állatok egymás mellett, egymáson,
egymással szemben, sőt egymás után is előfordulnak. Ezt a párt aztán minden
féle állat veszi körül, legtöbbnyire szarvasfélék és vadkecskék. Az oroszlánt,
medvét és orrszarvut előszeretettel helyezték el a kompozíciók szélén, néha
a barlang legtávolabbi pontjain, ez 71---66-47 százalékot tesz ki a fenti sor
rendben.

Az állatok ilyen részlétezése lehetövé tette, hogya barlangokat különböző

zónákra bontsák fel. A bejáratnál leggyakrabban ábrázolt állat a szarvas,
a központi zónában, ahol a nagy kompozíció foglal helyet, van a két
nagy növényevő állat szarvasokkal és vadkecskékkel körülvéve és csak a szé
lekre kerülnek a félelmetes álatok. Az állatok aránya változik JaZ elhelyezési
zóna szerint. A bejáratnál a barlang végén, az átjáratt hetveken lehet elszi
getelten is találni állatokat, ellenben a központi nagy faliképnél a szabály,
hogy mlndíg különbözö fajú állatokat helyeznek el.

Az állatokat két nagy kategóriára lehet felosztani. Vannak állatok, me
lyek mindig egymással párosan fordulnak elő. önállóan nem ábrázolják őket,

mint az ökör és a bölény. Vannak olyanok, melyeket lehet társítani, de egyedül
is lehet ábrázolni őket, így a bejáratnál megnyítíhatják a díszítést vagy azt a
végén Iezárhatják, esetleg átmeneti .helyeken szerepelnek, és aztán a nagy
képet keretezik. Ezek főképp a ló, vadkecske és a szarvas. A 16 szerepe köz
pontinak látszík. Az oroszlán és az orrszarvú' egészen különá1l6 helyet foglal
el. A 80 megvizsgált barlangból 68 így van díszítve, tehát egységes tervről és
nem elszigetelt jelenségről van szó,

Még jobban meglepődik az ember, ha a jeleket tanulmányozza. A jelek
vizsgálatánál meg lehet állapítani, hogy ezek sincsenek a véletlenre bízva,
ezeknél is megállapítható a terv, amely szerint elhelyezésük történt. Van be
járati jel, vannak átmeneti helyeknek jelei, van központi zóna, ahol a jelek
keverve vannak a nagy állati kompozíci6ktkal és a barlang végén szintén ta
lálunk jeleket. A bejáratnál, átmeneti helyeken és a barlang végén találjuk
a különbőző vonal-, pontsorozatokat és a pálcákat kettesével-hármasával el
helyezve. A lascauxi barlang végén lehet látni a többé-kevésbé vázlatosan
rajzolt "tollseprőt". A központi helyen az állatokkal együtt lehet látni a jelek
párosítását. Egy részről tollseprőt. pontokat, pácikákat és másrészről jobban
kidolgozott pajzs-, madár-, tető- és kulcsforma jeleket. Sokszor három részre
osztják a rendelkezésre álló felületet. Tehát ami az állatokra érvényes, az ér
vényes a jelekre is. A jelek két csoportra oszthatók, melyek szerepe nem azo
nos. Az első csoport (pálcikák, pontok, tollseprő) külön is szerepelhet, sokszor
párosítva vannak a másik csoporttal, mely csak a középsó zónában foglalhat
helyet (tető-, kulcs-, paizsforma), de itt mindenkor párosítva van az első cso
port jeleivel. A barlangi festészet még a jelekben is bizonyos törvénynek hódol.

.Ez a kövétkeztetés a felső-paleolitikus kor barlangjai 85 százalékának a rend
szeres vizsgálatán alapszik. Hosszú és aprólékos munlka eredménye volt, de
úay látszik, hogy biztosabb alapot nyújt a kronológiához és a festmények je
lentésének magyarázatához. mint az eddigi felfogás.

Ha tekintetbe vesszük a tervszerűséget, akkor lehetséges, hogy egy nap
történhetett kéi állatnak egymásra való rajzolása is és ezért a rárajzolt képet
nem kell későbbi korba helyezni. Ugyancsak a stílusban történő fejlődés sok
kal egyszerűbb és természetesebb, mint azt Breuil abbé feltételezte. Az új
módszerrel nyert évszámok sokkal jobban egyeztethetők a C 14 szolgáltatta
adatokkal.

A legrégebbi művészi megnyilatkozásokat Kr. e. 30,000-re tehetjük. de
ezek közt festményeket még nem találunk. A legrégebbi festett barlangok nem
idősebtek 25,000 évnél, Itt az állatok erősen ívelt hátvonallal vannak meg
szerkesztve és ez azonos alónál, mammutnál és bölénynél. Az állat szemben
van fejével kiképezve, szarvakkal. patával, mintegy "ördögszerűen". Ez a stí-

572



Jus az aurignací korban kezdődött és eltartott a solutréní korig. A következő

korban a mesterí tudás mindiobban érvényesült, de a részletek még nehezen
illeszkednek be az egészbe. Vannak állatok hatalmas, szétterülő testtel,rövid
lábakkal. Ennek a kornak a csúcsa a ,Tégi magdaléni, mely Lascauxban tetőz

(Ker. e. 15,000). A középső magdaléniben az állatok valósak, de kissé merevek,
A szarvakat perspektívában rnutatják, az állat teste vonaikázva van. Ez az
előtönténett művészet nagy kora; ide tartoznak Altamíra, Niaux, le Portel
stb. A magdaléni kor végén fényképszerű hűségre törekedtek az árnyékvona
Jakban. A felső paleolitlban eltűnik a nagy állatábrázolás művészete; A díszí
tésekben nagyon hangsúlyozzák a rendet, mert ez tervszerűséget tételez fel.
Aki a díszítésnek a szerkezetétkutatja, az az előtörténet művészetének a jelen
tését is keresi. Itt azonban sok az egyéni beleolvasás.

A legrégebbi palealitikus leletnél (La Ferrasiej már összetársított állato
kat lehet látni, de a jelek helyét a férfi és a női genitáliák eléggé realisztikus,
tévedést kizáró iábrúzolása foglalja el. A kronológikus sorrend megállapításá
nak egyik eredménye, hogy látni lehet ezeknek a rajzoknak átrnenetét, tetö-,
pajzs-, kulcsforma jelekké, melyek a vulva leegyszerűsített jelei, míg a pontok,
pálcikák, tollseprő jelek a phallusból erednek. Talán ezekkel akarták jelezni
az állatok nemét?

Lehet-e négy év tanulmányából - ennyire nyúlik ugyanis vissza ez a
magyarázatkísérlet - komoly következtetést levonni? A szíklafestrnények
mindenesetre azt mutatják, hogy a barlangok belsejét terv szerint készítették,
még pedig eléggé bonyolult terv szerint, A jelképek bevezetnek minket a jég
korszaki ember gondolatvtlágába. Az embernek az a benyomása, hogy az állat
világ kozmogoníkus ábrázolását, vagyis rajzolt mitológiát lelhet itt látni. A fő

téma a termékenység. Sok vallásnak is ez a központi témája. Az állatok ne
mek szerint váltakoznak, egymást kiegészítik és míndez hozzá van kötve a
termékenység s az élet gondolatához. A mágikus gyakorlaton túl 'tehát észre
lehet venni oly gondolatnak a nyomait, melyet talán vallásosnak is minősít

hetünk. (Kosztolányi István).

- CLAUDEL-KUTATÚINTÉZET BRANGUESBAN. Claudel nélkül, aki 1925
ben a kastélyt és a birtokot rnegvásárolta, Brangues ma is a Rhone melletti
Isére tartomány jelentéktelen ktskőzsége lenne. Úgy másfélévszázad előtt ugyan
már fölbolygatta egyszer a közvéleményt. Eikikor egy bizonyos Antoine, aki
ről Stendhal a Vörös és fekete Julien Soreljét mintázta, a falu templomában
agyonlőtte a branguesi kastély úrnőjét, Michaud de la Tour asszonyt. Az iro
dalmi nevezetességű zömök, egységes stílusú kastély kézről kézre járt, amíg
Claudel élete példájáva'] színte kiengesztelte a fölötte lebegő fátumot. 1925.
óta jórészt itt töltötte el élete utolsó három évtizedét, És itt írta a hatalmas
lélekzetű Kolumbus Kristóf című drámája mellett késői irodalmi működésé

nek önmaga által is legjelentősebbnek tartott művét, a Szerit.íráshoz fűzött

kommentárjait. Aztán végrendeletében is úgy rendelkezett, hogy "földi ma
radványai és létének Iöldi magva" is ott nyugodjék a Rhone-völgy ama kas
télyában, amelyet "világéhsége" megszünte után otthonává tett.

"üdvözlégy, esthajnal csillaga! - írja erről a helyről - Hogy tapogatóz
va rádtalálhassak. a park végén, a kert jól rejtett zugában egy magas nyárfa
áll: mint a s~eretet lángja, vagy egy hitbéli vallomás, gyertyaszál karcsúan.
Ott kerestem ki helyemet egy régi mohával és folyondárral lepett öreg fal
árnyékában. Ott akarok nyugodni örökké, szántóföldek és rnezeí rnunkák szorn
szédjaként, ártatlan kis unokám mellett, akit elvesztettem s akinek sírja fö
lött gyakorta mondom el rózsafűzéremet."

Ebben a házban fogadja Claudel idősebb fia, apja hagyatékának és szel
lemi örökségének gondozója a látogatot. A táj, a kert, a természet Claudel mű

vészetének lélekzetvételét idézi: "Brangues! Bizonyára ez az az ezüstös ércű

hangzat, amelyet Angelusra háromszor csendít meg a harang naponta... S
amíg én tétován merengö lépéssel szelern át a rnéltóságos hársráktól árnyas
terraszt. az égből egy másik Rihone folyam sugárzik felém, hogy kifogyhatat
lan dallamát a forrástól a torkolatig kisérhessern. Arról a célszerű elrende
zésről szerétnék beszélni, a magaslatok időmértékszerű hullámaíról, amelyek.
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hatalmas rnondatokként lejtenek és emelkednek s egy-egy parasztház falának
fehér foltjával, vagy valamely szállás évszázadok óta fönntartott füst jével
nangsúlyozódnak. Mennyí emléket támasztanának bennem s mily badar kinyi
latkoztatásokra késztetnének, ha nem állna mögöttem ez a hatalmas várkas
tély gyermekeimtől és unokáírntól zsufoltari s nem susogná felém: Vándor,
most közeleg a ves !"

Habár Claudel Reimshez közel, az északlas flamand mísztíka bűvkörében,

Villeneuve sur Fére-ben született 1868-ban, ez a déli Juravidék sem volt előtte

ismeretlen. 19U6-ban erről a tájról nősült, egy lyoni építész leányát vette el s
egy feledhetetlen ül szép Valromey-ben való együttlét után írta három dics
himnusza közül "A Rhóne dicséretit". 1918-ban aztán, amikor délamerikai kül
detése idején elhunyt apósa emlékezetére egy hatalmas költeményt írt, fele
ségének családi fészkében ezt a későbbi branguesí otthonát is megjövendölte:
"Boldog az, akinek háza széles és súlyos tetőtől fedetten messzíről sem sérti
a szemét senkinek s a természeten sem ejt semmiféle foltot. Boldog az" ki Is
tentől eljegyzetten utak és tövisek .közt olyan lakhelyet szerez, mely nem egy
napra, de nemzedékek sorának épült Iöl." "Nyaranta tíz család lakja, a ház
mínden zugát betöltve s fiatalasszony vagy gyermek hangja hallatszik rninden
egy ablaka réséri ..."

Itt élt Claudel 87 éves koráig. És öreg harcos létére, bár közelinek érezte
a végső el.nyugvást, ami 1955-ben következett be, .nem volt rezignált. Világ
járó, kalandos rnúlt jára való emlékezése pedig, darabjainak jókésöre sike
rült színrekerülése folytán egyszerre folyton jelenvaló lett előtte. Föl-föllán
golt benne ekkor is a forró szenvedély - rnűveí dínamikájának belső kohó
tüze -, amely ellen csak akis falusi templom misztikus légkörében tudott
némi enyhüléshez és nyugalomhoz jutni: "Brangues-ban a kis várkápolna az
én kis falum templomában van. Ide rnegyek rníndermap öt órakor, rnert ké
sőbb fölöttébb nagy a hőség. S bent előttem és értem is ott áll a Madonna,
üdén és tisztán, rnint egy gleccser. Gyermekével együtt hószínű szép fehér ru
hájában, amely oly hosszú, hogy csak lábujjhegye látszik kJ. belőle. 0, Má
ria! Hát újra itt áll előtted a vén totyakos, rettegéseitől és vágyaitól űzöt

ten! Sohasem lesz elegendő időm, hogy mindent megvalljak neked, amit el
szeretnék itt Imondani ..."

T'izenöt évvel később, 1950-ben ujra a Brangues-í Madonnához menekül:
"AZ ő lába előtt térdelek' és imádkozom. Róla azonban nem rnondható el,
hogy rámtekint, vagy rámhallgat. Ö csak valami érz-á visszfény, rníntha valami
csöndes és tiszta víz visszfénye lenne. A balkarján hordott kisgyerek az, aki
meghallgat. Ö felém fordítja fülét. A szíve dobog. És, hogy valóban dobog,
azt az anya nyúlánkari gyöngéd keze bizonyítja, amit a gyermek szívére szo
rít, hogy hallgatózzék. Ö hallgatja azt, hogya gyermek hallgat engem. De a
gyermek anyja két karja közt nyugszik. Az anya érverésének áramában. A
Brangues-í Madonna tehát egy egész áramkört üzemeltet. Egy teljes áramkör
rel rnűködő üzembe .kapcsolódtarn be ..."

André Espiau de la Maestre a múlt évben az osztrák Claudel-barátok ne
. vében koszorúzta meg Claudel sírját, ő írja le Claudel házának mai képét.

A 'költő Pierre nevű fiával néhány szalónon haladunk át, amelyekben a
világotjárt nagykövet szamos távolkeleti és délamerikai műtárgyat és kuríó
zumot halmozott föl. Végül a .mester dolgozószobájába érkezünk. Itt a halála
óta semmi sem változott, Kis munkaasztalka áll előttünk, könyvekkel és fé
ligkész kéziratokkal zsufoltan. Balról, egy heverő fölötti falmélyedésbe:n köny
vespolc szótáralckal, a Vulgatával és Fillion bibliai kommentárjainak elnyűtt

köteteível. amelyeknek nyomán Claudel exegéziseit kidolgozta. Jobboldalt a
falon Honegger szép, 1937':'ből származó képe, amikor együtt dolgoztak a JO
hanna a máglyán és A haláltánc című közös rnűveíken. Végül balról, a park
ba kivezető ajtók között, amelyeken át a "méltóságteljes hársfák" űs láthatók,
ott függ a költő legutolsó arcképe, amelyet a rnenye, Marion Cartier-Claudel
festett: Claudel egy alacsony asztalkán ül: feje már egészen kopasz, onán ha
talmas szemüveg. vállát fekete körgallér takarja. Kopott játékkártyák hever
nek előtte, passziánszozni szokott velük esténkint. Hetvennyolcéves korában
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az ember inkább már csak kémleli a sorsát, mintsem irányítani akarná ...
S ismét. a költő ha1hatatlan. s.0.r~i csendül!1.ek föl ~~nnünk: I

",Mar Inem kell, rnint ifjúságom idején, ruhaImat Iedobnorn, hogy együtt
ússzak a világszép világsztrnfóní.ával s hogy árarnához, amely lenyűgöző és le
győzhetetlen, mint a szerencse. saját rugaszkodásaimat js hozzáfűzzem. Ezt
az andante-hullámzás t választottam egy életre rnost már! Kell nekem ez a
megkönnyebbülés, ez a folyékony valami a testem körül, ez a visszatérés az
örökkévalóságba. És az is kell, Ihogy állandóan búcsúzásra nógassanak, mert
ebből is megtudhatom, hogya boldog egyhelyben-maradással soha, de soha
föl nem hagytam."

Nem csoda, ha zaklatott korunkban a boldog öregség eme kiáradó Iírája
egyre több olvasót szeréz a halott Claudelnek. Mielőtt az emeletre érne a lá
togató, röpke pillantást vethet a nagy családi ebédlőre. Claudel, a pátriárka
itt időzése alatt már rég a Kinyilatkoztatás Anne Vercors-jának, a hatvan
éves férfinak szavával szólhatott:

"És .itt a tűzhely, amelyben mindig ég a tűz. Üljetek le mind. Utoljára
hadd osszam szét köztetek a kenyeret ... Napomat befejeztem, a magot elve
tettem és ebből a kenyérből, amil kószftettern, rninden gyermekem egytor
mán evett. Most egyedül maradok a leszedett asztalnál, hogy Istennek hálát
adjak. A halál küszöbén állok és kimondhatatlan gyönyör lakotik bennem."

Claudel már átlépte az oly kívánesian várt halál kűszöbét. De állan
dóan tovább él és ez a továbbélése időtlen, örökkétartó [elenvalósággá válto
zott. Ma imár nemcsak az unokái játsszák el néha születésnapi alkalmakkor
öserdőszerű darabjainak egy-egy jelenetét. Claudelnek már rég nem kell hazá
jában sem színház vagy rendező után kutatnia, pedig a rutinos, fürge párbe
szédű francia színpad eleinte visszarettent a Fausthoz vagy Az ember tragé
diájához hasonló szuvcrén zuhatagozásától. Az első világháború előtt Német
országban Klaus Dohrn és Salzmann, úttörőkiként vitték színre a párizst igaz
gatók szenint előadhatatlan darabokat, a Kinyilatkoztatást, a Cserét, vagy az
lsten bárányát, Straussburgban, Hellerauban és Genfben. Lugné Poe 1912-ben
Párizsban is előadta. A két háború között azután Leo Epp folytatta ezt a
murnkát Bécsben. Magyarországon 1937-ben a Vigilia által rendezett irodalmi
estén a Zeneakadémián játszották el a Kinyilatkoztatás barlangjelenetét Hont
Ferenc rendezésében, Bulla Elma emlékezetes alakításával a főszerepben. Fran
ciaországban a tragikus megszállás idején tört meg vele szemben végleg a jég
és azóta Jean Louis Barrault és más rendezők egyre nagyobb sikerrel viszik
színre Párizsban, Avignonban, Grenobleban, a Comédie Francaise-ben vagy
szabadtéren Claudel csodálatos alkotásai t.

Most azonban minden színházi publikumnál is népesebb közönség szer
veződik Claudel hagyatéka köré. Hisz az ő hatalmas költői, bibliai és drámai
működése még ma is sok viszonylatban föltáratlan és ismeretlen. Claudel leg
idősebb fia részben már véghez is vitte, hogy Brangues a Claudel-leutatás köz
pontjává váljék. A kastély első emeletének jobbszárnyán már több helyíséget
tanulmányi és előadó termekké rendeztek át. Már a könyvtár is készen van: a
kutató-Iátogató nemcsak ritka, rég Ikifogyott kiadású művekoen és luxuski
adásokban lapozhat, hanem kéziratokat is tanulmányozhat, így Claudel kallig
rafikus kézírású A Kelet megismerése (Connaissance de l'Est) oímű művének

1904-ből származó teljes szövegét. Kisebb szobák, amelyek nyaranta a költő

unokáinak szelgálnak szállásul, kutató vendégekre várnak: azokra a tudósok
ra és diákokra, aki.k a Claudelt magyarázó ankétokon résztvesznek. És így
Brangues Claudel "halandó részének" temetőjénél sokkalta több lesz.

Szellemének "magva" így folyton tovább csirázhat és gyümölcsözhet.
"Mesterem, a Te béklyókba vert lelked végre megszabadult - rnondta Jean
Louis Barrault 1955. augusztusában a költő sírjánál -, de cserében itt maradt
a műved, így a földön is éppen most kezdesz új életet. Megigérjük neked:
minden erőnkből azon leszünk, hogy a te művedből áradó megértést, szerete
tet, főként pedig a belőle származó áldásos sugárzást továbbterjesszük. Soha
sem kereshettelek úgy föl, mégha néhány perces látogatásra is, hogy egy-egy
morzsát el ne vigyek szellemed terített asztaláról, amely morzsa aztán ne-



kem állandó táplálékern lett. Remélem, hogy későbbi nemzedékek zarándok
járást rendeznek a sírodhoz. benned újulnak meg, belőled merítik majd mind
azt, amit a valóságos Istenhez való igaz szeretet jelent bennünk."

(Possonyi László)

JEGYZETLAPOK. (Nagyvonalúság.) Jászai Mari egyik levelében olvasom:
"Legszebb és legérdekesebb volt a tegnapi estélyen Loreley. Fekete bársony,
kivágott, ujjatlan derekából csak úgy világított ki melle és nyaka, lhaja pe
dig ragyogott, sugárzott, mint a nap. Én különben haragszom rá, mert megint
megsértett."

Milyen imponáló nagyvonalúság! Elismerni, hogy Loreley, azaz MáTlk:us
Emma szebb volt nála, ő volt a legszebb; megdícsérní világító bőrét, szinte
lurnníkusan magasztalni napként sugárzó haját! Sehol egy irígy szó, sehol
egy szúrás, sehol egy fintor. Csak elismerés és csodálat.

S aztán, a végén ez a fölséges fölénnyel odavetett mondat, mínt egy tőr

döfés, vagy egy királynői legyintés: "Én különoen haragszom rá, mert megint
megsértett."

Erre csak igazán nagyvonalú női egyéniség képes.

(Párizsi beszélgetés.) Lépkedünk a finom esőben, előttünk a torony, itt
az orrunk előtt, esetleg egy mérföldnyire, Taxik suhannak az úton. .

- Maguknál is lehet telefonon taxit hívni - mondja Follain. Inkább állítja,
mint kérdezi.

- Hogyne - felelem lelkesen.
Elmosolyodik, villan valami a hunyori szemében.
- Aikkor mi a különoség Pest és Párizs közt?
- Az, hogy nálunk nem biztos, hogy jön is! - vágom ki.
Meglepődve rám néz. Latolgatja, nem csak ugratom-e. Aztán megértd, el

ismerően bólogat.
- Ez is valami - jelenti 'ki méltánylással.

(A könnyekről az irodalomban.) Az írónak nem azért van szíve, !hogy ki
tűzze a homlokára. És az irodalomnak nem az a hivatása, hogy a könnyzacs
kóinkat rnozgósítsa.

Sírva nem lehet maradandót alkotni: az alap elázik a könnyek langyos
vizében, és az épület előbb-utóbb összeomlik. Vizenyős talajra nem lehet pa
lotát építeni. Előbb iki kell szárdtaní a turjánokat.

Aki könnyein át nézi a világot, nedves fátylat von a világ elé: elleplezí
maga elől azt, amit látnia kellene.

Aki könnyein át nézi a világot, nem azt látja, ami van, hanem csak am
a szétfolyó, laza képet, amely könnyeiben tükröződhk.

Ha vonaton ülsz és látni akarod a tájat, előbb le kell törölnöd az ablak
ról a párát,

Aki sírva ír, cinkosa annak, aki sírva olvas. De kölesönösen tévútra ve
zetik egymást. (r. gy.)

•

Felelős kiadó: Saád Béla
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