
akarunk ebben a küzdelemben, A
győzelmi korona mínt Szent Pál
írja -' minket is vár. A nagy kérdés
azonban, amely sorsunkról. győzel

münkről határoz, így hangzik: felvér
teztük-e magunkat felnőtthöz illő

fegyverzettel. azaz erős, bátor hittel,
s gyermekkorunktól kezdve szüntele
nül gyarapítjuk-e a fárasztó úthoz
szükséges "üzemanyagot", azaz a nem
fcgvatcozó, ;ki nem merülö hitet.

Hitünk nem lehet csenevész, gyer
meki fokon elmaradott, félén:k és bá-
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tortalan. a legkisebb erőfeszítéstől,.

küzdelerntől is húzódozó. Meg kell sza
badulnia attól a gátló, fékező tudat
tól, hogy csak "gye~mekny'i" bennünk.
Épp ezért ne legyen kérkedő, mint a
gyermek, de ne is legyen bátortalan,
mint a színtén zsenge -kiskorú. Tud
jon érett korban is gyermeki bizalom
mal fordulni Istenhez, ugyanakkor pe
dig maradjon nagykorúhoz illő, öntu
datos magatartás.

Szennay András

A pAPA SZENTFöLDI ZARANDOKLATA. "Az egy;ház csodája 1964~ben.'·
Ezekkel a szavakkal fogalmazta meg Fra~ois MauTiac nemesak a maga,

hanem sok millió ember véleményét VI. Pál pápa vízkereszti szentföldí za
rándokútjáról. Nem valamely hithű katolikus sartóorgánum hasábjain. hanem
az egyik Iegnagyobb francia képes hetilap, a nagyon is laikus szellemű "Paris
Mateh" ama számának vezéreikkében írja, amelyet a pápa zarándoklatának
emlékére adott Ici a szerkesztőség. A hatásra, amelyet a zarándokút a világ
közvéleményére gyakorolt, mí sem jellemWbb, mint az a tény, hogya "Paris
Moate'h" külön repülőgépet !küldött hatvan munkatársával a Szentföldre és
ezek visszafelé a repülőn szerkesztették meg az emlékszámot, hogy a többi
lapot megelőzzék. A· szám 1 800 OOO példányban jelent meg és - kevésnek bi-
zonyult. .

"Simon Péter vísszatérése szülőhelyére a keresztény időszámítás második
évezredének végén - mondja Mauriac - bámulatba ejtette a világot, amely
még emlékszik rá, hogy keresztény volt, de már nem tudja megtalálni csodál
kozásánaik igazi okait. Mi van abban különös, hogy a pápa elzarándokolt Bet
lehembe, Názáretbe, Jeruzsálembe 1"

Mauriacnak, mint mínden katolikus és nem katolikus kornrnentátornak,
az a legelső megállapítása, amire előző számunkban magunk is rámutattunk:
ez a. zarándoklat a pápák évszázados elzárkózását, mozdulatlanságát oldja fel.
A pápa leszállt az apostoli palota ablakából és az aranyozott hordszék ma
gasságából, igénybe vette a legmodernebb közlekedésí eszközöket, ugyanak
kor alázatos zarándokként gyalogosan járta végig Isteni Mestere útjait, első

sorban keresztútját.
Kétségtelen, hogy évtizedes előtörténete, előzményei vannak ennek a gon

dosan előkészített kezdeményezésnek. Mégis különösen emberivé és széppé
teszi, hogy döntő szerepe volt benne egy szegény názáreti papnak és híveinek.
Paul Gauthier - azegykorí francia munkás pap -, a názáreti szegények apos
tola húsz hívével együtt Nagyboldogasszony ünnepén levelet küldött a pápá
nak. Meghívta, hogy ahogyan előde elzarándokolt Lorettóba és Assziszibe, ő

jőjjön el rnost közéjük, látogassa meg Názáret szegényeit, Nyilvánítsa ki, hogy
a szegények pápája. S VI. Pál elfogadta a meghívást. Ahogyan az avignoni
,,fogságból" egy egyszerű apáca, Szíénaí- Szent Katali,n sürgetésére mozdult iki
a pápa, úgy mozdult ki rnost Rómából egy hajdani munkáspapnak és a ná
záreti ács testvéreinek hívó szavára.

Az indulás Rómából január 4-én reggel még szabályosan, protokoll sze
rint történik. A papát és kíséretét, 'köztük három vbfborosát, sok százezres tö
meg búcsúztatja, élén Segni olasz államelnőkkel és kormányával. A tömeg
transzparenseket. zászlókat emel magasba. RajtUIk a felírás: "Éljen a pápa",
"Rórita szerét téged". VI. Pál a pápai jelvénnyel és pápai színekkel díszített
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DC 8 repülőgép ajtajából mégegyszer áldást ad a tömegre, amely Máriához, •
béke királynéjához imádkozik az út sikeréért, s a hatalmas gép felemelkedik
és rövidesen a Földközi tenger felett jár. Az első repülő pápa nemcsupán ma
gát a repülőgépet veszi igénybe, hanem annak technikai berendezését is: rá
dióját. Üzeneteket küld a magasból az útjába eső országok államfőinek, a gö
rög királynak, Ciprus, Libanon és -Szíría elnökének. Az érkezés délután két
óra tájban az ammani repülőtérre ugyancsak protokoll-szerűen történik. Husz
szein, Jordánia királya, kormánya élén, díszszázaddal várja vendégét, Szaladin
szultán utóda huszonegy ágyú szavával tiszteleg a pápa előtt, katonáinak ze
nekara a pápai himnuszt fújja, a pápa ellép a hajdani szaracén lovagok utó
dainak díszszázada előtt. A tömeg, a nép, a kordonon túl, mikor megjelenik a
törékeny fehérruhás vendég a repülőgép ajtajában, íelrívalg: "El Baba" 
~,Atya".

A király szívélyes szavakkal köszönti őt: "Ez a látogatás olyan esemény,·
amelyet örökre megtartunk emlékezetünkben". A Szentatya válaszából az alá
zat hangja szól: "Látogatásunk lelki jellegű, alázatos zarándoklás a szent he-:
lyekre, amelyeket Jézus Krisztus szentelt meg születésével, életével, szenve
désével, halálával, dicsőséges feltámadásával és rnennybemenetelével."

A pápa gépkocsira száll és elindul Jeruzsálem felé. Útközben először a
-Iordán partján áll meg az Amir Abdullah hídnál, három mérföldnyire attól
a helytől, ahol Szent János megkeresztelte Jézust. Belemártja kezét a foly6
vizébe és keresztet vet. Athalad Jerikón, elsuhan kocsiján a judeai dombok
tövében. Feje felett elzúg Husszein helikoptere. A király előresíet, hogy előké- .
szítse vendégének fogadását a szerit városban.

Bethániában megáll a pápai gépkocsi raj. A pápa átöltőzik a fogadáshoz.
Jeruzsálemben ezalatt a Damaszkuszi kapu előtt a király katonáinak négy
szögében a fogadásra kijelölt helyen a különböző vallások papjai és Jordánia
előkelőségei várakoznak: katolikusok, orthodoxok, mohamedánok, protestán
sok,. püspökök és egyszerű szerzetesek, Köztük a Szent Sír lovagjai, díszes kö
penyükben és csá.kóikkal. A négyszög legközépén leterítették a legszebb sző

nyeget, amit Jeruzsálemben találni lehetett, hogy majd azon álljon az ünne-
pélyes köszöntök alatt a pápa. '.

Amikor megérkezett a kocsisor a Damaszkuszi kapuhoz és feltűnt a pápa
törékeny alakja, a nép egyetlen roppant harsogással megindult. A katonák és
rendőrök gyűrűje úgy mállott szét, mínt a hab. A nép elsöpörte az előkelősé

geket, főpapokat, a Szent Sír lovagokat, a protokollt, az ünnepélyességet és
birtokába vette "Pétert". A papok kiáltoztak: "Agyontapossák !", Husszein
pettyes kendővel fedett fejű vitézei testükkel védelmezték a pápát. Először

maga is megrettent, aztán, nyilván felhangzott lelkében a figyelmeztetés: "Mit
félsz kicsinyhitű?" És mosolyogni kezdett. Hagyta, hogy vigye a nép végig a
Via Dolorosán, a fájdalmak útján. A nép, amely úgy elsodorta mellőle a bí
boros állarntitkárt, hogy csak később találták meg egy borbélyműhelyben. a
nép, amely úgy elfújta az ünnepi fogadást, hogy csak órák múlva tudták ösz
szeszedni az előkelőségek cipőit és a Szent Sír lovagok díszkalapjait.

A pápa utazása előtt nagyon sok ember lelkében ott komorlett a kérdés,
különösen a dallasi tragédia után, vajjon nem vakmerőség-e ez a vállalkozás.
Azzal nyugtatgatta magát mindenki, hogya Szeritatyát rendkívüli biztonsági
Intézkedésekkel veszik körül szentföldi útján mind Jordániában, mind Izrael
ben. Éppen erre nem számított senki, hogya pápa útja igazi zarándoklás lesz,
hogy ajándékul, mert leszállt a sedes gestatoriáról. megkapja a zarándoklás
minden emberi kényelrnetlenségét és gyötrelmét. fullasztó szorosságát, tolon
gását, lökdösését, taposasát. A Via Dolorosa sikátorában. a reá hull6 virágok
záporában. a feléje ömlő tömeg megújuló hullámaíban valóban a gondviselés
vigyázott VI. Pálra. Nem ellenséges merénylettól kellett óvnia, hanem a lel
kesedés orkánjától.

A Szentatya, mínt aki Jézust maga mellett tudja, mosolyogva tűrte a reá
szakadó vihart. Tűrte, hogy arab asszonyok oda furakodjanak közelébe és 'ki
áltozzák társaik felé: "Kék a szeme l"~ És tűrte ariporterek rohamát, Mikor az
egyik riporter, aki hátralva közvetlen közelről fényképezte őt s megbotlott,
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maga kapott utána. A másikhoz résztvevő szóval fordult: "Milyen nehéz az
00 foglalkozása, fiam!" A riporter úgy meghatódott az atyai szótól, hogy csak
annyit tudott rnondaní: "Isten éltesse nagyon sokáig, Szentatya !"

Ilyen epizódok között vonult végig a pápa a Via Dolorosán, ahol egykor
I\,(estere hordozta keresztjét kavargó, harsogó tömeg közepén. Megállt az egyes
stációk előtt és imádkozott. Leghosszabban a hatodik stációnál. Itt Veronika
házának őre, Miklós orthodox pap egy kis élőképet állított fel a pápa tisztele
tére. Egy fiú keresztet tartott a vállán, mellette egy kislány Veronika ken
dőt a kezében. A tömeg elfújta a kís élőképet is, apápát besodorta akis bar
Iangkápolnába. Imádkozott és megpihent. Apácák frissítővel kínálták. Vdssza
utasította.

A megerősített katonaság végül is beverekedte a pápát a valódi kereszt
út végső állomáséra. a Szent Sír templomba. A bazilika kapuját nagy nehezen
Iezárták a tömeg előtt. A pápa megszabadult a sokaságtól, most már csak a
foto- és televíziós riporterek gyötrik, akiknek hada ott nyüzsög, kapaszkodik,
kavarog körülötte gépeivel és villanó fényeível.

Leborul Krisztus sírja fölött, áhítattal megcsókolja és ráhelyezí az arany
bólkészült olajágat. amelyet Róma betegei ajándékoztak neki, hogy hozza el
ide. S a Iegkülönbözőbb rendű, rangú, felekezetü papok gyüriijében az elké
szített oltárhoz lép, hogy megkezdje a szent áldozat bemutatását. A tömeg
egyszer.re elcsendesedik, nem csak a templomban, de a templom körül lis.
Belekapcsolódik a míse irnáíba, felel a pápának. A Hiszekegyet együtt mond
ják vele az összes keresztények, papok és hívek, Amikor odaérnek a szöveg
ben: crucifixu8 etiam pro nobis et sepultus est et resurrexit tertia die", "'
megfeszíttetett értünk és eltemettetett és harmadnapra feltámadott - meg
csuklik a hangja. És hull a könny a sokféle felekezetűkeresztényszeméből is,
megannyi gyémánt Krisztus megszaggatott köntösére.

Az úrfelmutatás után egy incidens teszi próbára a pápa lélekjelenlétét.
Rövidzárlat míatt kigyullad az egyik televíziós gép, tumultus támad, többen
tüzet kiáltanak. A pápa nyugodtan folytatja a szent mísztéríum bemutatását.
Nyugalma néhány pillanat alatt lecsendesíti a megijedteket. Eloltják a tüzet
és újból a televízió lámpáinak fényébe borul a szentély. A tömeg a mise vé
gén rnegrendülten, de nyugodtan hallgatja a pápa francia szavait: "Testvéreim
és gyermekeim, itt az ideje, hogy lelkünk felserkenjen." A pápának még egy
szer meg kell játnia keresztútját a tömeg között, amikor felkapaszkodik a
<iziklára, amelyen Krisztus keresztje állott, és amikor leszáll onnan, hogy el
jusson gépkocsijához.

A zarándoklat első nagy eseménye, a pápa találkozása a zarándokló nép
tömegével, megtörtént. A nap hátralevő óráí a keleti kereszténységgel való
találkozás jegyében zajlanak le. A Szentatya az Olajfák hegyén, az apostoli
delegaturán száll meg. Rövid étkezés és pihenés után fogadja Benediktosz je
ruzsálemi orthodox patriarkát, aki leghevesebb ellenzője volt útjának. S né
JÍány perc múlva visszaadja látogatását az orthodox patríarkátus közeli szék
helyén. Benediktosz nagy tisztelettel fogadja. Amidőn arról szól, hogy erőfe

szítésekre van szükség az egység és a béke árdekében, a pápa egyszeruen vá
laszol: "Éppen ezért jöttem ide". Ugyanilyen ünnepélyes és szeretetteljes a
pápa találkozása Derderián örmény patrtarkával. A Szent Annáról elnevezett
görög-katolikus szemináriumban a keleti egyházak püspökeivel is találkozik.
Hozzájuk intézett beszéde a tapintat és a szeretet ötvözete. Elismeréssel szól
Kelet elsőbbségéről és jelentőségéről az egyház történetében, majd az egység
feltételeit idézi: a különbözőség tiszteletben tartását és a szerétetet.

Az első nap forró izgalmai közös imádságban oldódnak fel. A pápa este
szent órán vesz részt a getszemáru bazilikában. Ahítattal csókolja meg a he
lyet, ahol Jézus vérrel verítékezett. Utána felolvassák előtte Urunk kínszen
védésének történetét - szakaszonként más és más nyelven: latinul, görögül,
arabúl és szírül.

Január 5-én kora reggel a pápai autóraj elindul Galilea felé. Az út a haj
dani Szamárián visz át, jordáníaí területen. A zarándokok elhaladtak Gerazim
hegye alatt, majd Jákob kútja mellett és Jeruzsálemtől hatvan kilométernyire
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elérik a jordániai-ázraeIi határt. Az egész oszlop, a jordániai gépkocsivezetők

kel együtt áthalad a határon, amelyen izraeli és jordániai rendőrök egymás
mellett állnak díszőrséget a pápának. A beduin pásztorok és az izraeli kíbbu
eok földművesei álmélkodva nézik a jelenetet.

'Az izraeli elnök a magas látogatőt Megiddo alatt fogadja, ahol hajdan, az
ószövetség nehéz századaiban annyi véres csatát vívott Izrael. Ez azonban itt
most a béke órája. Shazar elnök a népek és fajok békéjét sürgeti üdvözlő be
szédében. A pápa Izraelről, a "szövetség népéről" szél válaszában, a népről"

"amelynek a vallás és az emberiség történetében betöltött szereperől nem.
szabad megfeledkeznünk".

Az izraeli rendőrség diszkréten, de hermetikusan veszi körül vendéget.
Názáretben is százezer ember szalad össze, de az előzö napi jeruzsálemi jele
netre nem kerül sor. A pápa- zökkenő nélkül jut el az épülőfélben levő bazi
líkához, mely a Boldogságos Szűz barlangháza felett emelkedi'k. A grotta
előtt az izraeli vallási és világi hatóságok és a diplomáciai testület képvise
lői fogadják, élükön a Szovjetunió követével. Utána Mária barlanglakásában,
ahol egykor elhangzottak az angyali üdvözlet szavai, rnisét mond a pápa. Egy
szeruen, fény és pompa nélkül, de annál összeszedettebben merül el a szent
hely sugárzásában a fehér szekfűvel díszített oltár előtt, amelynek gyertyafé
nyei megcsillannak az öreg- papok szeméből leperdülő könnyeken. "Bárcsak
ismét gyerrnekké lehetnénk, bárcsak visszakerülJhetnénk ide, Názáret alázatos
iskolájába, bárcsak újra 'kezdhetnénk tanulni Mária mellett az igazi életisme
retet és az isteni igazságok magasabb bölcsességét" - 'kiáltja az oltártól a
keresztény világ felé, az oltártól amely körül a katolíkus, a különféle keleti,
a zsidó és mchamedán papok körében ott állnak Gaubhíer atya názáreti sze-

. gényeí.
A trnise után tovább suhan az autókaraván Kánán keresztül, ahol Jézus

első csodáját művelte, a Genezárett tó partjára, oda, ahol elhangzottak Krisz
tus szavai: "Te Péter - szikla - vagy és én erre a szíklára építem anya
szentegyházamat." A pápa leszáll kocsíjáról, odalép a vízhez, belemártja keret
és megáldja az evangélium tavát. A riporterek hada átértí a pillanat jelentő

ségét, ruhástól gázol a vízbe, hogy megörökítse a fehér ruhás zarándokot, aki
visszatért az ősi forráshoz, erőt merítenl magának és egyházának a jövendő

századokra.
Még két helyet látogat meg a tó partján, a kenyérszaporítás és a hegy.í

beszéd színhelyét. Itt végre egyedül maradhat egy kis időre, magányosan el':
mélkedve a tó partján. Hamarosan búcsút kell azonban mondania a tónak,
az autókaraván elindul visszafelé Izrael területén Jeruzsálem izraeli részébe.
Útközben egy pillanatra megáll a Tábor hegy előtt, majd az egyik kis falusi
templom előtt, amelynek papját aranyos stólával ajándékozza meg. Jeruzsá
lem izraeli szektorában megtekinti Szűz Mária elszenderülésének templomát,
azután a Coenaculumot, az utolsó vacsora, majd az első pünkösd helyét, ég.
elbúcsúzik Izraeltől. A sokat emlegetett Mandelbaum kapun lépi át a fegy
verszünetí határt.

A második nap legnagyobb eseményének mondható, hogy este fél tíz óra
kor Athenagorasz konstantinápolyi pátriarka belép az Olajfák hegyén az apos
toli delegatúra épületébe. Valóban történelmi pillanat. ,,500 year gap brídged"
- írja az UniveTse: hídverés ötszáz esztendős szakadék felett. Konstantiná
poly pátríarkája utoljára a firenzei zsinat idején, 1538-45. között találko
zott a római pápával. A két egyházfő megöleli egymást, barátságos beszélge
tésre vonul vissza, majd együtt elmondja az Úr ímádságát, a pápa latin, a
patriarka görög nyelven. A Szentatya arany kelyhet ad ajándékba vendége
nek és így búcsúzik tőle: "Nem Isten hozzádot akarok mondani, engedje meg,
hogy azt mondiam: viszontlátásra, az újabb és gyümölcsöző találkozásaink re
ményében, in nomine Dominí."

Január 6-a vízkereszt a befejezés napja. A pápai kocsiraj kora reggel el
hagyja az Olajfák hegyét és elindul Betlehem felé. Husszein király ide is el
kíséri helikopterén. A pápát a Születés templomában az orthodox papság nagy
tisztelettel fogadja. A Szentatya leszáll a Születés barlangjába, hogy rnintegy
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'harminc személy előtt elmondja vízkereszti szent miséjét és üzenetét a Vii-
lágnak. .

A Témoignage Chrétien tudósítója, Bockel abbé, fontosságban pápai en
ciklikához hasonlítja VI. Pál betlehemi beszédét. "Olyan történelmi órákat
élünk, - úgymond -, amikor Krisztus egyháza átéli mély és látható egységét.
Ez az az óra, amikor eleget. tettünk Krisztus kívánságának, hogy rnindnyájan
egyek legyünk ... Az együttélés, a jóakarat és a magatartás új rnódozatait kell
megteremtenünk az egyház életében... Amikor elhagyjuk Betlehemet, a tisz
taság és nyugalom helyét, ahol húsz évszázada megszületett az, akihez ma
mint a béke fejedelméhez könyörgünk, kötelességünknek érezzük, hogy meg
újítsuk sürgető felhívásunkat az egyetemes béke érdekében az államfőkhöz és
azokhoz, akik a népekért felelősséget hordoznak ... A kormányoknak meg kell
hallaniuk a szívünkből feltörő kiáltást: folytassák erőfeszítéseiket, hogy bizto
sítsák 'az emberiség számára a békét, amelyre oly hőn áhítozik, .. hatható
sabban műicödjenek együtt, hogy fenntartsák a békét és igazságot, szabadon,
igazságosan és testvéri szeretettel... Ez az a könyörgés, amit egész zarán
doklásunx alatt nem szűntünk meg imádkozni ..."

A mise alatt a názáreti szegények papja, Gauthier. atya készenlétben áll,
mert a Szeritatya előzőleg kifejezte óhaját, vezesse el őt egy betlehemi bar
Iangla.cásba, a betlehemi szegények közé. A látogatásra azonban nem kerülhet
sor. Az Olajfák hegyén az orthodox pátriarkátus székházában várja Athénage
rasz pátriárka a pápa viszont-látogatását. A két egyházfő második találkozása
még barátibb légkörben zajlik le, mint az első, bár mindössze egy negyed
óráig tart, amíg együtt elfogyasztanak egy török kávét. A pátriárka arany ke
reszttel ajándékozza meg a. pápát. "Egy új barátság született" - állapítja meg
az U ;!Í,JUS:! tudósítója a találkozóról.

Legutolsó gesztusai a békét hirdetik a világnak. Két olajfa csemetét ás
ki az Olajfák hegyén. Az egyíket a delegatúra kertjében ülteti el, á másikat
magával viszi a Vatikánba. Indulása pillanatában üdvözlettel és békét sürgető

üzenettel fordul a világ minden államának vezetőihez. A békéről szólnak bú
csúzó szavai 'is, amelyeket az ammani repülőtéren a DC 8 indulása előtt mond:
"Békes&0g e földnek és mínden lakójának."

Lehet-e néhány héttel az esemény után rnérleget állítani a pápa szent
földi zarándoklatáról ? Véglegeset nem lehet. Kezdeményezés, amelynek sikere
további lépésektől függ. Nem csupán a pápa, de mások további lépéseitől is.
Nem' érdektelen azonban befejezésként néhány véleményt idézni. "Ez a zarán
doklat további lépés volt a pápaság újjászületésének útján" - írja a Times
vezércikke. "Az érdeklődés - írja a Le Monde -, amelyet úgy szólván rnin
denütt kiváltott, kétségtelenül azt bizonyítja, hogy a vallásos hit és a rómoi
anyaszentegyház annyi reformmozgalom, szakadás, forradalom után is meg-
őrizte súlyát a világban." .

S még egy nagy bizonysággal szolgált ez az út, amit úgyszólván mínden
tudósító megállapít, aki jelen volt a pápa első jeruzsálemi fogadtatásán. A lel
kesedés és a szerétet vihara, amely a nagy részt nem katolikus tömegből ki
tört, legfőxéppen a béke fehér ruhás szelgájának szólt. Arról tanúskodott,
hogya béke utáni vágy mindent felülmúló erővel feszül a százezrek és milliók
szívében. A szentföldi tömegek harsogása ott dörömböl minden olyan lelki
ismeret kapuján, amely felelős és valamit is tehet a nemzetek és az egész
világ megbékéléséért. (Sinkó Ferenc)

IVO ANDRIC. A világ könyvolvasói közül sokakat meglepett a Nobel-díj
Bizottság 1961. évi döntése, amely az irodalmi kitüntetést lvo Andric jugoszláv
írónak adományozta. Az irodalom szakértői azonban nem lepődtek meg eny
nyire, mert ha az irodalmi propaganda nem is kapta fel túlságosan Andrié
nevét, a kitüntetés mindenképpen a világirodalom élvonalába tartozó írót
tisztelt meg. Hazáján kívül egész Európában ismerték írásait, műveí közül
néhány magyarul is megjelent; a Nobel-díj adományozása óta pedig az egész
világon emlegetik nevét.

lvo Andrié egy boszniai kisvárosban, Travnikban született 1892-ben. Szü
Iőföldjének levegője, szenvedélyektől izzó világa, embereinek beszéde egész
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életre szóló élményben részesítette. A bosnyák kisvárosok (kaszabák) emléke .
mindenüvé elkísérte. írásaiban - majdnem kivétel nélkül - szűkebb hazá
jának emberei szerepelnek: bosnyák parasztok, izzó szerelmű balkáni asszó
nyok,bosnyák ferences barátok és katonák, mohamedánok és népének elnyo- .
mói, a törökök. Érdekes megemlíteni, hogy ő maga fajtájának vérmérsékleté
től látszólag elütő, hidegebb egyéniséget követelő pályát választott, diplomata:
lett, és sok évet töltött külügyí szolgálatban a két világiháború között külön
böző országokban, legutóbb Berlinben. A német megszállás és a második vi
lágháború idején Belgrádban élt vísszavonultan, szinte remeteként. Úgy lát
szik azonban, remetesége idején is szívósan dolgozott, mert hazájának felsza
badulása után sorjában jelentek meg nagysikeru elbeszélései és regényei. (A
vezír elefántja, Híd a Drinán, Tra:vníki krónika, Kisasszony, Elátkozott udvar.'

Mint sok más kiváló elbeszélő, Andrié is lírával kezdte írói múködését.
1918~ban jelent meg első könyve Ex ponto címmel. Ez prózaverseket tartalmaz;
éppúgy, mint második kötete, a Nemírl (Nyugtalanságok). Finom lírai rezdü
lések ezek a versek, némelyikük lírává emelt pszíehologíkum, jelezve Andríé
nagy tehetségét a lélektani tanulmányokban. Második kötetének megjelenése
kor, 1920-ban már készen van első jelentős elbeszélésciidusa is, a Djerzelez Ali
útja. Az első két kötet lírai, szubjektív prózájaval ellentétben ez a ciklus rnu
tatja Andrié új Irányzódását, az objektív írásművészetre való attérését. Djer
zelez Ali népi hős, amolyan boszniai Don Quijote, "elődjénél" azonban sokkal
több tekintéllyel és történeti hűséggel. Andrié az ő alakjának. megidézésében
a Iírát, a cervantesi szatírát kevert történeti adatokkal és népi hagyomány
nyal. Négy-öt évig tart sajátos írói ikarakterénekkialakulása. 1925-ben meg
jelent írásaiban már alig találunk iróniát. Az ekkoriban íródott Híd a Zsepa
folyón majdnem tökéletes elbeszélés, egy szót sem lehet belőle elvenni vagy
hozzáadni. Juszufról szól, a méltóságról, aki már halála előtt kezd meghalni,
"amikor egyre nagyobb érdeklődéssel kezdi figyelni azokat az árnyakat, ame
lyeket a dolgok vetnek magukra a dolgokra".

1925-ben kezdődik tehát Andrié nagy alkotásainak sora. Ezekben az évek
ben írja Mara Mílosnica, Olujaci (Hegyílakók), Anikína vremena című elbe
széléseit. (Ezutóbbi!l1ak filmfeldolgozását "Anika története" címmel a magyar
televízió is játszotta.) Későbbi, a második világháború után megjelent művei

közül a legfontosabbakat fentebb említettem. A terjedelmesebbeket (Híd a
Drinán, Travniki króníka, Klsasszony) regény, kisregény megielöléssel is szok
ták illetni, valójában azonban ezek sem regények, hanem elbeszélés-sorozatok
bizonyos egységes történeti szállal összefogva.

Andrié ugyanis kimondottan novellista. Társadalomrajz, epikai sodrás, ku
lísszák sohasem érdekelték igazában, annál inkább azembeti lélek bajai, rej
telmei; s olvasásakor ai a kritikus gyanúja, hogy számára az írás rnegszü
letése előtt létezett a lélektani probléma, annak érdekessége, s az író csak
azután találta ,ki a történetet. A valóságban persze ez nem ilyen egyszerű,

mert Andrié művészete a kettőt hiánytalanul összeforrasztja, s még a kép
zeletszülte történeteket is úgy tudja elhitetni valóságként, mintha előbb lé
tezett volna az esemény, s az író ezekből hámozná iki a motívumokat, a pszi-
chologtkumot. .

Andrié az emberi lélek rejtelmes világáiban érzi magát otthon. Szerivedé
lyesen nyomoz, vizsgál és boncol a lélek legelrejtettebb zugaiban, hogy meg
mutassa az érthetetlennek látszó vagy rosszul ismert cselekvések, események
rugóít és értelmét. Különösen szereti a patopszíehologíkus határeseteket. Egyik
másik novelláfa nyugodtan bekeriilhetne orvosi dolgozatokba illusztrációként.

Andrié nagy elhitetó erejének titka: objektívizmusa. Ez az objektivizmus
lényegében a legraffínáltabb egyszerűség. Sallangok, cirádák, bonyolultság nél
kül ír, néha szürke felsorolással, leltárhoz vagy orvosi jelentéshez hasonlító
szű'kszavúsággal jellemez, de ez az egyszerűség lírai sőt drámai feszültségeket
hordoz, és nyilván nagyon tudatos mesterségbeli törekvés eredménye. Mintha
minden Andríé-novella lélektani kísérlet volna, \Így illeszkednek pontosan
egymás mellé a mondatok, hangulatok és hatások megtartva a fokozás klasz
szíkus szabályát; s a novella végére olyan izzó légkört teremt az író, hogy a
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Iegegyszerűbbnek látszó esemény is nagyszerű lélektani problémává válik, anút
azután néhány jól elhelyezett lírai vagy drámai mondattal meg lehet oldani.
oe lehet fejezni. Ezért nem könnyű fordítani Andriéot, mert szavainak - sok
szor népi, táji értelemben vett -' jelentése, mondatbeli helyzete pontosan kt
számítottnak látszik, s a fordító úgy érzi: kisebb szórendi változtatással meg
változtatja az egésznek az értelmét, és kibillenti a novella egyensúlyát. Sza
vainak kíszámítottságát, jelentésének fontosságát jelzi az író azzal is, hogy
sokszor szótárat mellékel művei mellé.

Andrié novelláinak hatását fokozza, hogy legtöbbször sikerül elkerülntök
a lélekelemzés buktatóit. Sokírónál a lélekelemzés öncéllá, mutatvánnyá vá
lik. Andrié műveiben van valami halvány jelrendszer, amely néha szimbó
lummá erősödik, legszebben A vezír ekfántja cÍJnű nagy elbeszélésében.
Ebben a jelrendszerben néha elég nehéz felismerni az író erkölcsi eszményét,
humanizmusának jellegét. Nehezíti felismerésünket, hogy Andrié világa az
első pillanatra pesszimisztikus, alakjai telve vannak gyűlölettel, félelemmel,
szenvedéssel, történetei halállal, gyilkossággal, akasztással, s az író eléggé fu
karkodik a vigasztaló bíztatással. Haloványan azonban földereng ezekben a
sötét írásokban is Andrié hite az emberi Iehetőségekben, a közösség erejében,
a tiszta szenvedélyek nagyságában és az élet halhatatlanságában. Legélesebben
a Híd a. Drinán fogalmazza meg Andrié írói optímizmusát, Olvasói persze ál
talában többet várnának tőle. Hazájában egyidőben sokan benne látták a jö
vendő nagy katolíkus íróját, különösenmíkor fiatalabb korában az egyik zág
rábi katolikus folyóiratnak (az Obitejnek) volt munkatársa. Tudják róla azt
is, hogy rokonszenvez a ferences életeszménnyel. gyermekkorát ferencesek kö
zelében töltötte, és nagy szerétettel szerepeltet írásaiban bosnyák ferenceseket.
(Szóbeli értesülésem szerint édesanyja szakácsnő volt egy ferences kolostor
ban.) Kimondottan katolíkus vallási problematikát azonban hiába keresünk
írásaiban. s ha igen, ebben is csak a pszíchologlkum érdekli, mint Az olo",cii
csoda című novellajában. Talán attól fél az író, hogy a világnézeti, vallási és
társadalmi' kérdésekkel való foglalkozás kizökkenti tárgyilagosságából ? Nem
tudjuk. Mindenesetre akövetkeztetéseket és a tanulságok levonását az olva
sóra bízza. (Csa1UÍd Béla)

AZ OLVASO NAPWJA. Elolvastam Galambos Lajos új regényét, a Mos
tohagyereket1, s aztán, hogy jobban megismerjem az írot, elolvastam két ko
rábbi regényét is, az lsten őszi csíllagát2, meg az Utas a Göncöl szekerén3 cí
műt. MegpróbáIDkbeszámolni benyomásaimról.

A három rnű közül a legjobbnak az lsten őszi csillagát érzem. "Tárgya
egy kubikosokból alakult rizsás szövetkezet néhány hónapos küzdelme, a meg
alakulástól az aratásig'; - foglalja össze tartalmát. ezúttal valóban találóan.
a borító ismertető szövege, Egy harminc körüli fiatalember hazakerül a hadi
fogságból, egy ideig teng-leng a világban Pesten, él jól-rosszul fogságban szer
zett Ismeretséget jóvoltából; aztán az, aki alkalmazta, kimegy az országból, a
fiatalember pedig mi egyebet tehet, Ieutazik szülővárosába, hogy ott majd régi
barátai elhelyezik a városnál. Hivatása szerint agrármérnök; származása sze
rint: egy kubíkos bandagazda fia. Apja, még az ő gyerekkorában, hetvenkedő

fogadásból megfürdött télen a Hortobágyban. tüdőgyulladást kapott, belehalt.
A fiút anyja szívós küzdelem árán fölnevelte, kitaníttatta, mínt utóbb kide
rül, részben abból a pénzből. amit a banda adott össze hónapról hónapra. ap
jaként az apátlanná lett gyereknek.

. Ahogy most hazamegy, több kéz is kinyúl érte, Negyvenhétben vagyunk,
a választások előtt; kisemmizett kubikosokföldért tüntetnek, hajdani megyei
urak, még a hatalom bástyáírrbelül - legalábbis még ott érezve magukat 
szervezkednek ; ebbe a jellegzetesen negyvenbetes világba pottyan bele Bordács,
megérkezésekor éppen egy kubikos tüntetés közepébe. A.z apja után lett ban
dagazda, Király Sándor lánya addig könyörög neki, míg fölmegy a városhá
zára, kiszabadítani a letartóztatott kuíbikosokat; ott találkozik a polgármester

l Szépirodalmi Könyvkáadó, 1963, 2 Mag\'ető Könyvlltiadó. 1962. 3 Szépirodalmi
Könyvikiadó. 1-.
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fiával, hajdani iskola- s utóbb hadifogoly társával, Oltányival; közben érte
sült a dologról a belügyminiszter is, és az ijedt városi urak, hogy elsímítsák
a kellemetlen ügyet, elfogadják Bordács hirtelenében tett ajánlatát: földet ad":
nak a kubjkosoknak. Hol adjanak? Bordács vaktában rábök a térképre: itt.
Éi; kiadják a. földigénylőknek a szikes, terméketlen zugot. Mit lehet ezzel csi
nálni? Bordácsot épp arra viszi a kocsi, ahogy részegen Oltányié'c tanvájára
hajtat éjszaka, mulatásukat folytatni; a kubikosok ott tanakszanak, Bordács
megáll mellettűk, s részeg fővel azt tanácsolja nekik: termesszenek rízst.

A föld egyben marad, s a banda is: megpróbálkoznak a rizzsel. Bordácsot
a felelősség is, a hivatás is hajtja: segít nekí.k, vetőmagot kerít, velük is van,
'meg nincs is velük; egyszerre tart a kubikosokkal is, meg a városi "urakkal"
is, és már-már kiköt egy terménykereskedő lánya mellett; a lány apja annak
idején, állítólag, szintén támogatta őket. Anyja, ez a kemény, törekvő pa
rasztasszony persze színtén urat akarna a fiából, s hol kérlelő, hol erőszakos

szeretettel igyekszik elszakítami a kubikosoktól, és végérvényesen az urak közé
juttatni, akik azért, hogy befogadják. és megadják neki az igért állást, föl
tétlen behódolást várnak,

A regény ennek a gyenge, tedd-ide tedd-oda Bordácsnak a vergődése,

hánykódása a két világ: kubikosok és urak, illetve anyja, meg két nő, Baba .
és Aranka, a terménykereskedő meg a kubikos Király Sándor lánya kőzt ; s
azt hiszem, ez az, arni a legkevésbé jó, hiteles és.érdekes az egészben. Néha az
.az érzése az olvasónak: Bordács csak azért van, hogy legyen ürügy, elmondaní
az igazi történetet (ő maga mondja el, első személyben): azt, hogy rni lesz a
szövetkezettel, hogyan küszködnek, vergődnek, dolgoznak, viszálykodnak, .mind
addig, rníg végül le nem aratják az Isten őszi csillaga igérte gazdag termést.

lVIegvallom, szeretném, ha ezt a gazdag aratást nem előzné meg a lábon
ápó, üzemanyag híján, a posványosodó vízben elrothadással fenyegetett ter
més "elárvereZJése": a városi urak még egyszer, utoliára való fölvonulása, hogy
elvegyék a szövetkezettől azt, amiért véres verejtékkel megdolgozott. Ha a
kőnnyű kis pesti nő, Lulu szerepeltetése már keltett korábban némi kis gya
nút bennem az iránt, hogy Galambos Lajos hajlandó kacérkodni fölszínesebb,
olcsóbb eszközökkel: - ez az akkor elaludt gyanúm (mert végtére ,ezek a Lu
luk is jellegzetes "kis csukái" voltak az akkori időknek) most egyszeriben föl
ébred. Kétségkívül mánden "jól meg van csinálva" itt; még csak azt (S·em
mondhatnám, hogy az események nem történnek, hanem csak rendezik őket:

nem lóg ki a .Jóláb'', mert a rendező ügyesebb, semhogy vezénylő pálcatát
látnunk engedné, Az urak még egyszer rohamra indulnak, rnert hírét veszik,
hogy bajban a banda, s ha egyszer bajban van, könnyű elragadni a zsákmányt;
rní sem természetesebb. Igen, mondom magamnak, mi sem természetesebb. És
mégsem érzem természetesnek. Hogy miért? Azt hiszem, azért, mert .,túl jól
meg van csinálva". Túl látványos. Nem látom a rendezőt; igaz, nem látom,
csak érzem a [elenlétét. Érzem, hogy beállította a jelenetet; tapirrtato
.san félreállt utána, de mégis beállította. Ott a béxanyálas nagy rizsföld. N2
hányan a bandából, a hűségesek, vödrökkel próbálják rnozgatní a vizet. Alko
nyodik. A tábla másik szélén, az Oltányiékkal határos parton, a hűtlen Oskó
ül kis mezei tűz mellett. Szúnyogok rajzanak A .nap egy magasságban a rizs
kalászokkal. Bólogatnak a nehéz, fürtös szálak. Oskó gazt vet a tűzre, kicsap
a füstből a láng, bearanyozza a közeli rizsszálakat.

Szép ; de már szorít]a torkomat a gyanú. Ez nem epika, Ez valami más.
Az epikus nem így lát. Nem ilyen poentírozva, ilyen hatásra kihegyezettén. S
egyszerre hallik a kocsizörgés: két konflis az alkonyatban, "a göröngyös úton
pereg a kerék", az első kocsin ugyanaz a kocsis a bakon, aki a regény eleién
Bordácsot a városba bevitte, bele a tüntetésbe - nnicsoda finom, jó rendezői

kézzel végzett szál-egybevarrás ! - és kezdődik az "árverés": valami. amit
már senki sem hisz el, és mégis elfogad, valami mágia hatására, mert ügyes,
klpróoált eszközökkel egyarasznyival följebb emelték, valamiféle súlytalan
sági állapotba, melyben a lehetetlen dolgok is megoldódnak, és a lehetségesek
lehetetlen megoldásán sem akadunk fönn. Illúzió. Olyasmi, amit a színpad
kelt. És a film. A regénynek azonban mélyebben kell szántania. A regényben
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nem jó az, ami jó a filmben, vagy az operettben, sőt még az operában is. A
"egénynek mások a törvényei. Az Isten őszi csillaga végén Galambos Lajos de
zertált a regény világáhól a filmébe. Jól, elegánsan. eszközei teljes bírtokában.
Rendezői eszközei teljes birtokában. Gondosan elhelyezte azokat a kís, látha
tatlanná álcázott rugókat. amelyek a regény lomha valóságából átemelnek a
filmillúzióba. Intett: lépjek csak nyugodtan, nem fáj, egy kis rnoccarrás alat
tam, és fönt vagyok. Nézzem csak erősen a lebukó napot, bólorigó rizskalászo- ,
kat, Oskó tüzét, a rajzó szúnyogokat, mint egy filmet, ringatódzarn el a ka
lászokkal én is, felejtkezzem bele ebbe a szép alkonyati képbe: ennyi az egész.
Csakhogy én gyanakvó vagyok: nem lépek rá az elvarázsolt kastély alattomos
ernelőket rejtő padlójárn. Engem, gondolom magamban, nem lehet fölültetni
egy ilyen operctt-árveréssel. Az urak ezt nem így szokták, ilyen ostobán, kont
Iisba ülve, és. szívességből éppen abba, amelyik Bordácsot hozta be annak
idején az állomásról, bele a tüntetésbe. Én hajlandó vagyok mindent ebhínní,
ami igaz.. Elhiszem, hogy Bordácsot a banda félig agyonvert, épp akkor, ami
kor megmenti a vagyonukat. Még ezt is hajlandó vagyok elhinni. Elhíszem.
hogy Isten őszi csillaga valóban jól jósol: busás termést, és gazdagságot a sze
gény kubikosoknak. Elhiszem,hogy Bordács végűl meggyógyul, és végül mín
den jóra fordul. Mindent elhíszek, amínek epikai hitele van. De ha filmet
akarok látni, beülök a mozíba, és nem regényt olvasok. És fölrovom az író
nak, ha az epikus (illetve epikusan drámai) megoldás helyett hatásosam ren
dezett jelenettel akarja ha nem is éppen kiszúrni, mindenesetre megcsalni a
szememet. És most, visszamenőleg,már Lulu sem kell, kivált ott lent a népte
len téren, a városi éjszakában, éppen akkor jelenve meg, amikor a rendezőnek

szüksége van rá. A regényben az emberek nem szoktak csak úgy Iüttyszóra
engedelmesen előlépni a homályból, Ez így nem igaz. Illetve ez így nem a
1·egény igazsága. Valami más. Valami más, ami végeredményben árt a regény
igazságának. Az Iste1l; őszi csillaga kitűnően megszerkesztett, drámai feszült
ségű epika, de csak részben: Galambos Lajosnak, mondhatnám, kezében van
.a szocialista regény nagy lehetősége; még a romantíkája is jó, mert balladai,
rnert illik a témájához; s a végén kiejti ezt a lehetőséget a kezéből, Miért?
lVIert egyszer csak abbahagyja az epikus látást, a dolgok epikus szemlélését
és ábrázolását. Elkezdi a filmfelvevő lencse, és az operatőr meg a rendező

szemével nézni azt, amit epikus szemmel kellene néznie. Egy másik síkon, egy
másik művészetben oldja meg azt, amit ezen a síkon, a regényén, és a re
gényben kellene megoldania. Enged a tehetsége egy hajlamának, ahelyett, hogy
szembeszállna vele, könyörtelenűl. Arany pénze van; fölváltja. Papírpénzre?
Nem rnondanám; csak éppen valami másféle valutára, ami nem arany, és
aminek a regényben nincs árfolyama,

Rossz regény hát az Isten őszi csillaga? Ellenkezőleg: jó regény. Igen fi
gyelemreméltó regény. Abban a legjobb, amiben a legregényszerűbb, ami igazi
epika, igazi epikus ábrázolás benne. A romantikus árnyalás ellenére ís, sőt

éppen e romantikus árnyalással: a parasztok, a kubikosok, Király Sándor, a
két dezertőr, a lassú, megfontolt, kicsit tehetetlen Rabina, ez az egész kubikos
világ, tanáestalanságaíval, hitetlenkedéseivel, megtorpanásával. értetlenségével.
szűk látókörével és hösíességéver: és bár némileg klisészerűbb: jó az ellen
pólus, az urak világa is. Kár, hogy a női alakok közül csak az anya igazán
hiteles, a többiek: Lulu épp úgy, rnínt Baba, mintha filmekböl kiásott szab-

"vány-figurák volnának; megragadó viszont a Király Sándor lánya. a kis
Aranka.

Jó regény, mondorn; rníndenesetre , Galambos Lajos igen magasra tette föl
vele a saját mércéjét. S az olvasó, aki ezen a regényerr át kezdi az ismeret
séget az íróval, esetleg arra is gondolhat: ami a megoldásban kifogásolható, az
ha nem is mínden, de nagyon sok jó és tehetséges fiatal írónál kifogásolható.
Nehéz ellenállni a romantikus ábrázolás kísértésének, nehéz, és csak kellő

gyakorlat után lehet megtalálni az ábrázolás tartózkodó fegyelrnét a befeje
zésben is, nehéz ellenállni a patetikus lezárás kísértésének. Valóban tehetsége
egyik, és nem legjobb hajlamának engedett volna Galambos Lajos? Vagy csak
az első regények közkeletú tévedésében osztozott, és a fiatalság harigos kiáltá-
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sával moridta ki azt, amit sokkal hatásosabban mond ki a nyugodt, meg-o
győz" hi'ne? A kprcJést a folytatás dönti eL

Valóban folytatás az Utas a Göncöl szekerén? Nem tudom, rnelyik a két
regény közül a korábbi; megjelenési évük azonos: 1!}62. Akár előbbi, akár ké
sőbbi: minderiképpen alaposan megerősít azokban a gyanúimban. melyeket az
Isten őszi csillaga éppen csak sugallt. A hős: egy Bordács-változat: itt Benének
hívják, hídrológus mérnök, ő is teng-leng a világban, el akar temetkezni egy
világvégi alföldi telepen; egy kútfúrás véletlene fölrázza: megszállottan veti
magát a munkába, melyet egy Kossuth-díjas tudós tanulmánya is igazolni
látszik: az Alföld alatt viz van, nincs szükség mérhetetlen drága csatornázás
ra, hanem kutakat kell fúrni, úgy kell öntözni. Viszontagságai során Bene ta
lálkozík egy akadályt nem ismerő, csupa-energia emberrel, Kecskéssel, egy
állami gazdaság vezetőjével; a két ember szövetkezik. tusakszanak a bürokrá
cia sárkányával, vannak gáncsolóik, vannak támogatóik ; végül már-már min
den befullad, aztán mégis minden jóra fordul, és Beriét a központilag irányí
tott kút-telepítés élére állít ják. Van közben egy Eti is, meg valami vonzalom
is Bene meg a lány közt ; de persze végülis elbúcsúznak egymástól: Eti férj
hez megy ahhoz, akihez eredetileg akart, a mérnök pedig megy országos dol
gai után. S mánthogy mindebben egy kicsit tétován mozgok, a boríték ismerte
tőjétől kérek tanácsot: az Író az alkotó ember sorsát ábrázolja, amint két ..,1
lág közt vergődjk, s egy ,;má!tlia" segítségével találja meg helyét és szerepét
a szocíaltsta társadalomban.

Megvallom. nem nagyon kedvelem, ha valaki akár a szoeialista, akár más
társadalomban csak egy mánia segítségével találja meg a helyét; de hagyjuk
ezt, és nézzük közelebbről a regényt, mely ismét csak érdekes, ízgalmas, gyor
san pereg. s valóban, mint mondani szokás, olvastatja magát. A vásár persze
kettőn áll: a regény olvastatja magát, akad azonban .olvasó, aki "nem dől be",
s a regénytől valamivel többet, mélyebbet vár, rnint, hogy jól olvastassá
magát.

Amin elsőnek akadtam fenn: az Utas a Göncöl szekerén túlságosan is az
Isten őszi csillaga kaptájára vkészült. Bene majdnem Bordács; Eti egy elna
gyolt Aranka, Még a címsugalmazó ötlet is rokon. Azt mondía a nép, ha egy
csillag, "isten őszi csillaga" veresen világít, nagy lesz a termés. Lesz tehát a
cím: Isten őszi csillaga. Emitt a nagybeteg nagyanya "ülteti fől" unokáját a
Göncölre: lesz a eim Utas a Gönt;öl 'Szekerén. És ha csak ennyi lenne az egész!
De nem: a két regény belső vonala színte teljesen azonos, Nekilódulás a rnun
kának, elernyedés, letörés, aztán végül mégis siker. Az egyikben a kiéhezett
kubíkosok rendeznek dáridót; a másikban a ktrtpecsótek leolvasztásakor lát
hatunk népszmműí-balladás hejehuiát. Amott megvámolják üzemanyagért a
városi benzínkutat, emitt elszállítják a telepcsöveit. Ott Bordács is, Király is
.magánosan isznak bánatukban, emitt Kecskés meg Bene közösen ürítik a de
mízsonokat, Amott végszóra megjelenik az első jelenetek kocsisa ; emitt Bene
lövöldözí ugyanúgy a szegény verebeket, ahogy telepvezető elődje tette, pedig,
hogy megvetette érte annak idején ezt a Krisztet! Fogás :következik fogásra,
kipróbáltan ; ha ott jó volt, rniért ne lenne jó itt is? Az olvasó azonban, mínt
mondtam, gyanakszik. Nem szereti. ha kétszer .egymás után ugyanazt a petár
dát sütik el. Más nincs? Más fígurákat nem lát az Író? Más cselekmény-vo
nalat nem tud elképzelni? Mélyebbre nem lát se alakjába. se a társada
lomba, melyben alakjait mozgatja ?

Mert alakjaiba aztán igazán nem lát bele, de nem is törekszik rá. hogy
beléjük lásson. Beéri a külsővel. Bene lagymatag gesztusaival, Kecskés ráme
nős lelkességével. Mi rniért van? Nem érdekli. Ha kicsit keményebben akar
nék fogalmazni. azt mondhatnám: a valóság sem érdekli. Ez ugyan vakmerő

állításnak látszik, mert hiszen ez a regény a mai valóság kellős közepén tör
·ténik. Olyan valóságosak akulisszái, hogy szinte rnegszólalnak. Semmi rnás
bajuk nincs, mint, hogy kllliss3ák. Hol van ez a Kiskúnság ? Orgovány közelé
ben, valóban, vagy valahol Afrikában? Magam is éltem jó pár évet ezen a
vidéken, de úgy látszik, nem volt szerencsém: nyeltem elég futóhornokot. de
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azért olyan homokvihart, aminőt Calambos Lajos idéz föl, egyetlen egyet sem
sikerült megélnem. Az a gyanúm. hogy nem is kískúnságí számum ez, hanem
valarrulyenitrópusi rrlmbol V2.10 Ot'ilu~.:..at.al. :~:;::üJ.t~-.lá. ne.n érte volna be 2z~21 a
valóban hiteles tájképpel. amit regénye elején ad. Rádupláz; a filmben fokozni
kell; es tudjuk. ügyes rendezőnek nincs lehetetlen.

Vagy, ismét annak i llusztrálásrira, rnilyen gyenge lábon áll itt a valóság.
Persze nem arra gondolok. hogy egy regényben mindennek pontosan olyannak
kell lennie, aluilyennek fényképezhető. Nem; a regény valóságának törvényei
magában a regényben vannak. Autonóm törvények, de törvények; nem lehet
büntetlenűl megsérteni őket. Az író vagy érzi, éli alakját, s akkor a törvény
ben rnozog, co ipso, és rnódja sincs kitérnie alóla; vagynem érzi, nem éli, és
akkor minden kínálkozó alkalommal tölrúgía a törvényt. Benének van egy
mániája, de úgy látszik, az író ezt a máníát, rnániasságot nem élte át. Bene
vizet akar találni az Alföld alatt; kutat fúrnak előtte, és a fölhozott földben
iszapban Duna-kavicsot talál. Fölmegy Pestre, végigkutat egy éjszakát, meg
találja Timár professzor tanulmányát: sejtése igazolását. A Kiskúnság alatt,
bizonyos mélységben, víznek kell lennie. s ezt a vizet a Duna táplálja. Rend
ben van; fogalmam sincs róla. így lehet-e, vagy nem; ez a regény tétele, ez
Bene .znotosza": elfogadom. De akkor, ha átélern ezt a mániát, akkor úgy élem
át, hogy mindenestül: úgy, hogy emberi hitelű igazság lesz számomra, s nem
puszta "geg". A regény végén Bene állami megbízásból szedi a holmiját s
megy kutakat telepíteni a Nyírségbe, többek között. Egyetlen. egy kérdésem ,
lenne hozzá, illetve az íróhoz: ott is van viza homok alatt 7-ott is van el
mozdult Duna-meder? s negyven kilométerre Duna, mely a rnély vizét táp
lálja? Ha Bene "igazi", élő élet lenne az. Iróban, nem adott volna alkalmat
ennek az együgyű kérdésnek a föltevésére. S nem az egyetlen föltehető kérdés.

Nézi a két férfi, Kecskés és Bene a kútfúrást. Lökdösődnek, aztán birok
ra kelnek. hemperegnek a homokon, másfél lapon át, míközben egy kútfúró
munkás mélyértelmúen kijelenti, hogy "talán ezeknek nem volt gyermekko
ruk". Elhiszem ezt? Dehogy hiszem! Hamis, ál-naiv filmjelenet, kis nevetési
alkalom az izgalmak közt a nézőnek. Giccs. Hogy kútrúrás közben, szecialista
társadalomban, az Alföld öntözésének programjába ágyazva? Akkor is giccs.
Pontosan a film-giccs szabályai szerint, ezzel a véggel. .,Nagy Iökéssel lövellt
ki a kútból a sáros víz. Nyakon öntötte Kecskést. Persze, porosak és piszko
sak voltak amúgy is. Nevettek. Átölelték egymás vállát." Ök, akik eleinte
nem állhatták egymást. Ime, a közös .munke eredménye. Nevethet a néző is.
Csak épp al: olvasó bosszankodik, amiért ostobábbnak nézik, mint arnilyen.

Vagy: Bene ott akarja hagyni az egész vízkutatást. Megy, fütyül az egész
re. Hozzá, stílszerűen. a homokvihar. A természet is rugóra jár: ha valaki ott
hagyja a munkáiát, hogy süthétne a nap hozzá? Szeroncsérc jön a homokvi
harban Kecskés. visszaviszi Benét,belöki a lakókocsijába és rázárja az ajtót.
A néző ismét nevethet, vagy fölszabadulhat; az olvasó ismétbosszankodhatik.
Ezen. s még inkább a folytatáson: Bene magányos dühöngésén, Eti időzített

megjelenésen, s a következő jelenetek suntett gicesén. És rnegkérdezheti: ki
nek ír voltaképpen az író? Az olvasónak-e. vagy a filmfelvevő gépnek? Míért
kacsint ki folyton a műfajából? Miért enged az utolsó lehetőségek mínden
csábításának ? Miért nem lát túl a gesztusokon ? Hol itt az epika? Hol itt az
emberek úgynevezett lelki élete? A szocialista embernek ne lenne egyéb re
akciója a sors kedvezőtlen fordulataira. mint, hogy leissza magát? Vagy azt
hinné Galambos Lajos, hogy nyomban Hemingway lesz az Író, ha sok pálinkát
vagy bort fogyasztat hőseivel? Míért nem becsüli jobban a tehetségét ? Míért
nem marad hű ahhoz, amit az Isten őszi csHl.aga javában csrnált ? Lélekrajz
helyett míórt folyamodik a fiLm könnye" mczgósitható deus ex machináihoz ?

Aztán: hát ennyi az egész? Ilyen egyszeru ct küzdelem, az Alföld kút
jaiért, vagy akármiért ? S ennyire nem kell valakinek magával is megküzde
nie azért, hogy elérje, amit szeretne? Ennyire rajtunk kívül folynak a dolgok?
Teherautókat és dzsippeket szaladgáltatunk. csöveket gyártunk vagy lopunk.
gépeket mozgatunk, és ezzel megoldódik minden ? Emberebbé nem kell vál-

115



rrunk ? Erkölcsileg nem kell többé edzenünk magunkat? Lődözzük rt verebe
ket. uritsuk a de.rni.4.SoJ:tükut, ;::) .:l d:;,lgc'~{. ::!2.jd ~~k l'l1egQlooon2ík_. a siker majd
csak megkoronázza elpusztított verebeinket és lenyelt kortyainkat ?

***
A Mostohagyerekek: egy tanítónő története; nagyjában ugyanaz a grafi

kon. Nagyjában, talán tapintatosabban alkalmazva, ugyanazok az eszközök.
Ugyanaz a 'kívülről való látás, ugyanaz a filmfelé-kacsintás. Bordács és Bene
helyett van egy Gál Imre. Kiskúnság és aszály helyett roskadt tanyavilág. Lé
tezik ilyesmi még a regény idején Magyarországon ? Vagy talán csak régi ern
lékex jelenbe-vetítése? Föl se vetném a kérdést; illetve megbocsátanám az
anakronízmust, ha az, az ábrázolás némely szépségéért (ahogy például a tanyai"
szülés komor rajzú jelenetében az apa aggódva lesi, nem feleségétől lett gye
rekének is kacska lába van-e.) Izgalommal kísérném a tanítónő küzdelmét li
jobb iskoláért és a világosodásért. Kísérem is mindaddig, amig az író segít
ségül nem hívja a fílrnet, ezúttal már a szó legteljesebb értelmében. A taní
tónő küzd, küzd; s egyszer csak megjönnek a filmesek, dokumentfilmet ké
szítenek erről a tengeralatti világról, sőt le is vetítik, részben ott a tanyákon,
részben a városban, ahol nagy mozgalrnat kelt: az lesz az eredménye, hogy
mégis fölépítik az új ískolát.va régit pedig traktor segitségével ledöntik, nem
is a gyáva, mamlasz Gaál Imre, hanem maga a traktorra bátran fölpattant
tanítónő.

Amíkor a filmesek megjönnek, legszívesebben betenném a könyvet. Ka
csintást látok benne a filmgyár felé: nosza, itt a forgatókönyv, kezdjük a mun
kát ? Nem, ezt azért talán mégsem rnondanám. Azt azonban bízvást állítha
tom: kínos írói kisiklás. Nem, hagyjuk a filmeseket. Ne hívjuk oda öket,
lökni egyet elakadt ügyeken. A dolgok nem így oldódnak meg; és ha így, ak
kor ez nem megoldás. Ez hazugság, látszat, elkendőzés. Ez ál-valóság a való
ság fölött; de én a valóságot akarom, a regény autonóm, hiteles, öntörvényű

valóságát, filmesek és filmbeli trükkök nélkül. Nekem az író ne dezertáljon
a kítűnöen választott, kitűnően meglátott problémájából. Ne rnondjon le írói
felelősségéről. mégha úgy teszi is, hogy közben felelősséget látszik vállalni
~ jó ügy rnellett, A jó ügytől még nem lesz jó a regény; a regénynek is jó
nak kell lennie. 'Regénynek, nem leírt filmnek.

Lehet, hogy lesznek, akiket meghat ez a vastagon patetikus vég: Katalin
a traktoron, az ócska épületre ráfeszülő sodrony, a lezuihanó tető, .az elkullogó
Gaál Imre, s a csonttá soványodott, loncsos őszhajú, prófétálva jajongó Ré
deiné, a bukott potentát anyja, a régi világ régi tanít6nője, ahogy azt Galam
bos Lajos elképzeli, rnondanom sem kell, hogy tévesen. viszont annál sema
tikusabban. Rédeiné égnek emeli a karját. Nyilván fújja is ősz haját a szél.
És Katalin kemény, szép, harcias, diadalmas arca a traktoron. Kell ennél ha
misabb ábrázolás? Mi ez, ha nem kulisszahasogatás ? Igazságot ábrázol ez?
Vagy igazságot segít? Az igazságot csak igaz, hiteles dolgok segítik. Ez csak
arra jó, hogy a valóság helyébe odaállítson egy hamis szemléletí világot, szem
léletí megoldást, valami virtuális 'kompenzációt. Határtalanul haragítja az 01
vesót, hogy erre olyan igazán komoly tehetség vállalkozik, vagy téved, amilyen
Galambos Lajos.

Mert mindezek ellenére: jó író, tehetséges író. Megdöbbent, hogy rniköz
ben a . látszat szerint lépésről lépésre fölfelé rnegy, valójában lépésről lépésre
lefelé, a maga színvonalához, s az lsten őszi csill.aga mértékéhez képest. Igen
jól ír, tud bánni az eszközökkel; sajnos, nem érzi meg. míre használja őket.

Enged annak a hajlamának, amelyiknek semmíképpen sem lenne szabad en
gednie; túlságosan elnéző maga iránt, és mert könnyű kézzel tud fölemelni
nehéz súlyokat is, olykor-olykor üres gumisúlyra cseréli az igazit. De bármi
lyen jól sikerül is a csere, a tréfa vagy a trükk: vannak, akik észreveszik. Ezek
elkedvetlenednek, s már nagyon szeretnék, ha Galambos Lajos ismét vissza
téma .az igazi súlyzókhoz. És az igaZi regényhez, film és fi1mesek bevonása
nélkül az epikálhoz, át; az "epikai hítelhez", minden igazi. regényíró és regény
arany-fedezetéhez. (R&nall György)
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SZlNHAZI KRÓNIKA. A Vigsnn-hó.z fel;úJtotÚl O'NeíU: ..Amerikai
E!"kfrn" dm1í. dl·ámáját. abban az összevont formájában, amelybe az erede
tileg drámai tri16giát maga a szerző sűrttette össze, hogy egyetlen estén cló
adható legyen. A színház nyihJán úgy vélte, hogy hasznos kultúrmissziót tel
jesft a méreteiben mindenesetre 1Ultalmas mú bemutatásával. Annál is inkább,
mert hiszen O'Neill drámáját. mint a "legjelentősebb amerikai színpadi alko
tást" szokták emlegetni. Ne firtassuk most, hogy mennyire jogos, vagy meny
mnre elsietett ez a megállapítás. A kérdést végérvényesen csak az utókor fog
ja eldönteni. Bennün.ket viszont sokkal ,inkább az érdekel most, hogy mU nyújt
a darab a 1'lULi nézőnek, művészi élményben, szellemi gazdagodásban, ami e(JY
iJen a szinrehozaÚllt is indokolttá teszi.

Az "Amerikai Elektra" sikere a szinházat látszik igazolni. A bemutató óta.
hetekkel előre eladják II jegyeket. Annál feltúnőbb, hogy magában aszinházban
nem sok jelét látni a oinaras sikernek. Udvarias tapsok a felvonások végén,
után a sz:ünetekben kissé feszélyezetten nézik egymást az emberek. Annyiszor
hallották, hogy ez a darab remekmű, hogy most nem merik bevallani, hogy
nem tetszik, va.gy lega.lábbis nem tudnak megbarátkozni vele. Azt azonban,
Oeoollottan vagy be nem vallotÚln, mindenki átéU, hogy a szinházboI kilépve
elmúlik a hatás, II darab nem adott elmélkedési anyagot, nincs az az érzésünk,
hogy közünk van ahhoz, amit láttunk, hogy állást kell foglalnunk vele kap
csolatban. Az "Amerikai Elektra" nem vet fel egyetemes érvényű, vagy csak
vawmennyire is általánosit1Ultó emberi problémákat.

H,Ogyan lehetséges ez? - kérdezhetné joggal bárki. Hiszen. O'Neíll vitat
Mt.atlanul nagy képességű iró, ez a drámája pedig, bár modern környezetbe
átUltetve, hűségesen követi Euripidész "Elektrá"-jának cselekményét, amelyet
a világirodalom egyik legjelentősebb klasszikus remekműveként tl:trtanak szá
mon (és amely maga. is tovább fejlesztése az Oreszteia szoioklészi és aiszkii
loszi változatának). Itt azonban mindjárt meg is állhatunk, mert csak. innen
kiindulva követhetjük végig az o'neilli mű genezisét.

A klasszikus görög tragédia a görögök valIá.sos hitéből folyó erkölcsi vi
lágrenden alapult. Ezt az erkölcsi világrendet mi sok szemponfból érezzük
idegenszeTŰnek. A görögök nem ismerték a szabad akarat fogalmát. A polite
izmusból kifolyólag hőseik gyakran kerültek a különböző istenek ellentmondó
parancsai miatt konfli ktus ba. Azonkívül az egész létező világra ránehezedett
fL kikeTiiIhetetlen fátum, amelynek az istenek is alávetettjei voltak. Ennek el
lenére azonban világos fogalmaik volt.ak a jóról és a rOSSZTól, és a hős, aki
bant követett el, CfJ1J isteni eredetű, objektív erkölcsi tÖTvénnyelkeTiilt össze
ütközésbe. Bukása éppen ezért igazságosnak érzett büntetés volt. Föld és ég.
ltúnés bűnhődés feszültségében értelmezte a tÖTténést az író és nézóközönsége
is. A fogalmak tisztázottak és egyértelműek voltak.

Ugyanez áll Shakespeare szinpadi világára is. Nála a keresztény erkölcsi
világrend jelenik meo, mint objektív értékmérő. Bún és erény nála is világos
fogalrrwk és a TO konszent'es, igazságos ügyet képviselő hősnek is el kell buk
néa, ha cseleked.ete révén összeütközésbe kerül az erkölcsi törvénnyel. Jól
mutatja ezt Hamlet tragédiá.ja. Az ő problémája lényegében azonos az Elektra
,!>eU Oreszteszével (és az "Amerikai Elektra"-beli Orinéval), neki is apja gyil
kolán keH bosszút állnia, akinek segítőtársa és szeretője a.z ant/a volt. Ham
let, kelletlenül bár, de vállalja a földi igazságosztó ezerepét (apja szeIlelné
nek igérte meg, hogy megteszi), tudatában van azonban annak,' hogy ezt csak
újabb bűn árán teheti meg, amiért bündődnie is kell. Shakespeare ugyanúgy,
mint a gÖTÖg tragédiairók, soha nem hagy kétségben afelől, hogy van egy az
embertől független erkölcsi törvény, amelyhez magatartásunkat igazitani kell
és amely cseLek.ed.eteink értékmérőjéül szoLgál. '

O'Neill nem ismer ilyen objektív törvényt. Az embe1'ről és az erkölcsről

nallott felfogása Fretui tanitásán alapszik. Legalábbis az "Amerikai Elektrá"
ban, amelyet mitittia egyenesen ennek a tanításnak. ábrázolására írt volnll.
Freud szerint az ember alapuető és döntő ösztöne "a szexuális ösztön, amely
(gé.:;:;;: létét r.:('~~~táro::::::{l. De ezen a sokágú ósztöninínyuláson belül is a leg
döntőbb az ún. "ödipusz kompleXl!S", a gyermek nemi vonzalma az ellenkező
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'nemű szülő iránt, amivel féltékeny .gyűlölet já'r együtt, a csodálat ellenére, az
azonos -ne!,!ií S?űlii iránt. A kultura által létrehozott QátZások később ezt a vá
gyat és a gyűlöletet is elfojtják, A szexuális erők egy része azonban nem foj
tódik el, hanem magasrendű kulturális teljesitményekké alakul át. Igya V(J,1
lás, az erkölcs, a szociális érzés. nem egyebek, mint ennek az ösztönnek szub
l ínuilásai.

Freud és követői szívesen használták tételeik igazolásául a görög traaé
diákat (innen az "ödipusz komplexus" elnevezés is), ahol a görögök által hitt
iátumot, a mindent meghatározó szexuális ösztönnel helyettesítették be. Nyil
vánvaló, hogy ebből csak erkölcsi relativizmus származhatik. A freudi világ
nézetnek azonban még csak nem is ez a fő hibája, hanem az, amit egyik né
met kritikusa állapított meg róla, nevezetesen, hogy dimenzióiban szűkítí be
rendkívüli módon a sokrétű és páratlanul gazdag emberi létet. Az "Amerikai
Elektra" míndennél jobban bizonyítja ennek a bírálatnak helyességét.

öt főszereplője van' a drámának,' mindnyájan a Mannon család tagjai. Ezra
lvIannon, a felesége, Christine, a gyermekeik: Lavinia és ürin, továbbá az asz
szony szeretője, Adam Brant, aki nem 'l'1UÍs, mint Ezra kitagadott öccsének fia.
Ezt az öt embert több, mint tíz féle, túlnyomórészt abnormális szerelmi vonza
lom, vagy a freudi koncepciónak megfelelő ún. "Hass-Liebe Verhiiltnis" (gyú
lölet-szerelem viszony) köti őssze keresztül-kasul. Christine a kedvese segít
ségével megöli a háborúból visszatérő férjét. Olyan gyógyszerrel, hogy min
denki azt híszi: sziurotuini végzett vele. Csak Lavinia tudja az igazságot, aki
féktelenül gyűlöli anyját. Később megtudjuk a gyűlölet okát is. A lány minden
vonatkozásban anyja helyére akart lépni. Eleinte még csak apjáért rajOflg
féltékeny szeretet-szerelemmel. Később azonban elárulja (akaratlan elszólás
sal), hogy osztozik anyja két masik vonzalmában is, amelyeket az egyrészt a
kedvese, Brant kapitány, másrészt a fia, Onn iránt érez, Lavinia szörnyű tit
kával (amelynek kézzelfogható bi.zonyítéka a kezében van) nem a rendőrségre

megy, hanem egy modern Elektrához illően, öccsét, Orint hajszolja bele Brant
meggyiLkolásába.

Oresztész, a görög tragédiában, szerette apját és kötele.zte őt a vérbosz
szú törvénye is. Ezért vállalta a megtorló emberölést. O'Nem Orinjánál szó
sincs ilyen motivációról. Ö ugyanis a freudi receptnek megfelelően gyűlölte

apját (főleg azért, mert útjában állt anyja iránti szerelmének), és egyáltalán
nem bánkódik a halála miatt, inkább örül neki. Braniot nem azért lövi le,
hogy apjáért bosszút álljon, hanem féltékenységből, azért, mert elvette anyja
szerelmét. A mese tovább bonyolíthatása érdekében, ez a második: gyilkosság
is felderitetlen marad. ürin semmiféle lelkiismeretfurdalást nem érez tettéért,
inkább abban reménykedik. hogy most már boldogan kettesben marad anyjá
val. Christine azonban öngyilkos lesz.

Lavinia-Elektra most már beugorhat a freudi lélektan töTt'ényei szerint
vág'yva vágyott szerenébe. Szinte át is e/akul tulajdon anyjává. úgy kezd öl
tözni, úgy fésüli haját, ahogy azelőtt az anyja. Ez természetesen nem marad
hatás nélkül Onnra, aki most már a l1ővérére viszi át az eddig anyja iránt
érzett érzelmeket. Az abszurd helyzetből azonban végül ő sem talál más ki
utat, mint at öngyilkosság. Lavinia pedig, rniután előzőleg balsikerű kísérle
tet tett al'ra, hogy mindent fetejtve régi udt-arlója karjában megtal.álja a bol
dogságot, jelképes gesztussal magára zárja a Mannon ház kapuját. De csak fl

,.Pesti MŰS01'" tartalomkivonnta szerint azért. hogy vezekeljen. Mert O'Neill
darabjában alig van szó igazi bűntudatrol, vezek'ési, vagy .1óvátételi szándék
ról. Inkább csak annak felismeréséről, hogy nem tud szabadulni a bű'vös kör
ből, élete menthetetlenül a négy halotthoz ran kötve. Ami meg is felel annak
a freudista deteTmi.nizmusnak, am'i az ,.Amerikai Elektra" mindenmondatából
árad.

És ezért lle'l1 tud:mk a dráma hősei,,'cl lwpcsolatot teremteni, 'Vagy ép
pen 'l)alami módon azonosulni l'eWk, (mint az igazi nagy tragédiák hőseivel).

mert : nem egyetemesen emberinek, hanem patológikusnal: érezzük az esetü
ket, amely azonban még a pc.toZógikusságában is hihetetlen és 1.'alószínú!Jen.
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Meggyőződésem szerint reménytelen vállalkozás az is, hogy az "Amerikai
E!ektrá"-ba valamiféle társadalmi mondanivalót akarjunk belemagyaráznL A
,dá rűbban eTTe semmiféle 1If(!lás nincs, Hacsak nem egy részeg-matróznak az a
megjegyzése, hogy a Mannonok rosszul fizették a hajószemelyzetet. Ez azon
ban meglehetösen általános és általánosságban mozgó vád. Ezenkívül, néhány
töredék mondatból, csak annyit tudunk meg róluk, hogya polgártársak itéle
tében "gőgösek" 'és "elzárkózóak". Az esetük azonban, amelyet a darab négy
és fél órán keresztül, töviről hegyire kitereget, teljesen elszigetelt és semmiféle
korban, semmiféle osztály vagy embercsoport tagjaira nem jellemző. A múlt
századi amerikai pénzarisztokrácia társadalmi magatartása ellen alighanem
sok kifogást lehet felhozni. De alkalmasint az utolsók közé tartozik az, hogy
egy család tagjai keresztül-kasul egymásea szerelmesek és emiatt féltékeny
ségből kiirtják egymást.

Ennek a drámának egyetlen igazán tragikus hőse van, és ez O'Neili, .az
író, aki hatalmas művészi és mesterségbeli fölkészültséggel tálalja elénk ezt
.az ilyen formában képtelen történetet. Ezért is annyira megtévesztő. Emberek
ből és eszményekböl kiábrándulva olyan koncepciót tett itt magá~vá, amelyről

éppen a művészet mindennélmegbizhatóbb próbája bizonyítja be, hogy tart
hatatlan.

A Vigszinház szereplögárdája, Kiss Ferenceel, majd Deák Sándorral, Sulyok
Máriával, Ruttkai Evával, Latinovics Zoltánnal és Szakáts Miklóssal a vezető

szerepekben, teheteségének javát nyujtotta, de az e!.fogadhatatlant ők sem
tudták elfogadhatóvá tenni. (Doromby Károly)

KÉPZÖMÚVÉSZET. Látogatás Borsos Miklósnál. Kiváló szobrászművé

szünk budai lakásában és .a ház második emeletén lévő műteremben 1963-ban
született új művek sora fogadja a belépőt. Beszélgetés közben remek tusraj
zak kerülnek elő a nagy rnappákból.; háromnegyed évvel ezelőtt készültek Dél
Itáliában és Szicíliában, Paestum, Segesta, Agrigcnturn környékén, ahol ma is
a görögség kultúráiának nagyszerűségéthirdetik a Zeusz, Héra.Dérnétér, Poszei
dón tiszteletére emelt templomok idő- és szélmarta maradványai. Borsos mes
ter, aki húsz. esztendő óta anyarakat Tihanyban tölti, s akinek munkáiban
antik, mediterrán, pannon ízek találkoznak egy huszadik századbeli, auten
t.ikusan modern szellemiséggel és formanyelvvel, elragadtatással beszél erről

a tájról, ahol tűzhányók-lökte fényes-fekete obszidián sziklák nyúlnak bele
az átlátszó vizű tengerbe ...

A rajzok után új érmeit mutatia meg Borsos Miklós. Az elmúlt tizenöt
esztendőben plakettek tucatjait készitette régi és jelenkori müvészekről, írók
ról (Haydn, Mozart, Csomtváry, Picasso, Tersánszky, Egry, Szedő Dénes, Bar
csay, Berda József), - ez a sorozat az elmúlt hónapokban az öreg Aranyról.
Ybl Miklósról, Shakespeare-ről, Jean Rousselot francia költőről. Illés Gyula
leányáról, Emerico Tot római szobrászról és a nagy osztrák expresszionista fes
tőről: Oscar Kokoschkáról rnintázott érmekkel gyarapodott. Emerico Tot fe
lől tudakozódunk, - megtudjuk. hogy egy Tóth bnre nevű fiatal magyar év
tizedekkel ezelőtt kikerült Olaszországba, ott gyökeret eresztett, ,,Emerico Tot"
lett belőle és egyben igen becsült, sikeres rnűvész. Ű volt tavaly Borsos Mík
16séknak szívélyes kísérőjük Rómában, ~ ennek az új barátságnak megörö
kítése a kezünkben lévő, pár centiméter átmérőjű, lapos, finoman cizellált
bronzdarab.

- Hogyan merüLt fel Benned a Kokoschka-érem gondolata ?

- Utunk során eljutottunk Sienába is, ahol még sohasem jártam, pedig
fiatal koromban sokat kóboroltam Itáliában, s később is még jópárszor vissza
tértem ÉSzak- és Középolaszország csodálatos, ősi városkáihoz. Siena gyönyörű

főterén egy trattoría terraszán ülve a szomszéd asztalnál felfedeztük az idős

Kokoschát. Pár percen belül megtörtént a megismerkedés. Mielőtt elbúcsúz
tunk volna a Kokoschka-házaspártól, küldtünk egyköZős képeslapot Szilárd
Vilmos budapesti rnűgyűjtőnek, Kokoschka egyik fiatalkori főműve, a "Vero
:nika kendője" tulajdonosának. A plakettet azután itthon. emlékezet után, rő

vid idő alatt csináltam meg.
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- Az elmúlt e.sztendőben milyen szobrokon dolgoztál, és most mi vam
munkáoon?

- Jópár SWOl_'t Iaragtam. "Orpheus'-, "Godotra várva", "CsiUagnézcí",
"Énekek éneke", "Napbanéző", "Sybilla Pannonica", - ezekre a nevekre ke
reszteltem őket. Készítettem egy Babits- és egy Petőfi-fejet, ez utóbbi Mis
kolera kerül. Anyát és gyermekét ábrázoló Semmelweiss-em1ékemet nemrégi
ben helyezték el a budai Apród utcában, ahol Semmelweiss szülőháza áll.
Lényegében véve befejeztem a Krúdy-sírern1éiket, és elkészítettem egy Esz-
tergomba kerülő Babits-relief tervét; a "Jónás könyve" egyik jelenetét fara
gom kőbe. Elképzelésem e sorokkal kapcsolatos .,És akkor az Úr paran
csolt a halnak, /ki Jónást a szárazra kivetette ..." A Szornbathely mellettí
Szentkirály plébánosának, dr. Pápai Jánosnak felkérésére faragta.m egy pe
csétnyomót a plébánia részére, s a plébános jelezte, hogy szeretne egy-egy
vörösréz-domborítast is, Páduai Szent Antal és Lísíeuxí Szent Teréz fígurájával.

- A Batsányi, Katona, Ady. Juhász Gyula, Sarkadi Imre-kötetek, amelye-
ut az elmúlt esztendőkben iHusztráltál. megörvendeztették a bibliafíleket.
Van-e szó újabb illusztrációs feladatról?

- Igen, Mikszáth "Beszterce ostroma" CLmŰ regénye jelendk meg nem
sokára pár tucat rajzommal. A kis Batsányi-verseskötetet én a magam részé-
ről nem szeretern, teljesen értelmetlennek tartom ilyen parányi méretű köny
vek kiadását.

- Legutóbbi külföldi utazásod több mint két hónapig tartott. OlasZ01'
szá,g, Párizs, London művészeti életéről milyen benyomásokat szerestél ez idő

alatt?
- A legelső, ami szembetünt rnindhárom országban, az a művészeti élet

gazdagsága, íntenzítása. Természetesen vannak szélsőséges jelen&égeik. azonban
én ezeket nem a dekadencia, hanem a vitalitás jelének tartom. Az kétségtele
nül igaz. hogya mű.kereskedelembefolyása nagy, s ennek következményei sok
szor nem szerencsések. Mégis egész sor elsőrangú rnűvész van, az olasz swb-
rászek között például a donatelleszk. mégis modern Manzú és Marino MarilnL
az őkicsít egyhangú, de mégis nagyon szép lovasaival. De em1íthetnémFaz
zínít, Somainít, Mastroiannit is, míndegyík jelentős egyéniség.

- Párizsban most jártam először. A Musée Nátional d'Art Moderne anya
ga jórészt rnásod-, harenadrangú, Itt nem lehet tiszta képet kapni a XX. szá
zad művészetéről. A francia állam ugyanis alig vett és ma sem igen vesz ki
váló művészeítől. A párizsi Modern Múvészeti Múzeumban függő néhány .ki
emelkedő rnű hagy rnűgyűjtők hagyatékából vagy ajándékaként került oda.
Van is erről egy rnondás: "Párizsban festik a jó képeket, a németek könyveket
írnak róluk. az an,golokpedig rnegveszík." Londonban, a Tate Galleryben le
het látni K lee, Kand:iJnszkij, Rouault, Picasso, Braque legjava rnunkáit.

- A Picasso-Braque-ChagaH-nemzedéket követő művészek között ta
láltál-e átütő egyéniséget?

- Feltétlenül; elsősorban a francia nonfiguratív Pierre Seulages-t és
Georges Mathieu-t em1íteném. MatJhieu "A lepantói csata" C1rnŰ képe - ame
lyet még Velencében láttam - lenyűgöző volt. .Mathíeu rnéltó folytatója a
nagyelődöknek, - természetesen kevésbé erős dolgai is vannak. Manessier is
tetszett, a Chartres-i üvegablakok szfnvilágából táplálkozó festészetével, de ő

nem volt számomra annyira nagy élmény, mint például Soulages, Párizsra még
visszatérve: többszáz galéria működik ott. és többtízezer festő. A galériák 
kevés kivétellel - azt a szerepet játsszák. hogy a gazdag amerikaiak számára
fémjelezzék a művészeket. Csak az a festő kell a milliomos a merikai gyú i
töknek, aki Párizsban kíállít.

- Megírtad a "Kortárs"-ban látogatásodat Henry Moore-nál. A többi an
gol szobrász munkásságával is megiSmerkedtél ?

- A Wales közelében, egy gótikus kastélyban élő. nagynevű, ötven esz
tendő körül járó Lynn Chadwicx-kel személyesen is. újai.Jb munkáí form "i
kíserietezesek: "talált tárgyakat" hegeszt össze. Az idősebb generációhoz tar
tozó szobrásznő: Barbara Hepworth, Kenneth Armitage, Anthony Caro még
az ismertebb szobrászok, sokmindent láttam tőlük. De - mint már a ,.Km·-
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társv-ban megírtam - Moore póztalan. szerény, egyszerű emberi lénye. kör
nyezete, otthona, s természetesen: páratlan életműve volt rám a legmélyebb, ,
hatással.

- A mai magyar művészet számára milyen tanulságokkal szolgál a meg
ismerkedés korunk nyugati miívészeti életéve! ?

- Nagyon fontos a közvetlen tapasztalat. A céhes időkben is el kellett
menniök a legényeknek. a leendő mestereknek külföldre. be kellett járniok
Európát, hogy megismerjék a szakma értékeit.:Vra is igy kell hogy legyen, 
az utazási lehetőségek pár év óta adva is vannak újra. A szélsőséges dicsőíté

sek, bálványozások. valamint a mérges, szúklátókörű szí dalrnak pár heti hely
színí szemlélődés után kártyavárként omlanak össze. Napvilágra jön, ami ott
valódi érték s persze Ielepleződik, ami talmiság. Mert Rómában, Párizsban,
Londonban. biennálékon, galériakban. múzeurnokban. köztereken van jú is,
rossz is. Mint minden korban.

----:- Hazai művészeti életünkről lenne va.la mi megjegyzésed ?
- Talán képzőművészeti kiadványainkról. A külföldi hasonló jellegű ki-

adványok rendkívül szépek, modernek, artísztikusak. A tipográfia, a képszer
kesztés, a szobrok fényképezése, a könyvek formátumának változatossága mín
taszerű, Nézd, itt van ez a könyv az utolsó fél évszázad olasz szobrászatáról,
Modígharrítól Viani-ig, Különböző színú drapérrák elé helyezve fotografálták
le a szobrokat, s így még a gyengébb kvalítású munkák is milyen jól hat
nak ... Vagy itt van Barbara Hepworth-ról eza rnonográfia, amelyet a British
Council-tól kaptam Londonban. Kép, kép, kép, és igen kevés szöveg ... A mi
művészeti kiadványaink, katalógusaink többsége unalmas, ódivatú. Ezen vál
toztatní kellene. Csontváryról, Egryről s más legoriginálisabb múvészeinkról
szóló, a hazai szokványtól elütő kiadványoknak nem kétséges, hogy lenne si
kertik külföldön is. S így megísmerné a. nagyvilág a magyar piktúrát, szob
rászatot, amelyről ma még szinte semmit sem tud.

- Lenne még egy másik észrevételem is. A jelenlegi kiállítási rendszer
megváltoztatását feltétlenül szükségesnek tartom. Most ha egy festő vagy
szobrász kiállított, utána öt esztendeig újabbkiállítást nem rendezhet, he
lyiséget nem bocsájtanak rendelkezésére. A fiatal művészgeneráció kibontako
zása szempontjából hátrányosnak tartom ezt a határozatot. Egy fiatal, saját
útját kereső, kiformálódásban lévő rnűvész sokszor egy-két év. de nem egyszer
pár hónap alatt nagyot .lép előre. Meg kell tehát adni neki a módot, hogy 
ha szükségesnek érzi - gyakoribb időközönként a közönség és a rnűbírálók

elé víhesse rnunkáit. E lehetőség hiánya komoly gátja lehet a tehetségek Jd
fejlődésének. az egészséges, friss rnúvészeti életnek.

•••
"Az esztergomi Keresztény Múzeu.m képtára." A Simor János hercegprí

más által az 1370-es években megalapított Keresztény Múzeum - a Széprnű

vészeti Múzeum és a Nemzeti Galéria után - ma Magyarországnak harmadik
Iegjelent&ebb rnűvészetí gyűjteménye; igen sok olyan festményt, szobrot és
iparművészeti alkotást őriz Esztergom, amelyeket nagy külföldi rnúzeumok is
büszkén vallanának sajátjuknak. A múzeum nemzetközi mércével mérve is
gazdag anyagáról a közelmúltban albumalakú, díszes, testes munka jelent meg,
az Akadémiai Kiadó generózus kiadásában. A műtárgyak szakavatott feldol
gozását és attribúcióját három kitűnő fiatal müvészettörténészünk végezte:
Boskovits Miklós, Mucsi András és Mojzer Mi,kIás. Mojzer írta a gyűjtemény

kialakulását ismertető szép tanulmányt is, kitérve a régi magyar, itáliai, né
metalföldi, német, osztrák s egyéb mcstereknek a múzeum által birtokolt leg
becsesebb alkotásai ra.

Mojzer Miklós a Keresztény Múzeum megteremtéséről elmondja, hogy
az "teljes egészében Simor érdenie. Legtöbb értékes emlékét neki köszönheti
Esztergom. Elődjei közül a magyar reneszánsz nagy alakját, Vitéz Jánost kí
vánta követni , akinek hatalmas xönyvtárár ·,{.:(te peldának mecénás! tevékeny
ségében." A műtörténész szavai után hallgassuk meg a költőt is, Babits Mi
háíyt, aki "Keresztül-kasul az életemen" című könyvének Esztergomról szóló
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(Dévényi Iván)

fejezetében így emlékezik meg Simorról : "Öreg esztergomlak még emlékeznek
;2 Sf!!'!0T prtmás négyesfogatára, crr.cly Iépésbcn sétált át a legszegényebb ut
cákon, előtte egy hajdú járt mint a mesékben, és hatosokat osztogatott a szent
tamási rongyos gyerekeknek. Simor bíboros nemcsak hatosokat osztogatott.
hanem képeket is gyűjtött. s ő vetette meg a kis gyűjtemény alapját, ahol ma
édes olasz primitivek láthatók, és középkorí magyar festmények ..." Simor
mellett Ipolyi Arnoldnak, a tudós püspöknek is 'sokat köszönhet az esztergomi
képtár.

A .múzeum a felszabadulás után is megmaradt az egyház tulajdonában,
ugyanakkor élvezi az állami szervek többirányú támogatását. Az elmúlt esz
t~ndőkben külföldi turisták tízezrei és honfi társaink százezrei járták végig a
múzeum ikabinetjeit, s találkoztak a "Báti rnester", Kolozsvári Tamás, a "Já
nostéri mester", a titokzatos "M. S. rnester", Matteo di Giovanni, Santacrocé,
Giampietlino, Crivelli, Lorenzo di Credí remekeivel. amelyeket most Schiller
Alfréd felvételei nyomán készült gondos rcprodukciókban mutat be a könyv.

A rnúzeum félezeréves felvidéki magyar táblaképei. trecento és quattro
cento gyöngyszemei alatt (és a könyv reprodukciói alatt) sokszor csak ennyi
a felírás: "Firenzei (vagy umbriai vagy sienai vagy magyar vagy német vagy
llamand) festő rnunkája" ... Megint csak Babits szavai jutnak eszümkbe, a
..Pictor Ignotus" című versből:

Mi vagy te már? Rég földi rög:
de akit rajzoltál, örök.

ZENEI JEGYZETEK. (B a c h: h - m olIm i s ll.) Helmut Kochra már
az elmúli esztendőben felfigyeUünk, mint kiváló Hiindel-karmesterre. Lemezei
alapján bizonyosnak látszott, hogy Bach világában sem keoésbé otthonos. A
h-moH mise Erkel-színházi előadása után mégis megoszlottak a vélemények:
igen sok bíráló megjegyzés is' elhangzott. Nos, nyilvánvaló, hogy ilyen hatal
1J1.aS zenei építményt emberfeletti munka két-há1'om óra alatt ismét megalkotni,
s többnyire bizony megelégszünk azzal, hogya karmester egységesen értelmezi
CL művet. Persze maga az értelmezés sem olyan egyszerű dolog. Hiszen mé{J
a nagy Bach-kutató és é1,telmező, Albert Schweitzer is kettősséget érez ebben
a műben, amikor ezeket írja róla: "Bár ez a mise o: mester legerőteljesebb és
leghatalmasabb aZkotása, hiányzik belőle az egységesség, amely például a
Máté-passió szépséqét adja. A vallásos szubjektivitás, amely mintha a lelke
'I.'olna Bach zenéjének, ebben a misében nem bontakozik ki szabadon. Két
ségtelen, hogy ebben a műben is vannak jellegzetesen német szívből fakad6
részek, mint az Et incarnatus est és a Cruc;fixus, de az egésznek inkább ob
jektiv jellege van. Ez a mise a szubjektív protestáns és az objektivebb katolikus
szellemiség tökéletlenül sikerűlt keveréke." Casals, akinek titkára felolvasta
ezt a Tészletet, nagyon talpraesetten azt válaszolta, hogya misét olyannak kell
elfoqadrucnk; amilyen - noha valóban örvendetes lenne, ha a mester egységes
t'allási szempont alapján alkotta volna művét.

Anélkül, hogy e valóban meglévő kettősség tökéletes magyarázatára vál
lalkozhatnánk, néhány adatot sorakoztatunk fel a mise lwletkezésének törté
netéből. Tudvalévő, hogyamiseszertartás énekei közül Lipcsében a latin
Kyriét Advent első vMárnapján, a Gloriát pedig karácsony ünnepén énelwl
ték, Semmiképpen nem véletlen, hogya h-moll mise legkifejezőbb, legerőteZje

sebb része éppen a Gloria. Elsöprp, magállal ragad6 ujjongás tölti be mind a
nyolc rJszét, különösképpen a bevézető zell"ekari előjátékot s a záró rész ha:
talmas kórusát. meZynek népi táncritmusa akár a Krisztust először imádni in
dul6 pásztorok hangulatát és érzéseit idézhetné. - Bach egyéb miivei is szo
ros kapcsolatban vannak a karácsonyi ünnepkörrel. A Magnificat 1723. kará
csonyára készült, tiz esztendővel azután, hogy Domenico Scarlatti a Vatikán
kérésére és n-eqreruieiésére elkészítette Karácsonyi kantátáját. (5 talán nem
túl nagy merészség ebből a jerrásbot e-redeztetni a Magnificat sokszor feltű

nő ola.szos hangvételét,) A közismert Karácsonyi oratórium - 1734-ból - pe-
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,1ig nem egyéb, mint összefüggő kantáta-sorozat; melynek utolsó tagja Viz1«?
~N;Z't ünnepén hanazott el, - Nyilvánvaló ebből a rövid felsorolásból is, hogy
Bachot kiváltképp foglalkoztatta a karácsonyi ünnepkJr " a" il;;'ilc;JeJ~ mon
danivalója, S éppen ez utóbbi ad".atja kezünkbe a mise kettős mondanivalójá
nak kulcsái is, Bach ujjongva hirdet békességet az emberi 'L'ilágnak és az alá
zatos leborulás hangján magasztalja a természetfölötti világrendet, Nyilván
nem két vallási irányzat dualizmusa ez, sokkal inkább a két világrend kü
lönbségének zenei tükrözietése.

Más ké'rdés, hogy a h-moll mise karm.esteri - zenei - megoldása való
ban nem mindennapi, sokféle módon értelmezhető feladat. Talán ez is ma
gyarázza, hogy aránylag későn került a "repertoár" darabok közé. (Budapesten
például 1889-ben mutatták be, s nyilván az előadás bűne volt, hogy a főváros

zenekedvelő közönsége teljes számban tömörült ugyan, s látható megelégedés
sel fogadta a darabot "anélkül, hogy különös áhítattal, vagy azzal a rajon
gással üdvözölte volna, melyet az öreg Bach, a nagy Bach nagyobb kultúrál
lamokban oly méltán gerjeszt múzsája iránt" - írja a Zenelap.) Talán ezért
sincs kialakult előadói hagyománya; ezért sajnálhatjuk, hogy a korán elhunyt
Günther Ramin, aki a Tamás-templom kernagyaként egyedülálló János pas
sióval örvendeztette meg a zenei világot, nem játszotta lemezre a h-moll mi
sét. Karunk legnagyobb karmesterei (Karajan, Scherchen, Grischlat, Charles
Münch, Eugen Jochum) nagyszerű zenekarok élén vállalkoztak ugyan a mise
felvételére, ám ezek cl felvételek sem igazítanak el, mert mindegyik inkább a
karmcster egyéniségének tü,körképf?

Helmut Koch, a budapesti előadás dirigense. nem áradó, lírai tempera
mentum; inkább nagyon céltudatos egyéniség, aki mint a tervező mérnök, az
f'!ső pillanattól látja a végeredményt is. Értelmezésében nem adta vissza II
karácsonyi ujjongás magas höfokát - a pásztorok kissé vaskos léptekkel 100
zel.edtek a jászolhoz. Am annál fenségesebben emelkedett magasba a mise egé
szének: épülete, anélkül, hogy a sok különböző karakierű rész bármi rést is
ütött volna rajta. Egészében véve Helmut Koch maradandó élménnyel aján
dékozott meg. Nagy segítségére volt ebben a kitűnően muzsikáló Hangverseny
zenekar, élen a sokszor elmarasztalt, ám ezüttal nagyvonalú kürtös-gárdával.
A Budapesti Kórus nem volt teljesen egységes, a szépen megoldott részeket
- főleg a szünet után - kidolgozatlan tételek követték. Szünet u.tán mintha
mindig fáradtabb lenne az együttes, felületesebb a koncentráció, a szoprán e1
dúszik, az előadás pedig veszit addig magas hőfokából. Forrni Miklósra, az
együttes kitűnő vezetőjére vár, hogy e hibák okát [elderitse és korrigálja. A
srolisták. sokszor álltak nehéz feladat előtt, amelynek elsősorban a Bach-ér
telmezés fogyatékosságai a magyarázata. Végig nagyszerűen énekelt Réti Jó
t se], aki az oratórium-kultusz legszebb hagyományainak továbbépitője. Érde
mes lenne az ő tolmácsolásában lemezre venni az oratóriumirodalom néhány
r"mekét! Tetszett az Agnus dei Barlay Zsuzsa toltnácsolásában és az Et in
Spiritum Sanctum Dominum ária Várhelyi Endre basszusával. Werner Mária
és Sándor Judit -- érzésünk szerint - halványabb volt a szokottnál. Kere
csényi László szépen tolmácsolta a csemballó-szólamot és alighanem ,Margittay
Sándor is az orgonáét, az utóbbit azonban az Erkel Szinház rossc orgonáján
ílE'm lehetett hallani.

(W i l h e l m K e m p f f z o n g o r a e s t j e a Z e 11 e a k a d é m i á n.) Ki
?:ételes zenei éllnénnyel kezdődött az év: korunk egyik kiemelkedő múvészét
halLhattuk CL Zeneakadémián, az igazi "nagy" Beethoven-hagyomány örökö
sét, a remek lemezeiről jól ismert Wilhelm Kempffet. Ami előadásában a
legjobban megragadott: a puritán nagyponalúság, a mély hitelesséa; a beetho
c'eni sors-drárnának, és a bezthot'eni - szinte már földöntúli - lirának egy
formán autentikus megszólaltatása. És a művész nagyszerű alázata, amellyel
únmagát - és ;nind,m virtuózitását - alá1'enaeli a Miineí«, a Mú mondandó
jának: a nagy egyéniség, emberség megragadó ereje. Nem a forma felől köze
líti meg a művet, hanem beliilről épiti föl; nem "játssza", hanem éli Beetho
,'e nt; ezért éreztük olyan megrendítőnek az Asz-dur szonátát, és 1ci'l)ált a cso
.dálot:.s, rejtélyes és hatalmas Hammerklat'ier-szornitát. (Róruzy LÁsz'ló)
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FILMEK VlLÁ.GABÓL. Megszoxtuk már, hogyaFilmmúzeum az inyenc
ségek mozíia. Nem egy problematikus művet t úztek itt már múscrra, rnin t
legutóbb az olasz fílrnremeket, "Az éjszakáv-t is. Nos, amí az inyencséget ille
ti, ezúttal sem panaszkodhatott a közönség, mert a nemrég bemutatott "zaDe
a metróban" különös darab, furcsaság a javából. Gondolom, ugyancsak tör
hették jónéhányan a fejüket, amíg a film "áttételes" és gyakran lólépésben
szökdéeselő mondanrvalóját kihámozták a rengeteg torz fintor, kamaszos nyelv
öltögetés, sűrűn puffogó ötlet-petárda közül. Törhették, rnert hiszen kevesen
ismerik annyira Párizst, hogy nyomban megértsenek minden, szinte "bennszü
lötti" hely- és helyzet-isaneretet követelő utalást s tán még kevesebben isme
rik a film alapjául szolgáló, hasonló című regény szerzőjót, Raymond
Queneau-t ...

Vele kell kezdenem ... A francia irodalmi életnek minden korban voltak,
vannak és lesznek ,,fenegyerekei". Néha többen is akadnak. Elég közúlük csak
Jean Cocteaut s Jacques Prévert említenem, hogy az olvasó maga elé idéz
hesse színes egyéniségüket, "érthetetlen" túlzásaikat, fölényesen gúnyos szel
lemüket. Nos, filmünk: írója, Queneau, ha lehet, még rajtuk is túltesz nem egy
esetben. És mégis más, mínt kortársai, vagy elődei, egyedülálló és összeha
sonlíthatatlan. Nem annyira kecsesen könnyed, mint Cocteau, ám finomabban
csúfondáros Prévertnél; nem hajhássza a túlzásokat oly módon, rnínt Henri
Michaux, keserű odamondásban. marókritikában azonban néha még Jarryt
is Iefőzí, Fölényes nyelvi bravúrja, szavakat szétziláló és összeolvasztó humo
ra, látszólagos cínízmusa, nihilizmusnak tűnő anti-poézísa rnögött rnélységes
humánum rejlik. Szándéka perszifláló, elegáns és könnyed tollal küzd a társa
dalom hibái, elembertelenedő nézetei ellen. Kiváló költő, író, szerkesztő egy
személyben. Kulcspozíciót tölt be a világJhírű Gallimard könyvkiadónál, az ő

szerkesztésében jelent meg az "EncydQpédie de la Pléiade" keretében az a
kitűnő 'háromkötetes világírodalom-történet is, amely többek között a magyar
irodalomnak rnínden eddiginél bővebb helyet szentel s tárgyilagos, valamint
alapos ismertetésével végre megadja Iitteratúránknak a jelentőségének meg
felelő elismerést. Queneau nagytudományú író, komolyan kell hát vennünk, ha
történetesen bohócruhát ölt is.

Zazíe, tizenkét esztendős, rendkívül vásott kislány édesanyjával párnapos
látogatásra Párizsba érkezik. A mama szeretőjéhez jön s addig a kislányt a
groteszkül furcsa nagybácsi gondjaira bízza. Ez a nagybácsi, rnínt kiderül,
nőímítátor egy meglehetősen rosszhírű lokálban. Zaziet a világon semmi más
nem érdekli, alupán a metró, azon szeretne végre utazni, az lenne kis élete
első, igazi élménye. De nincs szerencséje, mert éppen sztrájk van, a metró
nem jár. A kislány több ízben megszökík nagybátyjától s küíönös kalandok
sorozatán bukdácsol át nagyon éretten, nagyon okosan, mondhatní fölényes
bölcsességgel és mégis megmaradva tisztának, gyermeknek. Nagyon sokat tud,
hiszen könnyűvérű, feslett életet élő anyja mellett úgyszólván az élet minden
íntírrdtásáról tudomást kellett már zsenge korában szereznie s így a legkénye
sebb helyzetet látva sem lepődik meg, minden szituációban biztonsággal mo
zog. Már nem is utálja a felnőttek ostoba szekszualitásat, akik az életnek csu
pán ezt az egyetlen vetületét látják, hajhásszák, hanem -únja. S mivel ér
deklődésének egyetlen tárgya, a rnetró, makacsul vesztegel, játékot csinál rnín
denből. kacagtató, tiszta, gyermeki játékot: a felnőttek nyilvánvaló ocsmány
ságaíból is. Orránál fogva vezeti a szatírt, nevetségessé teszi a férfifaló özve
gyet, közben fertelmes trágárságokat mond, hogy meghökkentse rnindazokat,
akik ezeket a fertelmeket - élik. Míkor pedig az éjszakában a tobzódás V€~

rekedessé fajul s a "bunyó" kezd infernális méreteket ölteni. olyannyira, hogy
színte a fasizmus és a háború szellemét idézi már. rnikor tetőpontra hág az
izgalom, Zazie elalszik. Alomba zuhan, mert a valóság már akkora őrület,

olyan unalmasan és egyértelműen gonosz, hogy már játékot sem érdemes csi
nálni belőle, Nagynénje karjaiban szunnyad akkor is, amikor megindult végre
a metró, aíszík, l1<':.ho6Y elveszítse utolsó illúz,;óji.t ti fcl.i15tkk világ[.b6:. Csr,«
akkor ébred fel, amikor ~ pályaudvaron feldobják a már mozgó vonatba, mint
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valamí elielejtett csomagot. Felébred s a korareggeli fényekkiábrándító jó
zanságával vall az átjátszott, agyonbolondozott napokról: rnegöregedtem ...

Queneau rnérhetetlen utálkezasa s egyben örnuarcangoló fájdalma fcj<özé
dik ki Zazie búcsúfintorában: Párizs, te gigászivá dagadt Szodorna, akit csak
"éjszakai életéről" ismernek az összekacsintó idegenek, hány rnosolyod, arcod
hány vonzó vonása marad rejtve emögött a ledér lárva rnögött ! Mert mit sem
lát belőlük az, aki csupán éjszakai' sminkedre kívánesi. Pedig az Eiffel torony
magasságából kitárulkozó, páratlan .panoráma, a Notre-Dame meghökkentő

méreteí, a Louvre kincsei is mind te vagy. Történelmed és [elened, pezsgő í ro
dalrni és művészi életed, éhező zseni ket, vakmerő kísérletezőket lázba hozó
levegőd, a Szajna karcsúívű hídjai megannyi terra incognita még benszülött
jeid zömének számára is, akik épp oly kőzönyös arccal, üres nemtörődömség

gel mennek mellettük, ügyet sem vetve rájuk, akár a sztrájk miatt vesztegelő

metró lejáratának vasrácsa rnellett. .
,Doukipudonktan - evvel a szó-kígyóval kezdődik a regény is meg a film

is. Igy, fonetikusan szerepel a regényben, ami franciában különösloéppen gro
teszleül hat. Mert így kellene írni: D'ou qu'Ils puent done tant? - és azt
jelenti: "Mitől bűzlenek annyira T" . ,. Queneau humora - mint ez a kis pél
da is mutatja - legtöbbször szó-humor. Mível pedig a film vizuális rnűfaj,

természetesen transzponálni kellett sok mindent, a szócsavarást groteszk je
lenetekké, a csúfondáros kiszólásókat torz fintorokká s a szavakkal felvázolt
zűrzavart érzékletes lázálommá. Nehéz, szinte megoldhatatlan feladat. A ren
dező: Louis Malle kitett magáért, megkísérelte a lehetetlent és nem is minden
siker nélkül! Felhasználta .hozzá a filmtechnika minden lehető és lehetetlen
trükkjét. vívrnányát, pazar és színhű kolorittal fotografálva. Adott belső-felvé

telt és panorámát, elsütött rrunden elsüthető queneaui ötletet, sziporkázó szel
Iernességet, nyelvöltögető csibészkedest. Nagy sikerrel alkalmazta például a
film őskorából ismert "ugrá1ó" stílust a lehetetlen helyzetek jellemzésére,
vegyítve ugyancsak ismert ősi bőrleszk elemekkel, primer helyzetkomikum
mal, megsózva. borsozva modern és vaskos bemondásokkal.

lVlinden elismerés a kísérletezőé ! Akkor is, ha a produkturnon "érződik a
laboratórium szaga s még "emberi fogyasztásra alkalmatlan". Mert új, járatlan
csapáson indult el és mert rninden kezdet nehéz. Többször megállapítottuk
már, hogy a film nem valami lefényképezett irodalmi rnűfaj: dráma, novella,
regény, hanem önálló művészí alkotás. Nos, Queneau rnűvének még nem szü
letett 'meg ammbéli megfelelője. Mert újítás ide, merész útkeresés oda, a
mozidarab nem fejtörő rejtvény, hanem szórakozás. Már pedig vibráló szí
porkákat, szüntelenül váltakozó gageket nézni s mindig a ,,mögöttes" értelmet
látni, mert voltaképpen sosem az történik, amit a néző látni vél, iszonyúan
fárasztó. .. Lehet, hogy a párizsi publikum. többet ért meg s így "mélyebb
értelemben" mulat önnön rovására az orrára koppanó frícskákon, ám az ide
gen közőnségtől mégsem várható, hogy minden utalást "egyből" megértsen.

Ez utóbbi nehézségen lehetett volna valamelyest enyhíteni. Általában nem
vagyok barátja a darab elé vetített, előzetes kommentároknak, ezúttal. azon
ban mégis helyénvaló lett volna. Valami kis előljáró magyarázátot kellett vol
na íratni Bajomi Lázár Endrével, aki rnind Párizsnak, mind pedig Queneau
nak kitűnő ismerője, annyit csak, mint amennyit annak idején a Nagyvilág
ban irt ... Akkor talán, miután a nézőt ilyetén "sínre tették", más szemmel
néztük volna az egyébként kitűnő és nehézségei ellenére is mulattató :filJmet
és többet is kaptunk volna tőle. (Bittei Lajos)

A KEGYELEM REGENYE - KÖLTÖTT LEVELEKBEN. Nikodemus bar
Nikodemus rabbi egyre keserűbb, egyre fojtottabb hangon írja leveleit volt
mesteréhez, Justushoz. Ruth, a lánya beteg, gyógyíthatatlan, s ez a tudat mín
dent átsző, rnínt valami' gyilkos háló. Megfertőzi a Szanhedrin és a Nagy Ta
nács üléseit is, ott kísért a viták és szóváltások közben, legfőképpen pedig a nap
üres óráiban. Justusnak sem tud másról írni, únos-untalan erre térnek visz
sza gondolatai: " ... tehetetlenül nézi azt, hogy a betegség hogyan emészti a
legkedvesebb lény testét - ez valami olyan, armbebelenvugodnt lehetetlen. l"
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S a hétköznapok mégis vad szürkeségükkel mintha el akarnák tiporni Nikod€-
mU5 utolsó kétségbeesett reményét is.

De ekkor megzavarja valami a hétköznapok monotonitását. Látszatra nem
nagy ügy, Nikodémus épp csak, hogy felfigyel rá. Egy próféta jár a pusztában
és keresztel: Zachariás fia, J ámos. "Ki vagy?" - kérdik tőle, és János lzaiás:
szavaival válaszol: "A pusztában Kiáltó Hang vagyok .. " Nikodémus is el
megy, felkeresi a prófétát Jordán melletti táborhelyén. hogy meghallgassa s:
János jövendöl a népnek, jövendöl Valakiről, aki eljön. Szavai szrnte sistereg
nek: a levegőben, mikor a bűnbánatról szól, s ajka megremeg, a távolba néz,
különös elérzékenyűléssel szól, amikor az Eljövendőről beszél. És ekkor 
számol be Nikodémus az ott töltött délutánról - "észrevettem, hogy tekiri
tete nem rám volt irányítva, hanem valakire, aki közvetleriül mellettem állt,
és azt is észrevettem, hogya próféta ajkát nem harag szorította össze. Ellen
kezőleg. remegni látszott az, a legmélyebb megindultságtól. Megfordultam, hogy
lássam, kire néz igy. A magas, sötéthajú Ember, aki mellett elhaladtam, rnost
mellettem állt. Olyan arca volt, amelyet nem lehet elfelejteni. Egy olyan va
lakinek az arca. akivel az ember már valaha találkozott, csak nem tudja hol
és mikor. Mit mondhatnék neked erről az arcról? .. Úgy látszott, mintha
minden emberi arc jóságos pillantása az ő pillantásában összpontosulna, Las
sú léptekkel ment János felé és János jött őfelé. Amikor épp szembeértek egy
mással, a próféta megállt. Tompított, mély remegő hangon azt mondta:

- :rehát itt vagy? ...
Lehajolt, mintha térdre akart volna esni. De a közeledő gyorsan hozzá

lépett és megfogta János vállát.
- Jövök, hogy általad megkereszteltessem ..."
Nikodémus még gyanútlan. De ez a perc az, mely eldönti egész további

életét. Még nem tud róla, hogy kit is látott, de már ott rezeg gondolatai mö
gőtt az a nagy kérdőjel, melyre oly sokáig keresi majd a választ.

Nikodémus alakját ismerjük az evangéliumból. Ö az. akí éjszaka keresi
fel Jézust, hogy tanításáról kérdezze. Ebből a bibliai alakból formálja meg
az Író, Jan Dobraczynski regényének, a Nikodémus levelei-nek főhősét, s a
törvényeket, előírásokat, parancsolatokat pontosan betartó farizeus vívódásai
ban keresi a választ a mai hívó ember egyik legnyugtalanítóbb kérdésére:
segít-e Jézus, amikor. látszólag nem hallgatja meg kérésünket és nem tesz
értünk csodát? Nikodémus Ruth meggyógyítását várja Jézustól, kezdetben
csak ezért csatlakozik hozzá, ezért keresi fel a csodatevő Mestert. Azonban
óhatatlanul másra' terelődik a szó: Nikodémus döbbenten ismeri fel, hogy Jé
zus szemében nem a csoda a lényeg, hanem valami egészen más. És ez a re
gény: ennek a valaminek a keresése, kutatása. Nikodémus maga sem veszí
észre, hogy amíg egyetlen gondolattól hajtva, Ruth csodás gyógyulásáben re
ménykedve egyre a Mester nyomában jár, a lelkében valami más is történik.

Ruth meghal. Az iszonyú betegség felemészti az ifjú testet. mintha nem
is járna Palesztina tájain a csodatevő Mester. Nikodémus első fájdalmából
oesúdva, most ismeri fel először: valamivel hozzáláncolta már magát Jézushoz.
..Most már számomra teljesen közömbös, hogy látom-e még Öt. vagy nem ...
És mégis hevesebben vert a szívem, amikor János, Zebedeus fia jelent meg
házamban. Gyűlölnöm kellene még az emlékét is rníndannak, ami azzal az
idővel kapcsolatos, amikor úgy jártam a Mester után. mint egy néma kol
dus, aki irgalomért könyörög. Ennek ellenére János a jövetelével örömet oko
zott nekem." S bár ekkor még azt hiszi, csak a megszokás és valóuni furcsa
rögeszme készteti arra, hogy tovább haladjon az eddigi úton. és nem fedezi fel
Krisztus kegyelmét, mellyel elárasztotta őt, mégis már maga Jézus műkő

dik benne.
És ez az író válasza a kérdésre: Krisztus mérhetetlen kegyelrnének és sze

rétetének áradása. mellyel észrevétlenül, hangtalanul nem csak Nikodémus, de
ezrek és ezrek lelkét formálta és formálja át. Nikodémus útja azonban még
hosszú: vívódásai és problémái egyre kegyetlenebb tűzbe szorítják. Vívódásai
ban ott vivódunk mi is, problémái a mi problémáink: a mindent odaadó Sze
rétet oktalansága és vonzása teremti Nikodémusban a legmélyebb konflíktust.
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El kell égnie, hogy valóban Jézusé legyen, meg kell halnia, hogy éJ:lhessen:
.itrnegy a legsötétebb éjszakán is. Jézus meghal a kereszten. "Soha nem fogom
l~ileiejteni dZi. ct lit~..:':""-~::t, ;:'~~ ..fl.:;:~~ !::é:l~0z-;.~~hp~d01·:JJ}tt ~ szógvenfán. Amíkor
pedig levettük őt a keresztről, vértől és verejtéktől ragadósan. hogy legalább
megmossuk. ahogyan megmossák még a legszegényebb hívő holttestét is, rníe
lőtt sírba teszik. Nem halt meg rnosollyal az arcán, mint egy görög bölcs ...
A kínhalál vergődésének szermyében raktuk le őt a sírba és gyorsan, mintha
szégycnkeznénk, - ráhengerítettük a követ. És mindezek után még odajöttek
a Szanhedrin emberei és rátették a pecsétet ... Így vált semmivé az irgalmasság
bizonyságtétele. Ö meghalt egy igazságért, amí azonban nem bizonyult igaz
ságnak." Ez már a legmélyebb pont. A teljes kétségbeesés, a teljes értelmetlen
ség útjain járva kell Nikodémusnak felkészülnie a nagy ünnepre, az -első

pünkösd napjára.
Jan Dobraczynski pontos és fegyelmezett művész. A hatalmas anyagból,

mely rendelkezésére állt, ki tudta választani a lényegest. a fontosat: nem akar
teljes képet adni a megváltás drámájáról. csupán egyetlen kérdésre keresi a
választ. Így alkot a könyv - egy fiktív levélgyűjtemény formájában - színte
kitapintható és plasztikus képet a Jézus korabeli zsidó társadalomról. Irodalmi
jellemekké formálja az evangéliumi alakokat, Jánost és Pétert éppúgy, mínt
Kaifás vagy Júdás figuráját. Megcsap a Szanhedrin légköre, ott járunk Jé
zussal a nyomorékok között, kirajzolódnak akorebeli farizeus körök 'jélJ.-,
legzetes összejövetelei s megjelenik Palesztina időben és térben oly sajátos
atmoszférája: a római légiók nyomása, a Messiás-várás bizonytalansága, a
Jézus alakja körül kialakuló viták. Nem tudjuk elfelejteni annak az éisza
kámak forróságát sem, mely Keresztelő Szent János fővételével zárul. a lel
kekben izzó gonoszságot és a lelkek mélyén megbúvó rettegést, a bűnt,

a kegyetlenséget és a rneghasonlottságot. Történelmi rnívoltukban is döbbe
netesen élőek Dobraczynski figurái. De a legforróbbá mégis a' megváltás
nagy drámájának megelevenedésekor válik az író hangja; itt egyszerre mintha
önnön személye is szerepet kapna, az ő szíve is ott dobog a sorok mögött,
míg lélegzetvisszafojtva kísérjük Jézust utolsó útján a Golgotáig.

Jan Dobraczynski az élő lengyel irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja,
könyvei már a százezres példányszámot is meghaladják. Regényeiben és no
velláiban a mai ember kérdéseire keresi a választ az evangéliumi és az ős

keresztény multban, az evangéliumi tanítás tükörképét kutatja a XX. szá
zadi társadalomban. Legnépszerűbb írásai a zárt tetralóglát alkotó bibliai
tárgyú regényei. E tetralógia harmadik kötete a Nikodémus LeveLei, hazájában
is Dobraczynskí legnépszerűbb alkotása. 1960-ban jelent meg a könyv tizedik
kiadása s már több nyelvre lefordították; irodalmi életünk nagy gazdagodá
sát szolgálta tehát az Ecclesia kiadó, amikor a magyar olvasóhoz is eljut-
tatta Dobraczynskí művét. . .

A fordítás Orzelsk.i Stanis1.aw· és Balogh Erzsébet munkája, S bár Dob
raczynski szélesen hömpölygő, tolsztoji stílusa nem egyszer megtörik a ma
gyar fordításban, végre mégis ízelttót kaptunk a huszadik század e nagy szel
lemének munkásságából. (PáLyi András)

LITURGIKUS ÉNEKEK MAGYAR SZÖVEGGEL. 1963. december 4-én ki
hirdették a második vatikáni zsinatnak a szent liturgiáról szóló konstitució
ját. A konstitució messzemenő engedményeket tesz a liturgia keretében a
népnyelv javára. A 36. pont szerint a népnyelv helyet kaphat "elsősorban az
olvasmányokban és a nc phez intézett szövegekben, néhány könyörgésben és
énekben .. .", (irnpr'imis . .. in lectioníbus et admonitíonibus, in nonnullis
orationibus et cantíbus ...): az 54. pont szerint pedig "főképpen olvasmányok
ban és az ünnepi könyörgésekben és a helyi szükséglet szerint a népre tar
tozá részekben ...". (:,'taesertim in lectionibus et oratione communi ac, pro
conditione locorum. etiam in partibus quae ad populum spectant ...).

Ezen engedmé.. • ek szerint a népnyelvű éneket a szentmise keretében két
csoportba oszthatjuk: a pap, illetve az asszisztencia éneke és a hívek éneke.

A hívek éneke lehet a rní eddigi megszekott népénekkincsünk, amelynek
a liturgiában "aló alkalmazását a konstitució 118. pontja megengedi; vagy lehet
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l.\j ének, amelynek szerzesere a konstitució 121. pontja buzdítja az egy
házi zenészeket és amelynek szövegéül főleg ra szeritírást és a liturgikus szö
végeket ajánlja.

Több problémát vet fel azonban a pap és az asszisztencia népnyelvű

éneklése. Erre az eddigi rendelkezések alapján a latirnritusú egyházban alig
volt példa s így nem is alakult ki általános gyakorlat. Nagyon fontos tehát;
hogy mielőtt a zsinatnak ezzel az engedményével élnénk, megfontoljuk az
elveket, meghatározzuk a dallamokat, amelyek szerínt a pap vagy az asz
szísztencía a liturgikus recitatív szövegeket magyar nyelven énekli.

Itt több lehetőség adódik.
1. Alkalmazzuk a magyarra fordított liturgikus szövegeket szolgaían 'a

latin szöveg gregorián dallarnára.
2. Ahol évszázadokra terjedő hagyományaink vannak (például a Passió

magyarnyelvu éneklésében), tartsuk meg azt.
3. Vegyük alapul görögkatolikus híveink dallamait, hisz ok közel évszá

zada énekelnek magyarul liturgikus szövegeket.
4. Tanul:mányozzuk protestáns magyar testvéreink Iiturgikus dallamait. Ök

a barokk kor zamatos magyarságához igazították a hagyományos katolikus
liturgikus dallamokat.

5. Kiadás előtt állnak sirato és egyéb, népi szertartásos recitatív dalla
maink. Mások összegyűjtve hozzáférhetők. Ezek alapul szelgálhatnak alkal
mas, patinás magyar dallarnoknak liturgikus használatra való összeváloga-
tására. '

6. Végül mindezek szellemében alkothatunk egészen új dallamokat, ame
lyek magukban. egyesítik a gregoríánum komoly áhitatát, népzenénk magyar
jellegét és a mai kor zenei igényeit.

Akármelyik szempont kerűl előtérbe, óvakodnunk kell az olyan szélsősé

ges megoldásoktól. amelyek méltán kiváltják a kívülállók jogos kritikáját.
Ezért alig tartjuk elfogadhatónak a gregorián dallamok szolgai alkalmazását
magyar szövegre. A két nyelv iközötü .lényeges különbség ezt -csak nagyon
okkal-moddal teszi Iehetővé, Ugyanígy szélsőségesnek látszik valamely köz
ismert, tréfás, világi 'népdal szeros alkalmazása liturgikus szövegben.

Az elvek rögzítése után fölmerül még a kérdés: mínden liturgikus műfaj

(oráció, lekció, evangélium, stb.) számára egy-egy dallam legyen vagy több?
Egyszerű legyen az vagy díszesebb?

Tekintetbe véve a papság különböző zenei képességet, célszerű volna min
den rnűfaj számára meghatározni egészen egyszerű és fokozatosan bonyolul
tabb, díszesebb dallamokat. Természetesen korlátolt számban és rnérsékelt ke
reten belül. Miként a gregortánban, úgy a magyarban is más legyen a dalla
ma az orácíónak, más a Iekciónak, 'más az evangéliumnak, stb. .

Célszerű volnarníndezt egy széleskörű, az ország egyházzenészeibőlés litur
gikusaiból álló összejövetel keretében megtárgyalní, az ott leszúrt elvek alap
ján ,készült magyar liturgikus tónusokat pedig hosszabb időre, kipróbálásra
közrebocsátani, és huzamosabbhasználatból leszűrt tapasztalatok alapján ké
szítendö statisztika szerínt a bevalt dallamokat véglegesnek elfogadni, a be
nem válókat pedig elejteni.

Hasonló rnódon volna célszerű eljárni a fordításra kerülő szövegek meg
határozásánál és a kijelölt szövegek stflusos, magyar és korszerű fordításának
elkészítésénél. (Szigeti Kilián)

JEGYZETLAPOK. (A nyolclábú ló.) A lónak négy lába VaJI1, de föltehető,

hogy ha nyolc lába lenne, gyorsabban tudna futni.
Tudomásom szerínt ennek ellenére sem jutott még eszébe akár csak egy

etlen agronómusnak is, hogy áttér jen a négylábúról a nyolclábú lovak tényész
tésére.

Az irodalomban ez is egészen másként van. ott egyes teoretikusok ál
landóan a nyolclábú lovat kérik számon rajtunk.

Azon a címen, hogy az hasznosabb lenne.
Ami egyébként korántsem olyan biztos. (r. gy.)

Felelős kiadó: Saád Békf.
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