melyben döntenie kell. A gyermek
még sok mindent természetesnek talál,
amit a felnőtt egyáltalán nem lát annak. Amint ismereteink bővülésével. a
'Világkép kibontakozásával szellemi horizontunk tágul, éppúgy tágulnia kell
hitünk átfogóképességének is. Aki fel:nőtt korában
a hitével kapcsolatban
felmerülő problémák láttán csak az
elemi ismereteket nyújtó katekizmus
igazságait ismételgetné, bizony úgy
járna, mint az az ember, ki könnyű
utcai cipőben kívánna nagy hegyi túrákat tenni. Amint az ilyennek lábát
csak ideig-óráig védené lassan Iesza.kadozó cipője, éppúgy maradnának el
a felnőtt korba, jutó keresztény embertől is az elemi fokon megrekedt
bibliai, katekizmust ismeretek.
A feltámadó hitbeli kételyek, a megválaszolandó problémák tehát egyaltaIán nem rendkívüliek a szellemileg,
lelkileg fejlődő ember életében. S mivel nem azok, azért nem szabad, hogy
komolyabb nyugtalanságot keltsenek
bárkiben is. Haswoo ezért emlékezetbe idézni Tolsztoj bölcs tanácsát: "Ha
olykor eszedbe ötlik, hogy méndaz,
amit eddig Istenről gondoltál másképp
van, vagy az,hogy egyáltalán nincs is
Isten - ne zavarodj meg. Sokakkal
történt már ez így. Azt azonban sohase gondold, hogy pillanatnyi hitetlenséged bizonyosságként szólna amellett, hogy valóban nincs Isten. Ha tehát már nem bízol abban az Istenben,
akIiben eddig hittél, az csupán azért
van, rnert Itited nem volt megfelelő.
EzJért tehát arra kell törekedned, hogy

jobban megértsd,ki is az, akit te Is-tennek nevezel. Ha egy pogány fából
faragott istenei ban már nem akar hinni, ez nem jelenti azt, hogy nincs Isten, hanem azt, hogy az igaz Isten
nem fából van."
Egyáltalán nem jelenti tehát hitünknek rnegingását, ha tudásunk gyarapodásával vallási ísmereteink is kiegészülnek. Nam okozhat ezért lelkünkben zavart, ha például megtudjuk.
hogy a gyermekkorunkban tanult s pedagógiai célzattal leegyszerűsítve'elmondott "hat napi" teremtéstörtéhet
nem hat napot, de még csaknem is
hat évmilliós korszakot jelent, hanem
csupán rníntegy "ruiháját" annak az
igtlZ5ágnak, hogy Isten a világ teremtője. Ugyancsak nem okozhat senki
számára hitbeli problérnát, ha fel világosítják, hogy a szeritírás nem természettudományos ismereteket kíván kő
zölni, hamern a hítnek alapvető igazságait.
Mindez tehát, ami töprengéseink között mínt hitbeli kétely ötlik szemünk
elé, voltaképpán nem egyéb, mint ösztönzés arra, hogy hítünk magabíztossá
váljék, hogy lelkileg-szellemileg nagykorú, értelmes emberhez illő és mél ~
tó állásfoglalás .lehessen. Ezt az utat
járva hitünk, jóllehet csirájában azonos marad gyermekkori nyíltszívű magatartásunkkal, lassan mégis változik.
mégpedig úgy, hogy érettebb, elmélyültebb, szilárdabb lesz. S épp ebben
kell látnunk a hitbeli kételyek pozitív
szerepét lelkii fejlődésünk útján.

Szemnau AndrM

NAPLÓ
SZENT TAMAS AZ trovozrro FELTAMADÁsAROL. Aquinói Szent Tamás a Summábam felteszi a kérdést, vajon Jézus Krisztusnak fel kellett-e tárnadmia? Szokásos médszerét követve itt is ellenvetéseket bocsát előre:
1. Darnascenus azzal érvel, hogy a feltámadás újból ielkelése annak, ami
szótoomlott és szétesett, vagy elbukott. Am Krisztus sem nem bukott el a bűn
által, sem teste nem esett szét. 2. Aki feltámad, az felkel ésvalami magasabbra
emelkedik, rnert felkelni annya, mínt magasabbra jutni. Am Krisztus teste a
halál után is egyesítve maradt az istenséggel és így ő nem juthatott már magasabbra. 3. Mindaz, ami Krisztus embersége körül történt, a rní üdvösségünk
erdekében történt. Üdvösségünkre azonban elégséges volt Krisztus szenvedése.
amely által megszabadultunk a bűntől és büntetéstől.
Mindezekkcl az ellenvetésekkel SZf'.TÜ:<E'll mégis áll a szentírás szava: "fel
kellett neki tárnadrria holottaíból" (Ján. :Oa. 9). Szerit Tamás öt okból rnondja
s:-:üF...séges,Tlc.k I(risztus tel támadasát.
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1. Fel kellett tárnadma az isteni igazságQsság igazolására. amelyhez hoz<.áí.d.ltuL.lh, hogy Ielrnagasztalja azokat, aJkIik Isten míatt megaláztak magukat.

,,Hatalmasokat levetett a trónról, kicsinyeket felemelt" (Luk. 1, 52). Minthogy
Krisztus Isten iránti szeretetből és engedelmességből alázta meg magát a kereszthalálig, kellett, hogy Isten felmagasztalja a feltámadás dícsőségéig, Reá
vonatkozik a zsoltáros szava: "Tudod, hogy leülök", WIgYJiS tudsz alázatosságomról, "és tudod, hogy felfkelek", vagyis tudsz feltámadásomról (Zsolt. 138, 2).
2. Szűkséges volt feltámadlnia hitünk tanítására. A feltámadás által ugyanis megerősödött hitünk Krisztus istenségében. "Mert bár megfeszített erőt
lenségből, de él Isten erejéből" (2 Kor. 13, 4). "Ha pedág Krísztus nem támadt
fel, akkor íhiáJbavaló a mi tanításunk, hiába való a ti hitetek is" (1 Kor. 15, 14).
3. Szükséges volt Jézusnak feltámadnia, hogy felélessze reményünket. Mert
amlak utána, hogy látjuk Jézusnak, a mí fejünknek feltámadását, mi is, akik
misztíkus testének tagjai vagyunk, reméljük, hogy szintén feltámadunk.. "Ha
tehát Krisztusról az lhirdettetik, hogy Ihalottaiból feltámadott, ihogyan mondják egyesek közületek, hogy nincsen halottak :feltámadása?" (1 Kor. 15, 1~.
_,Tudom, hogy Megváltöm él s a végső napon felkelek a földről... e reményem van eltéve a keblemben" (Jób. 19, 25, 27).
4. Jézus feltáJmadása szükséges volt a hivők egész életének megerősítésé
re. "AD:nint az Atya dicsősége feltámasztotta Krísztust halottaiból, ~p úgy
mi is éljünk új életet ... Krisztus míután feltámadt halottaiból. már nem hal
meg és a halál nem uralkodik rajta ... Ti is úgy tekintsétek. magatokat, hogy
meghaltatok a bűnnek, <le éltek az Istennek Krisztus Jézusban, a mi Urunkban" (Róm. 6, 41, ll).
5. SzÜlkSéges volt Kr.isztus feltámadása üdvösségünk hefejezéséhez. Mert
magára vállalta a rosszat és alázatból meghalt, hogy bennünket a rossztól megmentsen, de feltálrnadt és megdicsőűlt, hogy bennünket a jóra felemeljen . .,Oda
adatott bűneinkért és feltáJmadott megigazulásunkért" (Róm. 4, 25).
Szent Tamás felhozza azt a kérdést is, vajon megfelelő volt-e Krisztusnak a
harmadik napon feltá.ma.dnia? Az ellenvetéseket ekként csoportosítja: 1. Úgy
tetszik, hogy nem, mert a tagoknak a fejhez kell igazodni ak és hasonlítandok.
De rni, akik Krisztus mísztíkus testének tagjai vagyunk; nem támadunk fel
halálunk. utáln harmadik napon, hanem a mi feltámadásunk a V1ilág végére marad. Tehát Krisztus feltámadásának is a vtlág végére kellett volna maradnia. 2. "Isten feltámasztá őt, megoldván az alvilágnak fájdalmait, amiutJhogy
le!hetet1en is volt, hogy albban fogva tartassék" (Ap. Csel. 2, 24). De ameddig
valaki halott, a halál fogva tartja őt, tehát úgy tetszik, hogy Krisztusnak nem
kellett volna feltámadását harmadnapra halasztanía, hanem mindjárt aznap
kellett volina feltáJmadnia. 3. A nap a Nap felkeltével kezdődik, ámde Krisztusnapfelkelte előtt támadt fel. mint a szentírásban olvassuk: ..A hét első
napján pedig Mária Magdolna reggel még sötétben a sírihoz méne", de Krísztus már feltámadt, mert Mária Magdolna "látá, hogy a kő el van mo2ldftva
a sírbolttól". Tehát Krisztus nem is harmadnap tárriadt fel.
De ezekkel az ellenvetésekkel is szemben áll a szeritírás szava: ,ks átadják
ót a pogányoknak, hogy kicsúfolják, megostorozzák, és felfeszítsék, és harmadnapon feltámad" (Máté. 20, 19). Krísztus harmadnapon való feltámadását Szent
Tamás igy magyarázza: Krisztus feltámadása szükséges volt hitünk tanítására,
rnínt már mondotta, Hitünk pedig Krisztus istenségére és emberségére vonatkozik, nem elégséges egyáket a mási<k nélkül hinni. Hogy pedig hitünk az ó
istenségének igazságában megerősödjék, ahhoz szükséges volt, hogy hamarosan feltámadjon, ne pedig csak a világ végén. Hogy pedig emberségébe és halálába vetett hitünk megerősödjék, ahhoz időköznek kellett lennie halála és
feltáJmadása között, Ha halála után azonnal támad fel, az a látszat lett volna,
hogy halála nem volt igazi s ugyanigy feltámadása sem, Krisztus igazi halálának bizonyítására viszont elég volt, hogy harmadnapon történjék feltámadása,
mert nem igen fordul elő, hogy ennyi időn belül se mutatkozzék az élet semmiféle jele olyan emberben. aki csupán halottnak látszik, holott valójában él.
Azzal, hogy harmadnapon támadt fel, a hármas szám tökéletessége nyilvánul
meg; ez u szám ugyanis rnínden dologra vonatkoztatható, lévén kezdete, kö~70
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és vége. Egy másik titok is jelentkezík a harmadnapi feltámadásban.
Krísztus ugyanis az ő egy testi halálá'Val legyőzte a mi 'kettős halálunkat,
a testit és a lelkit; azért maradt a haláloen egy nap és két éjjel, mint Szent
Agoston is mondja. Krisztus feltámadása végül azt is jelenti, hogy megkezdő
dött az emberiség életében a harmadik időszak. Az első volt a törvény uralma előtt, a másodák a törvény uralma alatt, a harmadik immár a kegyelem
uralma alatt. Krisztus feltámadásával - teszi hozzá Szent Tamás - még a
szentek harmadik állapota is megkezdődött: az első volt a törvény árnyékában, a második a hit igazságában, a harmadik a dicsőség örökkévalóságában;
utóbbit Krisztus kezdte meg feltámadásával.
Ami a harmadnapi feltámadás ellen felhozott ellenvetéseket álileti, azt
rnondja Szerit Tamás az elsőre, hogy a fej és tagok hasonlitanak természetben,
de nem erőben. Magasabb rendű a fejnek. az ereje, mint a tagoké. Krisztus
magasabb rendű erejének bizonyítására megfelelő volt, hogy harmadnapon támadjon fel, másoknak. feltámadását elihalasztva a világ végére. A másodikra
azt mondja, hogy a halál által való fogvatartás bízonyos kényszert rejt magában, Krisztus azonban a halálnak semmiféle kényszerűségével nem. volt fogva, hanem. a halottak között szabad volt, azért maradt egy darabig a halálban, nem. mínt fogva tartott, hanem a saját akaratából, ameddig hitünk erő
sítésére azt szükségesnek ítélte. A harmadikra azt válaszolja Szent Tamás, hogy
Krisztus hajnalban támadt fel, amukor a nap már derengett annak jelölésére,
hogy feltámadásával' bennünket a világosságra vezetett.
Szent Tamásnak egy harmadik !kérdése, hogy vajon iKrdsztus elsőnek támadt-e fel? Ismét úgy tetszik, hogy nem, hiszen az ószövetségben olvassuk,
hogy Illés és Elizeus némelyeket feltálIIlasztott, s maga Krisztus is három halottat támasztott fel. Miként azonban Szent Tamás kifejti, tökéletes feltámadással Krisztus igenis elsőnek támadt fel. A halálból kétféleképpen képzelhet6
el szabadulás. Az egyik mód, hogy valamiképpen élni kezd megint az, aid halott volt. A másik rnód, hogy valaki nemcsak a haláltól szabadul meg, hanem.
annak szükségességétöl is, sót mi több, a halál lehetőségétől is. És csak az
utóbbi igazi és tökéletes feltámadás. Akikről a szeritírás szól, csuoán tökéletlen módon támadtak fel, hiszen utána megint csak meghaltak.
Az utolsó probléma, vajon Krisztus volt-e az okozója az ő feltámadásának? Megint úgy tetszik - adja elő Szent Tamás -, hogy nem. Akit
ugyanis más támaszt fel, az nem. okozója feltámadásának, már pedig a szentírásban olvassuk: "Isten feltámasztá őt, megoldván az alvilágnak fájdalmait"
(Ap. Csel. 224). Szent Tamás úgy oldja meg a nehézséget. hogy Krisztus istenségének erejénél fogva okozója volt saját feltámadásának, emberségénél fogva
azonban Isten támasztotta fel.
Szent Tamás végül a feltámadt Krisztus tulajdonságairól szólva megállapítja, hogy Krisztus teste teljes épségben támadt fel, mert feltálmadása tökékéletes volt. Hasonlóképpen Krdsztus teste teljes dícsőségoen támadt fel, mert
feltámadása szenvedése által kiérdemelt volt és cl mi feltámadásunknak oka
és példája. (Jurányi György)
EGY CSANÁDI PAP A SZABADSAGHARC IDEJÉN. Levéltári böngészés
közben kezembe került egy végrendelet. Ebben Róka József, néhai makói plébános a város szegényeinek hagyományoz bizonyos pénzösszeget, mai értékben kereken 10 ezer forintot. Mivel a végrendelkező markáns portréját volt
plébáníája galériajából ismerem, érdeklődni kezdtem életsorsa iránt is. Juhász
Kálmán kézíratosvdolgozatának felhasználása és a magam kutatása nyomán
kitárulkozott előttem egy fáradhatatlan buzgóságú, haladó szellemű és rendíthetetlen hazafiságú papi élet.
Róka Józse! a népi erőtartalék mélyéről tört fel. Ellenőrizhetetlen adat
szerínt 1790-ben, Szegeden, egyszerű családból született. Teológiai tanulmányait Tem.esvárt végezte, hol 1811-ben pappá ezentelték. Ot évig a püspöki udvarban nyert al.kalmazást, majd l8l6-ban makóí plébános lett, ugyanekkor kerületi esperessé is kínevezték. A fiatal plébános hamarosan népszerűvé vált
nemcsak hívei körében, hanem a közélet terén is. Majd két évtizedre terjedő
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makói műkődése során humanista, közvetlern rnodora, valamint az akkor már
!ll.yiladozó reform-eszmék pártolása, de főleg lelkipásztori buzgalma révén köztiszteletnek örvendett.
Az 1831. évi kolerajárvány idején tanúsított hősies magatartása színte párját ritkította. Ebben az évben a halál széles rendet vágott Makó akkor húszezres létszámú Iakosságábam. A tavasz során a "vörös himlő" (skarlát) pusztította a fiatal életeket, a nyár pedig a kolera csapását zudította a megriadt
népre. A közegészségügyi elmaradottság közepette Róka esperes teljes mellel
vetette bele magát a járvány elleni küzdelembe. Mint az "Egészségre ügyelő
megyei állandó bizottmány" tagja a szószékről is oktatta híveit. Orvos hiányában pedig maga-készítette gyógyszer és hatásosnak vélt kúra ajánlásával igyekezett segíteni a népen. Beteg híveit felkereste, utasítást adott ápolásukra. a
haldoklókat pedig egyházi vigasztalásban részesítette. Mível a hatóság a nyilvános temetéseket megtíltotta, a halottakat azonnal a temetőbe vitték, ahol
közös sírba hantolták el őket. Róka plébános naponta kijárt a temetőbe, és
elhunyt hiveinek sírja felett - legtöbbször éjszaka - elvégezte a temetési
szertartást, Makón a járvány két hónapi pusztítás után, szeptember végén
szűnt meg, hozzávetőlegesen 450-500 áldozatot követelt. Az elhunyt katolíkus
hívek közt egy sem akadt, akit Róka el ne kísért volna utolsó útjára. A halotti anyakönyvben tett feljegyzései pedig arról tanúskodnak, hogy - fertő
zési veszéllyel nem törődve - minden beteg hívét ellátta szentségekkel,
Csanád vármegye kis- és közgyúlési jegyzőkönyvei azt is megörökítették,
hogy az esperes többször hallatta szavát a nép érdekében, és különösen az
adóbehajtás kírnéletlenségét kifogásolta. Az 1832-36. évi országgyűlésre küldött követek utasításába .peddg felvenní kivánta, hogy azok a haladó reformokat támogassak. Érthető, hogy Róka József jó emlékek hátrahagyásával
távozott Makóról. arnikor 1835-ben kanonokká nevezték ki és Temesvárra költözött.
.
Az 1848-as szabadságharc kitörése Róka József életét köretról érintette.
Az év [úrriusában a Batthyány-konmány előterjesztésére V. Ferdínánd király
L01wvics József csanádi püspököt egrí érsekké, Horváth Mihályt pedig csanádi püspökké nevezte ki. Az egyre zavarosabbá váló helyzetben a római megerősítést egyik főpap sem nyerbette el, így széküket el sem foglalhatták. Széküresedés folytán a csanádi egyházmegyét ebben. az időben Fábry Ignác kanonok, felszentelt püspök, káptalaní helyriökí minőségben kormányozta. Ahogy
a politikai viszonyok bonyolódtak, FáJbry kedvét vesztve lemondott megbízásaról, és a Temesvártól távol lévő Lonovícs püspök éppen Fábry ajánlására
Rókát nevezte ki víkáríussá.
Mint ilyen, függetlenségi meggyőződésének teljes hevével a szabadságharc
oldalára állt, és annak sikere érdekében hivatali hatáskörében is közremű
ködött. Rukaoina báró, Temesvár parancsnoka, október 27-én felszólította a
püspöki szentszéket, záros határidő alatt nyila tkozzék, hogy az október 3-án
·kiadott császári pátens, vagy a Honvédelmi Bizottmány rendelkezéseit ismeri
el törvényesnek? Róka aláírásával az alábbi választ küldték: "A szeritszék az egyházi kanonok mellett - a magyar kormány és a magyar törvényeken
kivül semmi más parancsnak engedelmeskedni nem fog, és ebbeli elhatározását kész vérével is megpecsételni." Ugyanakkor Róka rníután a várparancsnok rnegtorlásától lehetett tartani, a püspöki hivatalt a levéltár szükséges akiáival együtt a Honvédelmi Bízottmány-ellenőrizteterületre, régi működésének
helyére, Mákóra tette át. Így lett az egyházmegyének akkor két püspöki helynöke: F'ábry a megszállott 'I'emesváron, Róka pedig a szabad Makón. Rukavina,
amikor október 29-én kézhez vette Róka válaszát, elfogatási parancsot adott
ki ellene, amit persze egyelőre nem tudott foganatosítani.
Róka. meggyőződésót követve, a továbbiak során is kitartott álláspontja
mellett. Az 1849. áprí kisában hozott debreceni határozatokat elfogadta, és hű
ségét nyilvánította Kossuth kormányzata Iránt, ami mellett körömszakadtáig ki is tartott. Amikor a szabadságharc ügye a világosi kllátástalanságba
hanyatlott, Horváth Mkhály kínevezett csanádi püspök és torradalrní miniszter
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idegenbe menekült, amivel életét rnentette meg Róka, bár tudta, hogy nem
számíthat kegyelemre, helyén maradt. Csakhamar Haynau poroszlóinak kezébe
került, akik a temesvári haditörvényszék elé állították. Itt drámai jelenetekben
bővelkedő tárgyalás után hűtlenség, lázadás és lázadásra való felbujtás címen kötél általi halálra (patíbulurn) ítélték. Ezt a katonai kormánvzóutóbb 29
évi vár-börtönre változtatta.
Kufsteinban Czuczor Gergellyel, a "Riadó" szerzőjével együtt raboskodott
Róka. Feljegyezték róla, hogy a börtönben sem tört meg. Gyakorta összegyűjtötte fogolytársait, és együtt énekelték a "Riadót". Csak altkor vetettek
véget az éneknek, mikor a költő hozzájuk rohant és kérte: ,,hagyjátok abba
barátaim l" Két és fél évi börtön után, 1852-ben Róka kegyelmet kapott. Utána
rnindjárt a máriaradnai franciskánus kolostorba internálták. Kanonoki stallumától és apáti méltóságától már korábban megfosztottáJk. Később elengedték a
kolostorból s Róka radnai kis házába vonulhatott vissza. Itt fejezte be 1858.
május 17-én, 68 éves korában földi életét. Végrendeletében sem feledkezett
meg hajdani plébániájának, Makónak szegényeiről. A város levéltárában fellelhető rendelkezése szerírit istápolásukra 200 pengő forintot hagyományozott,
A buzgó papnak, és a 48-as szabadságeszmék törhetetlen bajnokának neve
kihullott a köztudatból. Méltó és igazságos. hogy felelevenítsük emlékét napjaink számára is. (Kelemen Ferenc)

ÉRDEKES LEVÉLVÁLTÁS AZ ÚMAGYAR MÁRIA-SIRALOM üGYÉBEN. Az Ómagyar Mári-siralom kódexének sorsáravonatkozóain újabb érdekes adatok merültek fel. Előzménye ennek az. hogy az Új Ember 1963. szeptember 8-i számában megenniékeztem Bárczi Géza remek könyvéről, amely A margyar nyelv életrajza címmel akkortájt jelent meg s Icítértern a könyvnek arra
a riportszerű elevenséggel megírt részére is, amely egyik legrégibb és legszebb
nyelvernlékünknek, az 1300. körül keletkezett ómagyar Mária-siralomnak viszontagságairól szól.
"Az Omagyar Mária-siralom kódexének - idéztem Bárczí "Géza könyvéből az ún. Lenvend Kódexnek a története sok érdekes mozzanatot tartalmaz.
A kódex 1910-be!!1 bukkant fel 'I'osoanában, ott vásároIta meg a rnünchem
Jacques Rosenthal antikvárius. Tőle viszont az első világháború után megvette
a német jóvátételi bizottság, amelynek egyebek közt az a feladata volt, hogy
a német hadseregtől elpusztított leuveni Egyetemi Könyvtárat megfelelő ,kódex-, kézirat- és könyvanyag összevásárlásával pótolja, illetőleg állítsa helyre
régi értékében és gazdagságában. A könyvben a magyar szöveget Leldinger
György és Babinger Ferenc német egyetemi tanárok fedezték fel. majd az ó
értesí tés ükre Gragger Róbert és Jakubovíoh Elmil tanulmányozták a nyelvemléket, állapították meg korát és adták ki. 1922-ben a kódex a leuvení Egyetemi Könyvtár tulajdonába ment át. Csere útján valö rnegszerzését ekkor nem
kíséreltük meg. 1940-ben a háború alatt a Ieuvení Egyetemi Könyvtár újból tel[esen leégett. Mikor azonban a harcok közeledtek Leuvenhez, néhány értélresebb kisméretű kódexet és kéziratot, . köztük a mi kódexünket is, egy páncélszekrénybe zárták, a folyosó egyik beny ílójába, ahol előtte még egy faajtó is
volt. A tűzvészben ez a pánrelszekrény és tartalma teljesen sértetlen maradt.
Midőn a németek elfoglalták a várost és a tűzvész már megszűnt, egy német tiszti bizottság végigjárta a füstös romokkal borított könyvtárt, hogy a
megmaradt, különben igen csekély szárnú értéket visszakövetelje azon a címen, hogy ezek Németországból származtak. A bizottság azon a benyílón is
átment, amelyben az elszenesedett faajtó mögött a páncélszekrényben sértetlenül pihent az Ómagyar Mária-siralom kódexe. A folyosó másik keskeny oldalán ugyanolyan jellegű faajtó volt, mint a páncélszekrényé és egy kis mosdófülkébe vezetett. A könyvtárt átvizsgáló német hatóságok bekukkantva a
benyílóba, nyilván úgy vélték, hogy a másik teljesen hasonló ajtó mögött
ugyancsak valami egészségügyi berendezés rejlik. így menekült :meg a becses
emlék a Németországba hurcolástól és a há/ború további kockázataitól. a bombázástól, az elkallódástól vagy a teljes pusztulástól. 1947...ben alkalom nyílt vol1'13

na a kóde:xnek csere útján való megszerzésére, e lehetőség azonban magyar
miatt meghiúsult. Jelenleg a könyvtár vezemegvální,"
Erre a cikkre az alábbi levél érkezett a laphoz, saád Béla felelős szerkesztő címere:
"Nagy éTdeklődéssel olvastam az Új Ember 1963. szeptember 8-i számában
,,Az OmagyaT MáTia-siTalom sorsa" című cikket. Hálás lennék., ha módot találna aTTa, hogy erre ·vonatkozólag közölje az illetékesekkel a következőket:
A leuveni Egyetemi KönyvtáT vezetőivel folytatott megbeszélésem és a
kódexre vonatkozó levelezés gondos átvizsgálása alapján, a következő megállapításokra jutottam:
1. A német megszálló hatóság soha sem tett kísérletet arra, hogyakódexet vagy az első világháború után az Egyetemi Könyvtár birtokába került
más értékeket "elhuTcolja" vagy visszakövetelje, sőt akönyvtáT erősen megrongált épületét külön ŐTiztette, hogy minden esetleges fosztogatási k.iséTletet
eleve meghiúsítson és a veTsaillesi szerződés értelmében előírt jóvátételi öszszeget Belgium megszállása éveiben is folyósította a leuvení egyetemnek.
2. Valóban töTténtek magyar részral "ügyetlenségek" a kódex measzerzésével kapcsolatban úgy 1947-ben, mint később ... A könY1,tár vezetőségének
magataTtása azonban má.,. 1947-ben ugyanaz volt, mint ma: nem hajlandó
megválni a kódextól.
3. A felbecsülhetetlen keTesztény éli magyar nemzeti értéket tartalmazó
kódex, köszönet a könyvtáT vezetősége gondoskodásának, valóban sértetlen maradt. Az Omagya1' Mária-siralom szövege azonban sajnos sokat halványodott a
GraggeT Róbert által 1923-ban készitett első fényképmásolat óta. ÉTthető 'tehát.
hogy a könyvtár vezetősége nem engedélyezi többé a fényképezést. Az utolsó
jényképmásolatot magam készítettem 1961-ben.
Szabó Dénes ,,A magyar nyelvemlékek" (1959)· című könyvében leközölt
"hasonmás" valószínű GTaggeT fényképmásolatának több helyen hibásan átrajzolt mása.
Oszinte tisztelettel és nagyTabecsüléssel: Leuven, 1963. szeptember 12-én.
Dr. Muzslay István, a leuveni egyetem tanára."
A levélíró kívánsá:gához híven, levelének másolatát eljuttattam Bárczi Géza
professzorhoz, akii igen érdekes felvilágosítással szolgált a magyar irodalom
és nyelv e nagy értékének az ügyéről. Az Új Emberhez intérett levele így
hangzik:
"Mindenekelőtt köszönöm azt a lekötelező figyelmét. hogy szroes volt megküldeni nekem Muzswy István professzor ÚT levelének másolatát. E levél taTtalma engem annyira meglepett, hogy szinte tanácstalan vagyok. Mindaz:
ugyanis, amit könyvemben a Leuveni Kódex sorsával kapcsolatban röviden
megírtam, szig01"Ú4n a 1.euveni egyetém víceTektoTától, Monseigneur Litt-től
kapott informáci6kon alapult. 1947-ben voltam Belgi'l.l-mban, akkor éTdeklőd
tem a kódex sorsáról, MagyaTországon ugyanis az a hír járta, hogy e becses
nyelvemlék elpusztult. Monseigneu1' Lítt a legnagyobb szívességgel fogadott,
telefonon megbeszélt találkozónkTa a kódexet irod.á.jába áthozatta s ott megtekinthet tem. Később kérésemre és költségemTe Bruxellesben a MáTia-siralomról fotókópiát és az egész kódeXTŐl mikrofilmet készíttetett. Leuveni látogatásom alkalmával személyesen vezetett végig az ekkor újjáépülőfélben lévő
könyvtáTon, pontosan azokon a helyiségeken, melyekről a kódexTe vonathozó tudósításomban szó van. [gy saját szememmel láttam a benyilót, amelynek
egyik végén a félig megszenesedett faajtó mögött Tejlett az apáncélszerény.
nmely a kódexet őrizte volt, a másik végén pedig ott volt a félig nyitott ajtajú
mosdó. A könyvtárnak ez a része akkor még pontosan abban az állapotban
1101t, amelyben a tűzvész kihamvadása után maradt. Monseigneur Litt eközben
itt a he!yszínén magyarázta, hogy mi történt, hogyan menekült meg a kódex
a könyvtárt bejárn német tiszte k felfedezésétől. Miközben MonseigneuT Litt
elbeszélte ezeket. mások is jelen voltak, igy. ha emlékezetem nem csal. olyasval4ki is. a,ki a német tiszteket szemléjűk során kísérte volt, ezt azo.ioan Jli!m
trier, m hr;é.(ir02iJl~an áll:tani. Ők is úgy tiulták: a dolgokat, ahogyan a cicerek-

részről elkövetett ügyétlenségek
~sége nem hajlandó a kódextől
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t01' úr, ki még azt is etmoiuita, hogy e szemle után a könyvtár vezetői vagy
egyetemi tanárok (! páncél.~zekrényben lévő 1cönyveket magtbkhoz vették, mert
nem merték őket egy esetleges újabb látogatás eeetueinek: kitenni. Arra nmn
lehet gondolni, hogy e 15 évvel ezelőtt történt doloora ma máT nem emlékszem
pontosan, mert a legf1'í.ssebb benyomások alapján, részletesen leírtam látogatásomat és a kapott tudÓSÍtásokat, és közleményem meg is jelent a Magya?'
Nyelv című folyóirat XLIII. kötetének 301-5, lapján a kódex egy lapjának
/ui.sonmásával. Könyvemnek a Leuveni K6dexre vonatkoz6 része e beszámoZ6
rövid foglalata. Monsiegneur Litt szavahihetőségéről és j6linformá/tságáról
semmi kétségem nem lehetett és nem lehet ma sem. Ezzel szemben Muzslay
professzor úr helyreigazHása éppúgy föltétlen hitelt érdemel. Mégha arra g01ldolnánk is, hogy az ő informátorai csak 20 év múlva, egyes részletekre máI'
kevésbé emlékeznek, mint 1947-ben a vicerektor úr, az fi körülmény, hogya németek a megszállás alatt is folyósították a könyvtár számára a versaillesi szerződésben előírt jóvátételi összegeket, teljesen új tényeket 'lXm be a kérdésbe.
Hogyan magyarázható már most az a szöges ellentét, mely a két - teljesen hiteles forrásból származó - infonnácíó között fennáll. Sajnos, itt inkább
csak föltevéseket kockáztathatok meg. Sz6 lehet aTTól, hogy talán kűlönboző
német szervek, egymásról nem tudva kűlönbözőképpen jártak el, például a
helyi katonai hatóságok el akarták kobozni a könyvtár megmaradt értékeit,
mig egy felsőbb szero másképp nem intézkedett. Ennél azonban sokkal valószínűbb, hogya németek eleinte valóban igényt tartottak akönllvtármaradványaira, de ettől később elálltak, akár mert e maradványokat nem tartott4k
dég értékeseknek, akár - s ez látszik valószinűbbnek - mert sikerült meggyőzni őket aTTól, hogy igényeiknek nincsen jogaJapjuk. Ez utóbbi föltevés támogatására legyen szabad ismét idézni Monseigneur Litt-nek Etienne úrhoz
intézett egyik levelét, melyben a vicerekt01" úr tiltakozik az ellen amegZehetősen elterjedt tévhit ellen, hogya könyvtár az első világháboTÚ után német
könyvtárakbál rekvirálta jóvátételi anyagát, Ez a tévhit, írja Monseigneur Litt.
,.faillit pp.rceque l'occupant a prétendu s'en prévaloir, heureusement on a VU
lui prouver qu'il y avait erreur", Ez bizony arra mutat, hogya németek részéről legalább is kisérlet történt a megmaradt értékek meqszerzésére, s ez megmagyarázhatja a szemle célját. Azt hiszem, az egyetem vagy a könyvtár irattárában e tárgyalásoknak nyoma lehet.
Ami a kódex meqszerzését illeti, a helyzet a következő: A kódexszel kezemben megkérdeztem Monseigneur Litt-tól, nem volnának-e hajlandók e kódexet eladni Magyarországnak. Ezt a kérdést minden felhatalmazás nélkül, mint
magánember tettem föl. A vicerektor úr azt [elette, eladásról szó sem lehet.
ellenben ha tudunk nekik olyasmit adni cserébe, ami számukra jóval értékesebb, akkor ó úgy vé li, hogy lehetne a dologr6l beszélni, ez azonban egyálta/~n nem függ tőle, sőt semmi beleszólása sincs, erről csak az egyetem tanácsa
vagy a könyvtár igazgatósága (ma már nem emlékszem melyik) hivatott dönteni. Ebból én arra következtettem, hogy a dolog nem reménytelen, tájékoztattam az ügyről a Széchenyi Könyvtár akkori igazgatóját, aki meg is if}éTte,
hogy megteszi a szükséges lépéseket. Ezzel az ügy kikerült az én kezemből.
s ezután már csa-k - a magyar közegek nemtörődÖ1nsége miatt - a belőle fakadó komoly kellemetlenségeket élveztem.
Amikor 1947-ben a Mária-SÍralom kéziratát láttam, a szöveg még elég olvasható volt, noha sokkal halványabb és kevésbé világos, mint a kódex
latin szövege. Az ekkor készült fotókópia, mely birtokomoon van, oly halvány,
hogy alig betűzhető ki. Ez különben érthető, hiszen már Jakubovich megálwpította, hogy a magyar' szöveg nagyrészét a könyv egyik régi tulajd01wsa teljesen kidÖTzsölte, nyilván, mert számára érthetetlen 'l)olt, sót a következő lapot ki is tépte, tehát föltehetőleg valaha ezen is magyar szöveg volt. A Szabo
Dénes-féle hasonmás valóban erősen restaurálva van, úgyhogy paleográjiaflag
értéktelen, noha helytelen olvasatra nem csábít. Egyelőre nem tudtam Szabo
Dénestől megkérdezni, milyen jotókópia szolgált a klisé alapjául.
Amennyiben Seerkeszto úr is helyesnek találjű. szivi:sh· ..djék mi'gjeg.llz.eseimet közölni Muzslay professzor úrral. Közös cé!. hogy c dobgbccn minél pi-

lágosabban lássunk. Annak, azt hisum,. nincsen akadálya, hogya lHuzslay professzor úr levelében közölt tényeket valamelyik nyelvtudományi folyóiratban

ismert2sscm.
Egyben köszönöm Szerkesztii úrnak azt az igen jóindulatú ismertetését,
melyet könyvemről lapjában közölt és most hozzám eljuttatni szivesk2dett ..
1963. november 7-én
Kiváló ttsztelettet:
BARCZI GÉZA s. k.

Bárczí professzor 1963. december 17-én kelt levelében beleegyezését adta
.ahhoz, hogya Vigiliában nyílvánosságra hozzuk ezt az érdekes levél váltást,
amely egyrészt fényt derít egyik legrégibb ,keresztány magyar nyelvemlékünk
sorsára, másrészt tanusága annak, hogy a magyar tudósok a határon belül és
túl mdlyen féltő szeretettel és gondossággal viselik szívükön ennek a becses
emlékillek a sorsát. (Szigeti Endre)
AZ OLVASO NAPLÖJA. Ördögök szekerén címmel jelerrtek meg Csanádi
Imre összegyűjtött versei. A pontosan negyedszázados pálya, az 1938-tól 1963-ig
-egybegyűjtött költői anyag nyitánya egy Hazátlan című vers. Nyitány, de anynyira jellemző, hogy ddéznem kell; három strofája dióhéjban, mántegy esírájában, már magában foglalja míndazt, ami utána következíík. így szól :
Szakadó ban szép hazámból vagyok vétkes fiad, Zámoly;
rád gondolok. orcám lángol,
keserű könnyem aláfoly.
Látom, leszek bitang legény akármerre nézhetek én,
hazát többé nem lelek én,
haza se hazamegyek én.
Hazátlanul csatangJlok,
szerettimmel bolondulok,
sok: buta dologba tuiok,
kárhozatra elindulok.

Fiatal költők általában illem így kezdik. Legélénkebben a kortárs hangokra
azoktak figyelni, legkészségesebben azokat szokták visszhangozni; előbb modermox, 8 csak aztán lesznek hagyományosak. Aranyból például többnyire nem
elindulni szoktunk; inkább hosszú út utáill megérkezni szoktunk hozzá. Ez
pedig: a Hazátlan hangja, Csanádd Imre több korai verseiillek a hangja, még
Aranynál is sokkal régibb; félreismerhetetlenül, és az intonálás világos utalása szerint az Elindultam szép hazámból hangja ez, egy végi magyar népdalhang, a tizennyolcadik, sőt tizenhetedik század hangja, régi kéziratos énekeskönyveké. a Vásárhelyi daloskönyvé és társaié. Honnét? A hagyomány valarnilyen búvópatakja közvetítette hozzá? Vagy tanulta, tanulva talált rá ? hiszen
ekkor, 193B-ban, ez a kincs már nem volt rníndenestül rejtett kincs: már volt
Bartók, már volt Kodály, túl voltunk, többek között, a Cantata profaMn, a
Psalmus hungaricusOlIl, s a Háry Ján3son. Ez az első vers rögtön rögzít; többé
nincs kétség, hol, rnerre kell e1helyez:nÜillk ezt a költöt, mílyen égalj alatt, rnilyen tájakon. Hol kell elhelyezni "zenéjében" is, moridhatnárn: nyelvét, nyelvkezeléset tekintve. Messzebbre nyúl vissza, mint a Nyugat nyelvi forradalma;
messzebbre Vörösmartynál is. Valami megszakadt és most - elsősorban Bartók és Kodály révén - újra fölfedezett hagyományhoz, A nyelv olyan költői
- hangzásbeli és képi - Ienetőségeíhez, amelyek legalább jó másfél századja
feledésbe merültek.
Dehát ez a vers csak egyetlen vers; nem túlzás ennyi rníndent építené rá,
kivált :ha úgy is Iölfoghatom, rnínt remekbekészült utáazatát egy valódi népi
ördögök szekerén. Versek, 1008-{l96ll. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1963.

.neknek ? Tegyünk ellenpróbákat. Pár lappal odébb ott a Fészek címú vers:
szonett ráadásul alexandrtnusokban, tehát a torma eleve magával hozhatna
meghoncsodása korának és tájának hatását: a Nyugatét, Tóth Arpádét, Babitsét, vagy egy Iépéssel közelebb hozzánk, Szabó Lőríncét. A téma is szirnte
parnasszien ; tájkép. vonattal. Nos, hogyan kezd:iCsanádi Imre a szonettot ?
igy:

Tetszik fáradt fejem a présház oldalára
békélve hajtanom ...

Ez a rnondat, azonnal hallani, messze "Nyugat-előtti". Alexandrinus, de a magyarsága, a magyar nyelve, nyelvi ízessége, a "tetszik" igének ez a szép, gazdag tartalmú - sajnosan feledésbe ment - használata, s a "békélve hajtanom": ez régibb; ezt, leszámítva a jámbusi leitést, Ányosba, Bessenyeibe is
bele tudnám képzelni; s ha Berzsenyi papírjai közt találnám,töredéknek, a
Búcsúzás Kemenesaljától idejéből: nem csodálkoznám rajta. Régieken iskolázott magyarság ez, izmosabb, ízesebb nyelv annál az erejét vesztettnél. rnely
egyre inkább igyekszik idegem nyelvek logikájához igazodni, holmi :tiktív világosság nevében, mely voltaképpen nem más, rnint nyelv-szürkítés. Egy-egy
ilyen versmondat Csanádi Irnrénél: "Ellátok messzire: szemközt a dombokon
ahány szelíd vonal, oldódik kék homá!yra" - egy-egy ilyen versrnondat
mélyebb nyelvtudásra, vagy nyelvösztönre, nyelvélményre vall, épp úgy. mint
-c- például a Hazátum címűben természetesen buggyanó alliterációi (s a
belőlük természetesen buggyanó inverziók: a gazdag magyar szórendí lehetősé
gek páratlan ritmikai és hangulati értékének kíhaszmálása) rnélyebb ritmusösztönre, ritmusélményre.
Más próba: hexameteres, dísztiehonos versei, az Este 'a hegyen, vagy' a
Nyár, az Osz elé, még az Elégia esti porban is. Minden hexameternek megvan
a maga íze, zamata, a Babitsénak épp úgy, minta Vörösmartyénak. Csanádi
Irnréé se nem babítsos, azaz nyugatos, se nem vörösmartyas. Mível érzern a
Iegrokonabbnak ? A tizennyolcadik század végének, meg a tizennyolcadik-tizenkilencedik század fordulójának hexametereivel. dísztíchonjaíval, persze
könnyebb kezelésben, csiszoltabban; ott sem a Fazekas remek, csevegő, humonal csillogó soraival, hanem azzal, ahogyan - görcsösebben. még nehézkesen sokszor, de teli ízzel - Baróti Szabó Dávid, vagy Rajnis írtak, és ~hogy
egy-egy csodálatosan üde, antológíába illő töredékében Molnár János. "Nagy
szekerek jönnek, gabonával rakva rogyásig, - asztag tornyosodik tágteres udvarokon" - olvasom Csanádi Imrénél az egyik versben; a másikban: "Elmegy
a nyár. Még langyök az esteli órák, - fecske is illan még, nyílik a mályvavirág" - és lehetetlen, hogy ne jusson eszembe a Molnár János hangja, hangjának lejtése, s benne, vele a korá é, ahogy például Horatiust tolmácsolja: "Megszűnt már az eső, mozdulnak: az erdei bimbók, - hegy-völgy zöldbe borul ...",
és eszembe jut még valami: a íhajdani kalendáriumí versek, ez a naív, döcögős, hamvas-reális ősi bukolíka, ski tudja, nem böngészett-e ilyesmit valamilyen zámolyi padláson, nem lelt-e valamelyik ládafiában efélét a gyermek,
hogy örökre magába, sejtjeibe és csontjaiba szívía ezt a táplálékot? Ahogy
kötetét olvastam. később, jóval később, 1958-as dátummal, <táakadtam a Kalendtriumra: tizenkét dísztiohon-párra a bónapokról, ama régi kalendárium! versek modorában, játekos színkeveréssel, jellegzetes garabonciás-Iíntorokkal, humorba burkolt érdes keserűséggel is, s közben Ilyen hamisítatlanul .Jcalendáriumi" ízű sorokkal, századok ó hangulatával átitatva, hogy nemcsak valamely múlt századi naptár fejléce alá illenék oda, de, kissé rnegkócosítva, akár
Pécsi Lukács tízenhatodik század végi, Slovácíus krakkaí asztrológus után készült nagyszombati kalendáriumába is: "Május csordakat szabadít legelőre;
kalászát - hányja kövér gabonád, csöndes esőnek örül", vagy:.,Októbert szüretek jelesítik, sárga levél ·hull, - must zeng ...", vagy: "Fordult egyet a Föld,
a Karácsonyt hozza december ..."
De ebből elég ennyi, Csanádi Imre tudatosan kapcsolódik a maga modern,
mai, legmaibb élményeível a kIifejezés, verselés, nyelv régi magyar hagyományaihoz, rníndahhoz, ami a romantika, és a nyelvújítás előtt volt, s ez utób-
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bival _. ",mi természetcsen nem pusztán csak nyelv-újítás volt megszakadt, elmerült, s legföljebb az "irodalom alatt" élt s hagyományozódott tovább..
a népi ponyván és szóbeliségen. EZ a tudatos kapcsolódás rnínd jobban nyomon kísérhető pályája során, nyelvi-rrtrmkaí kísérleteiben is, melyek mind
efelé tartanak: aktuálíssá tenni a hagyományos régit, rnodern élmények hordozására. kifejezésére alkalmassá tenni a hajdanit, Bornemisza Pétertől a népdalig, és a kéziratos énekeskönyvekig.
Térjünk vissza a nyítányhoz, a Hazátlan' cím ű vershez, és a Fészek círnű
höz, pár lappal utána. "Kánhozatra elindulok", mondja a Hazátlan, meg, hogy
"leszek bitang legény"; garabonciás-fintort rnondtam az imént, és nem vélet-:
lenül. Valami ilyesmi van Csanádi Imrében, valami vállrándítós "káthozandóság", nyers humor, "odamondogatós", ami persze védekezés, páncél a sebzett
lágy részek fölött; de alapvető természet is. A Fészek végsorait idézem, ebben a .,parnasszien" tájképben ezt a ,,garabonciás" hangot (és csak rnellékesen, még egyszer visszautalva a már elrnondottakra: figyeljük meg ennek a.
záró tercinának az első sorában a "gigászi" szót, rnely így, ebben a használatban, megfosztva minden bombasztikus közhelyszerűségétől, ugyanonnét jön,
ahonnét a ,,tetszik ... hajtanom": Baróti, Rajnís, Berzsenyi tájáról); tehát:
PiJteg édesdeden ez a gigászi fészek. Lenn, nagy dérdurral és oda se az egésznek,
rakottan küszködik egy kis konok vonat.

Fiatalos vállrándítás ez, mely később pedig szókírnondó keserűség lesz, 11'0níával, öngúnnyal is,gunyoI1kás-kesernyés önszemlélettel. mélyebb, rekedtebb.
hangon:
Elfecsérlődik dohogás ba, csipp-csupp
munka száz résén oda negyven éved;
ostobák marnak, kítanít az álnok,
bélyeget üt rád . . .

Va·gy egy másik, 1961~ből való versében, a Puszta csillag címűben: "Csömörökben, téli ködben, - csonkult életem vonom; - bezárult ajtók mögöttern,
- előttem sehova nyom ..." És: "Csúfra mégis megvagyok."
Csúfra? Még egy verséből adézek, azt is ez a megkeserült. magával-vitázó,
magában-dohogó, másokkal-.pörölőgarabonciás-haJligjellemzi; a. vers címe 1962-1ből való Keser-édes.
Mit szépítgeted? kihulltál,
lom vagy, padlásra szorultál, ezt érdem.li a mulya.
Új szelek fújnak fölötted,
új kama,~zok kiröhőgnek, lettél "élve múmia" ...
ÉS számos változatban, nyersen, magatépön, mást...harapón, Iázongón vagy le-

mondó legyintéssel, dühvel vagy undorral, ugyanaz, epigrarnmáloban, haragtól
vagy fájdalomtól lobogó, sebzettségtől vagy csalódottságtól füstölgő strófákban. Más dőzsöl, ő "éhenkórász verselő"; kontárok rugdalják. néptől-elszakadt
nak bélyegzik, akiiknek "nem volt Ihonnan elszakadni"; 'Irideg eb", tá/bor és
klikk nélkül, rníg a hiénák a koncért falkában loholnak ; "kismester", mond-.
ják róla zagyva titánkodók... s amí mindennél nyornasztóbb, a költöt keservesen fojtogató .xíepresszíó" (ez a címe ennek a keserű és megdöbbentő epigrammának):
Kopárodok. Kipusztul lassan,
gyökérig ég ha torzs, ha tő.
Elhagy a szó. Csak a magasban
villódzik pár ige kötő.
S egy másik: .,Kortársi közönyben verseim nyugosznak - Nem igazán jók
és nem igazán rosszak" -így a Fejfa oírnű epigramma. S már utaltam a dühös és keserű Kismester címüre. "Lennék .kismester' inkább, dolgaértő, - ki.

ha-rnit tesz, tisztességgel csinálja, - rnintsem titánok zagyva. pofatépő, - álegekig sötétlő - paródiája."
O maga veti fől: hát nézzünk szembe ezzel a kérdéssel.
Nem tudom, korai versei, 1938-tól a negyvenes évek derekáig, így születtek-e meg, runcsenek-e utólag pallérozva, átsímítva (amihez a költőnek egyébként föltétlenül joga van, Szabó Lőrinc is így tett). Míndenesetre ikitűnően indult, és eredeti hanggal; erről már beszéltem. Persze ez a magyar hagyományba kapcsolódás nálunk újabban míndíg gyanús egy kicsit, hol joggal, hol indokolatlanul, sokféle okból, melyekre itt igazán nem térhetek ki, s nem én
vagyok az első, aki ezt megállapítja. Csanádi Imre mindenesetre sokkal több
volt, mint valamiféle ,,népi verselő", vagy éppen "óstehetség"; nagyon is kultúralt volt, jeleztem. miféle tájékozódással. s egyáltalán nem annak a népíességnek az uszályában. amelynek: összefoglaló eimkéjéül talán Erdélyi Józseí'
nevétírhatnám föl. Csanádi Imre, mint rnondtam, távolabbról, mélyebb idő
és nyelvben és irodalmi rétegekből és hagyományokból indult el, a gyűjte
ményes kötet elején álló, 1938-as dátumú Nyár ciklus tanusága szerint majdnem teljesen kész költőként. 1938 és 48 közt tágul, gazdagodik is, és csupa
lírai készültség; talán mintha most egy· lépéssel Petófiihez is közelebb kerűlt volna; költészete színte Urai naplóként kísért életét, kitér annak mínden
mozzanatára, olykor már-már petőfies közvetlenséggel, de míndíg a saját világán és természetén belül maradva: lázongón, forradalmi mdulatokkal, népi
élményekkel. garaboncíásságával, és tiszta, keményerkölcsével, hurnanízmusával. Éppen csak címe szerint utalok néhány ekkori szép, vagy érdekes, vagy
jellemző versére: Farkas, Öreg zsellér, Tél múltán, Kifajzó, Egyelőzetesre,
Almafa, Gettóba hurcolt polgárlányra, Fehéreguháza, Szonett-tbredék; Oltalom,
Sorok a győri állomáson, vagy az Idegen ég ,alatt' ciklus néhány nagyon szép

és .rnegkapó hadifogoly-verse.
Megtorpant aztán? Sorsa torpantotta meg? Másodvirágzó a Jkövetkező ciklus címe, s a címadó vers az őszi, másodvirágzó akácfa példázatát hirdetí (s
ebben talán az Arannyal való mélyebb találkozást is jelzi):
Fogyni tilos virágnak vagy dalnak,
így szép lenni, mindig fiatalnak;
mig az árnyék fölénk nem fonódik,
bokrétánkat ragyogtatva holtig.
mű

De már pár lappal odább, s egy évvel későbbről ezt olvasom, a Kitérő cíversben - s ennek a hangnak a változataival, későbbről, már találkoztunk:
Ernek: köriUötted, sárgulnak az évek;
szólítgat az ősz, már azt sejtik a sejtek;
a munka vívódás; ágyad se pihentet;
uíjjogva fejedre rá-rácsap az önvád.
Hát erre jutottál? nézed foga-hulló
ebként keserűen, mit tudnak a társak ~
szégyelnek-e? szánnak? elzúgnak előtted,
téged kikerülnek: érzed, lemaradtál.
Jobb volna hisz erdőn csöTtetni mogorván,
megtépve kiülni egy árva oromra,
hogy még fölüvöltsd a csillagtalan égre
torkodba gyülemlő farkas-zokogásod - -

Az a kor, tudjuk, nem volt különösebben kedvező a költészetre, a félreértett realizmus és félremagyarázott közérthetőség korszaka volt. Csanádi Imre
számára már csaJk azért is keserves lehetett, rnert hiszen az ő költészete látszat - fölszínes, téves látszat - szerint megfelelt volna az ál-realista eszménynek: népi hang, szocíalísta élmény és tartalom ... - de a költőnek természetesen aligha felelt meg ez az értelemzés. s egyáltalán a költészetnek .ez a nac
gyon is sommás szirnplff'ikálása. Sejthető, hogy vallomásai ból kivehető költői
válságának gyökerei ide, vagy ide is nyúlnak. 1956-ban jelenik meg kötete, az
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Erdei vadak, égi madarak. olvan jelentős és e'111É-xP7ete-s v!"'"'S0Jr',:C'1 - rr.(>.Ti
legjavából - mínt a Szeptemberi ének, Bornemisza Péter, Úszi. madár, Erdei
vadak, égi madarak, s a két különös, keserű, színte vad, befelé-maró, 1955.
végéről keltezett költemény, a Móricz emlékének szentelt Lagzi múltán, és 2\
Halottvivők éneke.

De volt itt már valami elgondolkodtató is. Először is: egy ciklusnyi "vázLat és töredék". Miért maradt vázlat a vázlat, töredék a töredék? Aztán egy
ciklus "gyerme~hangra" (a gyűjteményes kötetben Kergetödző négy testvér'
címmel), s részben a Nyolcasok népies mondókavers-játéka is - hiszen rend'ben van, miért ne írjon gyermekverseket a költő, kivált ha a saját gyerekeinek is írja! Csak az arányt sokalltam; rnintha a zeneszerző igazi kornponálás
helyett skálázgatna, ujjgyakorlatokat játszana. S nem mondom, hogy két esztendőre rá a Kis verses állatvilág darabjai nem tartoznak gyermekeknek írt
java verseink közé, sok szép, gyerek fülét magyar ritmusra nevelő muzsikával;
de néha úgy éreztem, a költő valahogyan felemásari hullatja el gyermekversekben legjobb képeit, színte verseit is, magas költészetet vegyítve - kénytelenül - kétségkívül helyes didakszíssal, de mégiscsak didakszíssal, Jobb példát nem is hozhatok rá, mint a Csontok aprérin című verset, középen egy
pompás, szinte bartóki "vadász-fugával", egy igazi költői látornással, s aztán rá
azzal az egész látomást osztályfőnöki órává váltó tanítással, hogy a mohó,
pénzimádó fehér gyarmatosítók kiirtották aprérik vadjait és rézbőrűit.
Meggondolkoztattak - s már régtől - az olyasféle versek is, mint most
a Májusi dalocska, vagy a Benedek napján, a sOK "gülürü-giri" és "ijju-juhuhu"
és "seh-haj" és "sárirom", és arra gondoltam, hogy az ilyesmit, némi folklorisztikai tudással - és Csanádi .Imrének alapos néprajzi tudása van - szakmányba lehet gyártani, akár az esztendő minden napjára. Vajon nem arról
van szó, hogy a költő a könnyebb megoldást választja, .fáradtságában vagy
kedvetlenségében. s ahelyett, hogy formát alkotna, egyszerűen formát kölcsönöz
magának? Alighanem leginkább ebből adódhatik az a vélemény, amely ellen
Csanádi Imre lényegében joggal tiltakozík: hogy régimódi; ezek azok a darabok, melyek elfeledtethetik az olvasóval a Bornemisza Péter erős hangját, mai
komorságú arehaízmusát, az Úszi madár nyelvi ízekből kísarjasztott megejtő
Iíráját, a Kalendárium fanyar-friss humorát, játékának báját és szarkasztíkusságát, az Erdei vadak, égi madarak zord zúgását, vagy az olyan stílus-rernekléseket, amilyen a Közép/cori kantáta, meg az arnbróziánus nyolcas formáját és a himnusz! keretet gunyoros modern idegességgel telítő, groteszk Himnusz a negyedik emeleten. Mert Csanádi Imre néha ez utóbbinak épp a fordított útját járja. Igen erős oldala a groteszk; aminek kitűnő stiláris eszköze
ez a felemásság: valamilyen archaikus keretben a bele egyáltalán nem illő másfajta "tartalom", modern gúny, nagyvárosi fintor, ilyesmi. Ez, így, eredeti. De
ha a népi groteszk ismerős formáiban úgy élem ki a magam groteszk hangulatát, hogy újramondom a népi groteszket, vagy annak a mintájára csinálok egy ugyanolyat: ez csak másolat, olajnyomat, és többnyire érdektelen. A
józsef-attilai Medvetcincok egyszeri tünemények; egyébként József Attila is
az előbbi úton járt; s a Medvetánc is milyen más, noha népi, mint a valóban népi: mennyire prírnér költészet, s mennyíre nem folklór! Igaza van Csanádi Imrének, Catrarurok: sorsa című epigrammáiával:
Megavul, ami ma göggel fitogtatott
"leg'Újabb"; divatok váltják adioo.tot.
"Hipermodern ?" - Lesik kaján utódaink,
mint a velocipédet, mint a krinolint.

Valóban: az akarat, hajszolt, fitogtatott ,,hipermodern" holnapra. talán már
ma estére ódonabb lesz a krinolinnál, mulatságosabb a velocipédnél. De nem
biztos, hogy helyébe, vagy vele szembe azt kell állítani, ami még a krinolin
és a velocipéd előtt volt. S a népit, azt hiszem, nem utána-csinálni kell, hanem mait, sajátot teremteni belőle. Mint Bartók. Vagy mint Csanádi Imre is,
nem egy versében; néhányat cím szerínt idéztem is. (Rónay GYÖ1'gjJ)
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SZ!NHAZI KRONIKA. Kiemelkedő ünnepnapjai voltak a budapesti színhá.zi életnek. Február u.tolBó napjaiban a Vígszínház színpadán vendégszerepelt a Royal Shakespeare Company. Fiatal, nem "nagy múltú" együttes, a tagjai is túlnyomórészt fiatalok. Eredetileg a Stratiordban, Shakespeare szülővá
rosában épült emlékszínházban játszottak nyaranta, alkalomszerűen. Három
évvel ezelőtt szerveződtek állandó táTsulattá. Azóta azév nagyobbik felében,
nyáron és késő őszíg Stratiortibtm; télen pedig Londonban játszanak. Most a
Shakespeare jubileumi év alkalmából indultak világkörüli útra, hogy mindenütt
bemutassák, mít mond nekik a világról négyszáz évvel ezelőtt született óriás
honjitársuk, és mit tudnak mondani a világnak ők, általa.
Osszehasonlítás híján nem lehet megállapítani, hogy játékstílusukkal, mű
vészi felfogásukkal hol helyezkednek el a mai egyetemes színházkultúrában.
Azt azonban a látottak alapján mindenképpen megállapíthatjuk, hogy konzseniálisabb interpretálás, és bensőségesebb művészi áhítat, mint amilyenről
a Royal Shakespeare Company tanúságot tett, már alig képzelhető el. Budapesti vendégszereplésük fajsúlyosabb része, a Lear-előadás, már szinte az
íTóval együtt alkotás lenyűgöző élményével ajándékozta meg a nézőket.
Ennek a Lear megjelenítésnek legjellemzőbb sajátsága, hogy nem lehet
egy a szöveg, vagy éppen adarabhoz íTt kommentár alapján előre elkészített
Lear elk.épzeléssel közelíteni hozzá, és azután megállapítani, hogy megvalósította-e vagy sem ezt az elképze1:ést. A rendező Peter Brook és a címszereplő
Paul Scoiield Lear értelmezése azzal az igénnyel bontakozik ki előttünk, hogy
mint az egyetlen hiteles és a ma embere számára a shokespearei kozmosz ból
legtöbbet megmutatóértelmezést fogadjuk el. És vitába szállni annál nehezebb
velük, mert minden az övékétől eltérő értelmezést kevesebbnek, szegényebb.ek érzünk. Ugyanakkor álláspontjuk igazolására semmi mást nem vesznek
igénybe, mint az eredeti shakespearei szöveget. Minden egyéb, llzínésit játék,
szavalat, mozgás, jelmez, díszlet (már amennyiben a szokványos értelemben
»ett díszletek,ről egyáltalán beszélhetünk) és hanghatás, ezt aszöveget szol,álja, annak ·alárendeltje.
.
A "Lear kiTály" a maga korában (valószínűleg 1605-ben íródott) eredeti
alakjában csak addig élt, míg Shakespeare maaa. A költő halála. után (akárcsak a "Rómeó és Juliá"-t) átírták és mintegy másfél évszázadon át happy
end-es változatban játszották. A romantika állította vissza eredeti szövegét és
IL drámát azóta is romantikus felfogásban játszották. A gyermeki hálátlanság
következtében megtébolyodott, torzonborz hajzattal és szakállal, és a feje körül virágkoszorúval az erdőben sétáló Lear, hiánytalanul tökéletes romantikUB
hősnek látszott. És csak az utóbbi évtizedekben kezdték sejteni a shakespearei
életműben elmélyedők, hogy Lear sokkal bonyolultabb hős, semhogyaromantika fekete-fehérre egyszerűsítő világába beleférne és története sokkal egzisztenciálisabb emberi problémákat hordoz, mint eddig hitték. A stratfordi együttes előadása ezeket a sejtéseket igazolja és objekiiválja, és túl a hibátlan színészi játékolt ezért hat a fölfede.zés erejével.
A hagyománycs Lear érte!emzéssel szemben már ujdonság volt, mik01'
fölfedezték a történet népmese:tzcr'Ű inditását. (A folklorisztikus ezemtétei térhóditásával párhuzamosan történt ez.) Shakespeare-könyvében Benedek Marcell
is innen kiindulva elemzi a traaéiiiút. Valóban a két gonosz testvér és a legkisebbik, har'madik jó, lányban és fiúban egyaránt gyakori motívum a mesékben, és az agg király, tiki igazságtalanul úgy osztja fel közöttük birodalmát,
hogy éppen az egyetlen jót zárja ki az örö1ységből, szintén mintha valamelyi1l:
népmeséből lépett 1)olna. ki. Csckh'Jgy a mesében az öreg király, e balkezes
cselekedete után rendsz:erint mindjó:rt 1n?g is luil, és a me:;e a tOl:ábbiakban
már arról sz6!, hogy a kisemmizett hogyan szerzi vissza jussát. tehát hogyan
nyeri el jutalmát a jóság és iga.zság, és büntetését a gazság. Sha.kespeare azonban nem ezt a mesét. hanem a trónról lelépő Lear király tragédiáját írta meg.
Paul Seofield Lear ala 7citásánal<: egyik döntő újdonsága, hogy szakított a
,ÖTődött, agg Lear hagyományos alakjával, és hősét báj' deres hajjal és szakállal, de mint még en~jében lévő férfit jelen'Ítctte meg, aki hajlamos a duhajkcdasra is. Két,st?9telen, hogy a szövegnek általában ez felel meg. Az igaz.
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hogy egy helyen, a dráma vegen, Lear említést tesz a koráról (,.... gyarló öreg
vagyok, már nyolcvan éves, sőt több is annál .. ."), ennek azonban ellentmond
egész alakja és viselkedése. Két idősebb lánya, Goneril és Regan fiatalasszonyok, a harmadik, Cordélia meg éppen ela4ósorban van még. Ó mali'a lovagol, vadászik, együtt iszik, tréfálkozik a legényei'vel és a dráma végén még
agyonvá.gja a szotqát, aki Cordeliát fölakasztotta. A lánya holttestét a karjáoon hozza be. Mindezek egy ötven-hatvan év közötti férfira és nem egy megtört aggastyánra utalnak.
Igy azonban más jelentőséget kap a kezdő, hatalmat átruházó jelenet is.
Lear itt fölszólítja lányait, mondja el mindegyik, hogyan szereti őt, mert hármuk között akarja felosztani b'irodalmát. Goneril és Regan rnézes-mdzos szavakkal hizelegnek apjuknak, mig Cordelia képtelen erre. Ó csak "hallgat s
szeret". Lear emiatt kitagadja a leártyt, nemcsak örökségéből, de apai szeretetéből is, és a birodalmat csak a két idősebb között osztja szét. A jelenet így, a
maga rövidségében annyi'm valószínűtlen (és igazságtalan), hog'y Shakespeare
aligha szánta dramaturgiai hitelességűnek. Sokkal inkább az epikai hitelt kell
ennele a jelenetnek megadnia. Shakespeare feltehetően csak azt az állapotot
akarta lerögzíteni általa, amelyben a dráma megindul. Ez az állapot azonban
valószínűleg hosszabb fejlődés eredménye. A nővérek párbeszédéből később
megtudjuk, hogy Lear szeszélues, indulatainak parancsolni -nem tudó ember
volt, ki "Ő magát is örökké csak föZületesen ismerte". "Legjobb, legépebb életkora is csupa meggondolatlanság volt." A legkisebb nővért valamikor, legjobban szerette és most mégis eltaszította magától. Könnyű elképzelni, az általános emberi tapasztal«t is ezt mutatja, hogy az ilyen önmagával eltelt embernél nagyobb sikerrel járnak II síma szavú, hazug hízelgők, mint az őszinték és
egyenes beszédűek. Le«r tette így már érthetővé válik és hamarosan választ
kapunk arra a kérdésre is, valójában miért mondott le a trónról. Bejelentésében csak korára hivatkozik, későbbi magatartása azonban rácáfol erre. Kiderül, hogy az uralkodás terheitől megszabadulva akarja élvezni a korlátlan hatalommal járó korlátlan szabadság kellemességeit. Ez azonban lehetetlenség.
Es Shakespeare, akinél jobban a hatalom lélektanát senlci sem ismerte, nagyon
jól tudta ezt. Lear a legnagyobb hibát követte el, amit a hatalommal szemben
el lehel követni: lemondott róla. ts ez lett a végzete.
Csakhogy Shakespeare mélységesen keresztény lélek 'Volt. és már emiatt
is gyanakvással nézett a hatalomra. A kortársi tapasztalatok meg éppen nem
sok okot adtak az illúziókra e tekintetben. Lear tehát. szeritue, emberségben
csak nyert a lemondás által, s ,a rengeteg szenvedés, amin át kell esnie, valójában a megtisztulását szolgálja. Hogy Shakespearenek mennyire ez volt a
véleménye. az világosan kitűnik abból amondatból, amíta bolond szájába ad.
mikor az az álruhás Kentnek megmagycll'úzza "királyi barátja" helyzetét:
.,Mert ez a cimbora száműzte két leányát, s a harmadikat akaratja ellen megáldotta." A dráma, később, félre nem érthetően bizonyítja a bolond igazát.
Goneril és Regan a leggonoszabb bűnökben tévelyegnek el. míg Corde lia, aki
me'Mes maradt a hatalom kisértéseitől, tiszta is maradt.
Lear végigjárja a kitaszitottság egész kálváriáját. Mindenki elhagyja. Nem
marad mellette más, csak cl bolond meg a hűséges Kent. Később csatlakozik
hozzájuk a kegyetlenül meinmkitott Gloucester és annak idősebbik fia. Edgar.
akit elöbb tulajdon apja kergetett egy ármány által fé/revezetettcn a nyomorúságba. A teljes kifosztottság állapota váltja ki Lear megrendítő imáját:

0, ti mezetlevurl.:
Szegény nyomcrfia k , bármerre vagytok.
Az irgalmatlan vész dühében élve,
hIi védi meg födetlen fejetek
S a kiaszott'testet szellős ronqyotokban
Ily él'szC',k ellen, mint ez? O, l:evt!s
Gondom volt eddig elTe, F(my[J;c';s!

Vedd ezt a gyógYSZf'T't; tf'dd ki magadat.
S tÚTd, amit tűntek a nyomoT fiai,
Hogy köztök elSZÓTd a fölösleget,
. S mutasd meg, hopy van égben még igazság.
Lényegében erre a tizenegy sorru építette fel Broorc és Scofield az egész
Lear kompozíciót. A dTáma kibontása sordn, minden abba az irányba jejládik, hogy ez a tizenegy SOT megkapja igazi értelmét. A cselekmény kezdetén
azonos szintTől, azonos körülmények közül indulnak a szereplők. Csírájában je'entkező bsszeiitkiizéseik ekkor még nem sejtetnek többet, a kÖTeikben szokásos hatalmi víllongásnál. Hamarosan azonban szétválnak az utak, kirajzolódík a két szemben álló világ. Az egyik oldalon a bűn, a szeretetlenség, a kegyetlenség (amely a szadizmusig fokozódik) és a féktelen hatalomvágy. A másik. oldalon a mindenéből kifosztott és kifo8ztottságát egyre tudatosabban vállaló Lecr, aki kÖTül a szelide,k, a kisemmizettek, a gonoszság áldozatai csoportosulnak. FélmezteleniiI és rongyokba burkolva, testileg és lelkileg megnyúmoritottan, mint a biblia szegényei, úgy vándoTol a kis csapat. És így válik az előadás a Hegyi Beszéd hatalmas, megrendítö illusztrációjává.
Egy ilyen bennsőséges művészi koncepció megvalósitásához, persze, sz.ükség volt egy olyan ritka képességű művészre is, mint II címszerepet alakító
Paul Scojield. Eyyetlen hatalmas márványtömbhöl faragta ki Lear reneszénsz
gazdaságú figuráját. Minden hangja, minden mozdulata, arcának minden rezdülése azt a kettős iTányú fejlődést szolgálta, amely ennek a páratlan hősnek
egyéniségében végbemegy. A világ szemében óriásit bukik Lear, a tr6n teljhatalmából a legnyomorúságosabb koldús sorba. A lélek szemével nézve azonban, e bukással fordított arányban emeHc.edik, tisztul a végső, szelid meabékéiés assiisziszentferenci magasságáig. Fejlődésében nincsen törés, mert a kezdeti zabolátlan kényúr ban éppúgy megtaláljuk az igaz emberség apTó megnYHvánulásait, gesztusait, mint ahogy' későbbi megalázottságában is megőriz
IJalamit a nemes fenségból. Scoiield. abban is szakított a megrögzött hagyománnyal, hogy Lear tébolyát nem játszotta klinikailag diagnosztizálható őTií
letnek (aminthogy a szöveg szerint sem az), hanem ,a lélek átmeneti védekezé"ének az egyszerre rázúduló esztelen fájdalommal szemben. Ugyanakkor az
emberi szenvedélyek és érzések minden változatát végigjátszotta, a vadságt6l
és clowni fintoroktól az utolsó jelenet végtelenül egyszerű pátosztalanságáig.
A társulat méltó és hibátlan keretet biztosított ennek a maga nemében
páratlanul álló alakításnak. Igazságtalan lenne bárkit is kiemelni ebből a tö:.:életesen összehangolt együttesből. A maga helyén egyformán jó volt mindenki.
Peter Brook Tendezői munkája (egyébként a díszleteket is ó tervezte) nemcsak
oz alapkoncepciában, hanem a legapróbb részletekig terjedóen teljesen átgondoTt. Az előadás a leghitelesebb shakespearei hagyományt egyesíti a művészi
kifejezés legmodemebb eszközeivel. Rendkívül komplex és szintetizáló művé
szet ez. A szélsőséges nlLturalizmus éppúgy helyet kap benne, mint a pantomimszerii mozaás és a teljes absztrakció. Díszlet csak elvétve kerül a színpadra.
kellék ból a legszükségesebb. De ami van, az nem esetleges, hanem. sajátos
funkciót tölt be az összhatás érdekében. A jelmezek a végletekig leegyszerúsitettek, stilizáltak. Néhány absztrakt jelzés adja meg a jellegüket. A döntő szerep azonban az emberi sz6é, az emberi mozgásé. Ezek hordozzák a cselekményt, biztositják lélegzeteláHitó sodrását.
Magasrendű, áhítato t keltő müoészettel volt találkozásunk. Köszönet érte
mindazo!cnak, akik Lehetoré tették. (Doromby Károly)
KÉPZŐMŰVÉSZET. Bálint

Aladár emlékezete. Negyven esztendővel ez1924. április 20-án halt meg Bá.lint Aladár, a Nyug~tnak, de ezen túlmea század első negyedének egyik legjelentősebb képzőművészetí, zenei és
irodalmi kritikusa. A Benedek Marcell-féle régi "Irodalmi Lexikon" még míndössze pár sort szentelt rnunkásságának (ha.lá lának időpontját is pontatlanul
közölve). az új .,Magyar Irodalmi Lexikon" már hosszabbantárgyalja Bálint
Atadárt. megállapítva. hogy ,.kritikáiban finom esztétikai ana lfzissel mutatott
előtt,
nően
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rá a rnü [ellegzetességeire. A krítíkaírást mmdig morális hivatásnak fogtr__
fe]".
Az Ul81-ben született Bálint Aladár írt novellákat, tárcákat, útirajzokar
(1909-ben Itáliában volt tanulmányúton, megfordult Assisiben és Pisaban is, a
következő esztendőben pedig Németországban utazgatott), kiadott egy munkásoknak szóló művészetrnagyarázó könyvecskét, fordított Goethétől s más iróktól, összeállított egy antológiát magyar elbeszélők fantasztikus és rnisztíkus
novellálból, apróbb zenekritikák sorát írta a Népszavába, a Nyugatban több
rnínt háromszáz hosszabb-rövidebb írása látott napvilágot. ,,l908-tól fogva nem
volt a Nyugatnak évfolyama, amelyből kimaradt volna, sőt hosszú Időközökör
át száma is alig. A Nyugatnak ő volt a Iegszorgalmasabb és legállandóbb munkatarsa .. , Kemény munkás volt, sohasem pihenő, holtáig dolgozó. A végzet
nem bánt vele kegyelmesen, életét megnehezítette, megteljesülését megakadályozta. Az ősi emberi sors volt osztályrésze. De emberül viselte el ..." E szavakkal
vett búcsút a Nyugat gárdája nevében Elek Artúr, a folyóirat 1924. évi 8-9.
számában Bálint Aladártól. Zenekritikusi tevékenységót ugyane számban Tóth
Aladár méltatta: "Hivatalos nimbusz vagy divat sohasem befolyásolhatta véleményalkotását. Minden írásának célja: határvonalat húzni az igaz művészet é§.
a szemfényvesztés, az igaz magyarság és az álhazafíság, a kultúra és a kultúra
mezébe öltözött önámítás és hazugság között," A temetésen - amelyen - ott
volt barátja és sógora: Osvát Emő, a nagy szerkesztő is - Füst Milán mondotta
a búcsúztató szavakat.
Bálint Aladár kritikusí tevékenysége azokra' az időkre esik, amikor megalakult és harcait vívta a "Nyolcak" művészcsoport, de a rnűvészetí maradiság bástyái még erősek voltak. Bálint habozás nélkül, szívvel-lélekkel, sőt harcos kedvvel az újak, a fiatalok törekvései mellé állott. Volt bátorsága szembefordulni klasszikus mestereink fenntartás nélküli dicsöltésével. Munkácsy
jubiláris kiállításáról írott cikkében tisztelettel hajol meg a mester művészeté
nek kvalitásai előtt, de gyengeségei előtt sem húny szemet: "Művészetének
eredményei tisztán, tömör egységgel tárulnak elénk; ezeket az értékeket immár nem csorbítja semmi sem, - a híányosságok, a tökéletlenségek kuszaságár
viszant nem moshatia el a görögtűz hazug fénye ... Zseniális piktor volt Munkácsy, de gyenge ember. Nem bírta el hirtelen emelkedésének szédítő iramát
nagypénzű, de rossz izlésűemberek számára rengeteg silány képet gyártott, a
tömeggyártás felszívta energiáinak legjavát." Színyei-Merse művészí megtorpanásának tragikus voltáról sem hallgatott: "Elfelejtette Szigiyei, hogy amit elért.
az csak megkezdés volt, és noha mérföldekkel előbbre jutott kortársaínál, fl,
megállás hanyatlással volt egyértelmű ... Úr volt, magyar úr, aki nem tartotta illendő dolognak, hogy akár itthon, akár külföldön verekedjék. Nem kell
külföldi példákat idézni; volt nálunk is, aki verekedett, aki állta a harcot, a
meg nem értök röhögését, de azt nem Szlnycl-Merse Pálnak hívták, hanerr
Rippl-Rónai Józsefnek, és gondoljunk egy másik nagy verekedőre, ezt is másképp hívták: Kernstok Károlynak. Hogy a magyar piktúra európai rangra
emelkedett, azt sok más okon kívül leginkább e két verekedő embernek köszönhetjük."
A Műcsarnok egyik téli tárlatáról szóló cikkében megsemmisítő gúnnyal
szól a kor divatkegyelte arriváltjairól, pseudornűvészeíról: Kacziányról, Glatter
Gyuláról, Kézdi-Kováesról, a szebrász Kiss Györgyről, akinek "szoborművét
sok száz példányban le kellene önteni és tanítani kellene az iskolákban, hogy a
kiszikkadt szobrászfantázia mire vetemedik, ha arról van szó, hogy gipszbe
gyúrja il történelem bombaszttal átívódott hazug pátoszat", Az epigon és gicscses művsk készítőivel szemben a valódi tehetségek (Nagy-Balogh, Gulácsy.
Vaszary) mellé áll, s melcgen buzdítja a talentumos fiatalokat (Czigány De7~'>Ó.
Márffy, Kmetty, Csáktornyai, Perlrott-Csaba). A Nyugat 1918. novemberi számában Tihanyi Lajosnak, az Ady baráti köréhez tartozó festőnek piktúrájáróí
ad kitűnő jellemzést. Kosztolányiról, Fülep Lajosról, Kassákról, Bölöniről sc
másokról készített portréin Tihanyi "belehasít a rnélységekbe és kíméletlenül napvilágra hozza rníndazt, amit gondosan elrejtettünk mindenkí e161, amiről magunk is alig tudtunk, és csak ... eltemetve lappangott bennünk észrevét-
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len". Tájképein "Tihanyi felkutat ja a mezőknek, d ornboknak, erdőknek vázát•.
szerkezetét és e szerkezet uralkodi l, az érzékien szép, tündöklő szfriek együttese felett".
Hogy milyen kitűnő ítéletű művészeti író volt Bálint, ezt Csontváryról
szóló, aNyugatban 1922-ben közölt cikke is mutatja. Csontvary ugyan ekkor
már három éve nem élt, de még mindig nagyon kevesen voltak olyanok, akilc
nagyságát felismerték. E kevesekhez tartozott Bálint is: ,,1908-ban ismertem
meg Csontvary Kosztka 'I'ívadart, amikor a városligeti Iparcsarnok paitaszerü
nagy termeiben közszemlére tette 20-30 méteres vásznait ... Többedmagammal
megmosolyogtam nem egy képét, viszont megdöbbentett, a nagy alkotások súlyával nehezedett rám vásznainak túlnyomó többsége ... Rendkívüli festő volt
Csontváry, az egykori patikus, és nem habozom leírni azt sem: nagy festő volt.
Képein bosszantó ügyétlenségek mellett zseniálisan megsejtett és megoldott
részletek eitették bámulatba a szemlelőt. A narancssárgának. kéknek,. pirosnak és barnának oly harmóniáját teremtette meg, melyre a világ egyik festő
iskolájában sem tanitják meg az embert."
Zenével foglalkozó cikkeiben, tanulrnányaíban is kora újító törekvéseinek
és legnagyobb rnodern komponístáínak művészi igazát hirdette. A Nyugat 1917,
június l-i számában Bartók Béla - Balázs Béla szövegére készített - ,,A fából faragott királyfi" círnű táncjátékának bemutatójáról írt cikket, maradéktalan elismeréssel adózva Bartók géniuszának akkor, amikor még nagyon sok:
gáncsoleja volt a bartóki muzsíkának: "Amilyen komoly és nagyigényű Bartók
minden eddigi munkája, ugyanolyan súlyos és nagyszabású e színpadí muzsika is. A polifon hangszerelésnek elsőrangú mestere Bartók, zenéjének egységes tömör zengése, színpompája csak sejteti a szólamokbonyolódottságát,
de sehol semmi zökkenő, önkéntelen vagy affektált kisiklás nem zavarja a
szélesen hömpölygő muzslka harrn,óniáját... Az őserejű népi zene talaj á ban
gyökerezik a Bartók-muzsika hangzásbeli újszerűsége. E muzsika... helyenként szétrobbantja az adott kereteket, kiönt medréböl, végtelenbe vesző dimenziók felé áramlik. Szinte szenvedünk a feszültség nyomása alatt. Jajgat.
moraj lik, beszél az ember helyett, - eleven szó, emberi sóhajtás száll ki a
hangszerek közül."
Az elmúlt években egyre-másra megelevenedtek a század elejének "másodikvonalbeli" írói, költői. Török Gyula, Elek Artúr, Ambrus Zoltán, Szorrnory
Dezső, Szálágyi Géza, Szép Ernő, Oholnoky László, Bíró Lajos, Révész Béla.
Kemény Simon, Szini Gyula rnunkáí újból napvilágot láttak, li előtűnt az az
egykori szmes, gazdag pezsgés és burjánzás, amelynek közepette alkottak ennek az időszaknak legjobbjai: AdY, Krúdi, Móricz ... E kornak és a Nyugatnak (amely csodálatos ösztönzésekkel lendítette magasba irodalmunkat,
művészetünket és egészközszellemünket) volt egyik érdemes, tiszta és bátor
írástudója, Bálint Aladár is, Rippl-Rónaí, .Kernstok, Bartók, Csontvary megértél kritíkusa, aki ,,nem kereste a megalkuvást semmiben" (Füst Milán) és
akinek "szép, nemes, egyszerű, numerózus próza volt az írása" (Elek Artúr).
Bizonyára érdemes lenne egy kötetre valót kíválogatní s kiadni szépprózai és
krrtikaí munkáiból .. ,

***

Szőnyi István szűletésének: 70. évfordulójára. Hetven évvel ezelőtt született
Szőnyi István (1894-1960), a nagy festőművész, akinek munkáiból a közel-

múltban rendezett nagyszabású emlékkiállítást a keletberlini National-Galeric.
majd a Magyar Nemzeti Galéria. A budapesti kiállításon szerepelt az az 01sárkép-vázlat is, amelyet a mester a pesti belvárosi templom pályázatára készitett, s amelyen az Angyalí üdvözlet jelenete, a Sze.nt Család tagjai, az
Utolsó Vacsor<i s az Újszöv,:,tség ~s helye~nek. me~jeleni!ése l~t.l:ató, középütt
" Lc:bc;jenYl ta] Ielett lebegu, "L'.: !W!l'WS, viselő Szuz Mana alakjával.
A születési évforduló alkalmából közöljük a mester egy eddig még nem
publikált levelét, amely élete utolsó napjaiban íródot: 1960. augusztus 21-én.
(Augusztus 30-án halt rneg.) A levél cirnzettje a Ierences KákOl~yi Asztrik teológiai tanár és egyházművész, aki Szőnyi Istvánt 1960. július végén Zebegényben meglátogatta, majd látogatása után elküldte a mesternek - levél
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kiséretében - az Újszövetség római (Békés Gellért és Dallos Patrik készítettes
magyar Iordítását. A Szőnyíhez írott levelében említés tétetett Kákonyi Asztrik
édesanyjáról, aki idős falusi asszony létére Kalocsáról felutazott Pestre, hogy
megnézze 8Z Ernst-rnúzeumban Szőnyi 1954-es gyűjteményes kiállítását; ugyanakkor Békés Gellértnek egy cikkéról is megemlékezett Kákonyi Asztrik, s
idézett belőle. A küldeményre és a levélre Szőnyí az őt jellemző szerénységgel, szívböljövő udvariassággal válaszolt. Levelének szövege a következő:
.
"Kedves Tanár Úr, megkaptam a jól az ember kezeügyébe formált bibllát.z'
nagyon köszönöm figyelmét.
'
Képeírnhez fűzött megjegyzései jól estek, uriert látom belőlük. hogy komolyan érdeklik a rnűvészeti alkotások. Amit Édesanyjáról ír, az amellett,
hogy a saját szememben emeli az értékemet. a legnagyobb tiszteletet váltja
ki belőlem, hogy nem kímélve a fáradságot, hajlandó megszekott életmódját feláldozni egy kulturális esemény végett. Legyen olyan jó és adja át tiszteletteljes kézesókomat.
Ami pedig a Békés Gellért által írott cikket illeti, annak nem a témája,
vagy a belöle leszűnhető tanulság lepett meg, hanem a cikk hangneme, amely
oly gúnyoros volt,hogy fel kellett tételez:nem, !hogy felsőbb utasításra íródott. Sajnos, nem áll rendelkezésünkre a d~k, de talán majd még valahogy
meg lehet szerezni.
Szeretettel köszönti:
Zebegény. 1960. augusztus 21. Szőnyi István." (Dévényi Iván)
ZENEI JEGYZETEK. (Igor Markevitch és a Skopjei Filmharmónikusok.)
Részvét, együttérzés és nagy vlÍrakozás vezette a közönséget erre a hangveT3enyre. Mindenki emlékezik még Skopje tragédUjjára,a hatalmas földrengés re,
melyben százak vesztették életüket s ezrek váltak hajléktalanná. S most ez a
hangverseny azt igazolta, hogy Skopje mégis megindult, élni akar. Bár ez a
megindulás nem mehetett egykönnyen. "Minden problémát jelentett számunkra
~ irja IgOT Markevitch - , megtaláIni a sziikséqes paTtiturákat, helyettesek.et,·
gyakoTlóhelyiséget. a hangversenyhez szükséges hangszereket; és látva, ho9yan győzték lea nehézségeket, II művészi segiteniakarás érzése fe,ledhetetlen emlék marad." - Az marad ez a hangverseny is: az élet és a megújhodás
példázata. Nem múló emlék azért is, mert egészen kivételes egyéniséggel ismerkedhetünk meg a vezető karmester, Igor Markevitch személyében. Ne,ki szólt
II közönség várakozása s ő többet adott, mint vártunk.
Rendkívüli eréllllel fogta össze toldozott-foldozott zenekarát, ezek a megpróbáIt emberek, felszabadultan, kitárulkozva muzsikáltak a keze alatt. Pedig
milyen nehéz lehetett eljáts2lClniok De Falla vidám táncait. mennyire szívszorító érzés lehetett a tragédia árnyékában felidézniök Dukas Bűvészinasát, aki
nem bírt az elszabadult, romboló szellemekkel s mégis mennyire felemelő volt
tolmácsolásukban Beethoven V. szimfóniájának záró, a boldog embereket idéző .
Alleqroja. Ebben a tételben is felködlika mult szomorú emléke, ám a fejlő
dés diadalmasan áradó zenéje félresöpría multat. Oszinte szívvel reméljük,
hogy Skopjenak is ez lesz a sorsa, s a félelmetesen szorító jelenből szebb jövendő képe bontakozik majd ki. Ez a hangverseny is ezt a gondolatot sugallta
és ismételten igazolta a művészet örök erejét, amely mindig életben tartja II
reményt.
"A legkisebb segitség is áldásként jön - irja Markevitch és még hozzáteszi: - legnagyobb elégtéielünk az lesz, ha ehhez muzsikánkkal mi is hozzájárulhatunk." Elmondhatjuk, hogy a zenekar nem csupán jótékony célra öszszeverbuvált együttesnek tűnt, hanem komoly feladatokra is érett társulatnak.
Ismétlem - elsősorban a világhírű karmester munkájának hatása ez, de érezni
lehetett, hogy a fúvósok nagyobb feladatokat is meg tudnának oldani s időn
ként a gordonka magvas szólama is elismerést keltett. - A műsor első Jzámában. Sztravinszkij szellemes PulcineHájában mindebb61 kevés érvényesült,
elsősorban valami nehezen oldódó görcsösség miatt, óm a zenekar kara kte rétől amúgyis érthetően távolállt a mú itt-ott /l.arsánJJ humora. (A balettnek
egyébként komoly hagyománya "an: 1920-ban tartott bemutatóján Ansermet
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u.;;:;ényclt, Picasso rerr ezte a diszleteket és Massin l)Olt a koreografus-címszerepló.) - Annál tetszetősebben, néhol démoniansikerült Duleas Bűvészin:zsa, .
.amelyben már magára talált az együttes. De Falla: a háromszögletű kalap címú szvi t jé bő l (Alarconnovellája nyomán) három táncjelenet hangzott el s
különösképp a záró körtánc színpompája bontakozott ki szépen. Az V. szírn.rónia első tétele itt-ott nenézséueket okozott a színtelenebb vonásgárdának,
a már említett Allegró azonban viharos erővel zendült fel.
Tanulságul és a zenekar dícséretéül végül ismét Igor Markevitch szavait
idézzük: Az ádáz balsors legyőzésére irányuló kollektív erőfeszítés megerősiti
az emberbe vetett bizalmunkat és mélységes tiszteletet érdemel.
(Fere.ncsik János hangversenyei.) Külföldi s'íkerei után végre
Itthon is hallhattuk az Allami Hangversenyzenekar népszeTÚ főzeneigazgatóját.
S egyszeriben a zeneirodalom három kiemelkedő csúcsára vezette hallgatóit,
Haydn Nelson miséje, a IX. szimfónia és a Psalmus Hungaricus megszólaltatlÍsával. - Gondolom, Ferencsik is megkönnyebbülve tette le a karmesteri pálcát a IX. szimfónia után. A kirobbanó taps azt mutatta: végre sikerült. Kiváló
karmesterünk ugyanis évről-évre elvezényelte Beethoven remekét, valami hiba
azonban mindig megzavarta a jól induló előadást. Mert a hatalmas, szuggesztiv
bevezető tételt mindig jól értelmezte és hibátlan tökéletességgel valósította
meg. A híres, lírai szépséoű kódát például kevesen vezényelték olyan elmélyedt tökéletességgel, mint éppen Ferencsik János. A másodík tételt, a zeneirodalom e páratlan méretií Schorzoját nagy erővel szólaltatta meg eddig is.
Am II harmadik és negyedik tétel most sikerült először majdnem tökéletesen.
li'erencsik János talán egy-egy részletben még nem jutott el a Finale szinte
emberfeletti szférájához, de valahol a határán áll. Igaz, ,az előadás sohasem
lehet teljesen tökéletes, ha a négy szólista nem kovácsolódott egészen eggyé.
S bár a mostani előadáson mínd a négyen - Dunszt Mária, Barlay Zsuzsa,
Hosfalvy Róbert és Jámbor László - hiba nélkül szerepeltek, telje8ítményük
nem haladta meg az átlagos színvonalat. Mint ahogya Budapesti Kórus
is sokszor csupán külső eszközökkel közvetítette a mű érzelmi változásait.
Eppena teljes beleélés hiján nem éreztük meggyőzőnek a mű újjongó, szédületes tempójú lezárását. (Mint ahogy éppen a kenő érzelmi töltés emelte
magasra a Psalmus Hungaricust.) Az est legsikeresebbegyüttese a felszaba~
dultan, nagy kedvvel muzsikáló Hangversenyzenekar volt.
Erdekes, hogy éppen AIban Berq Wozzekjének bemutatója idején fordult
vissza Ferencsik János a barokk és klasszicizmus leszűrt világába, HiindelHaydn-Mozart hangversenyén. Igaz, csupaideg tolmácsolásában Hiindel is leszállt a barokk trónusról és a ma emberéhez szólt. Mozart kivételés d-móll
zongoraversenye. amely különben is a romantíkához közeli végletes szemuedélyével, talán még soha sem szólalt meg Ferencsik keze alatt ilyen izzó.
villódzó változatossággal. (A közreműködő Szegedi Anikó nagyszeTÚen alkalmazkodott!) A nagy várakozás azonban még ezután isa Nelson mise maradt.
Némiaggodalommal vártuk itt is a négy &z6lísta teljesítményét, de mind a
négyen nagy igyekezettel, meggyőzően szólaltatták meg nem is olyan egyszerű
szólamaikat. (Véleményünk szerint ugyan Werner Máría szokott színvonala
alatt szerepelt.) Az est igazán "nagy" teljesítményét a Budapesti Kórus nyújtotta. Felejthetetlen emlék marad például a Glória hatalmas fokozása. Örven-·
detes, hogya kórus követni tudta Ferencsik kiélezett ritmíkai elképzeléseit s
kicsit visszafogott tempóját, amely ezúttal még magasabbra emelte a mise
egészét. Ferencsik János ugyanis némileg mérsékelte a hagyományos tempót
os így valóban .,misének" éreztük cl kompoziciot. Elmélyedésre indított és
áhitatra keltett. (Emlékezetes a Sanctus ragyogó hullámzása. Az valóban leborulás, imádat és dicsőit és volt egyszerre.) Ez a karmester. zenekar, kÓT!a;
és a szólisták legnagyobb dícsérete. A hatalmas siker pedig aTra mutat, hogy
érdemes lenne a nagy mesierek: misekompozicióit is rendszeresen bemutatni.
(D ő r y D é n e s é s a Z"1 A: V S z imf ó n i k 11 S o k.) A tehetséges fiatal karmester, Dőry .János igazolta tavalyi váralwzásunlcat és igen színvonaJas hangversEnt'en tett tanúságot fejlődéséről. Külöl1Ösen Brahms világa ál!
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hozzá, ezt a B-dúr zongoraverseny figyelemre méltó kíséretével igazolta.
(A 1l1agánszóiamot Antal istván játszotta, ícirobbanó erőveL) Örömmel hallanánk gyakrabban DóTy Dénest s talán haszonnal [edezné fel a romantika további területeit. A MÁV Szimfónikusok ezúttal is kiegyensúlyozott, néhol '/1ULgasszínvonalú teljesítménnyel örvendeztették meg bérlőiket. (Rónay László)

FILMEK VILAGÁBOL. A hazai filmgyártás folytonos útkeresése - noha
akadtak már sikerült termékei is - hozzászoktatta a krítíkát ahhoz, hogy elnézőbb legyen a magyar darabokkal szemben. Közben azért türelmetlenül
vártuk, míkcr érkezik el ai idő, amikor jobbat, tökéletesebbet látunk. Nos, a
két legutóbb bemutatott fl1Jm,a Hattyúdal és a Pacs írta már megnöveli reménységünket,

Két rnerőben különböző műfajú és más-más Igénnyel fellépő darabot szerétnénk bemutatni az olvasónak, közös vonásuk csupán az, hogy az eddigi átlagot jóval meghaladják s mindkettőnek Páger Antal, ez a kivételesen nagytudású színész.-a főszereplője. Lássuk elébb a Hattyúdalt.
A francia és olasz könnyű műfaj pestiesített változata ez a film, Nem lép '
fel nagy igényekkel s ezért olykor többet is ad, mint amennyit eleve igér.
Ötletes, rníndvégíg kitűnően szórakoztató s a beleépített didaktikus elemet is
gondosan ostyába csomagolták, sőt némi rnézoe is mártották. úgyhogy nem nehéz lenyelnünk. Tamburás, az utolsó, pesti "törvényen kívüli lovag" romantikus
története pereg a vásznon. Ez az őszülő vagány fittyet hány a társadalomnak:
s két védencével ott él az egyre terjeszkedő nagyváros peremén, a Villa Negra
nevű fabódéban. Dolgoznak a vásárcsarnokban s ha alkalom adódik rá, nem
vetik meg a "könnyebb" keresetet sem. Átmenetileg maguk közé fogadják
a "Szemüvegest", ezt a züllött intellektuelt is, ám csakhamar kivetik, mert az
egykori orvos már nem clocnard, hanem bűnöző, A banda mégis széthulltk,
mert a két fiatalember visszavágyik a "rendes" emberek világába - számukra
a Villa Negra eddig is csupán azilum volt, ahol kivárták a társadalom bocsánatát. Tamburás számára azonban életforma a csavargás, ő akkor sem hajlandó ,,szegődött kenyéren" élni, amikor a fabódét elnyeli a megállíthatatlan
tempójú fejlődés.
A darab "fóvonala", Tamburás alakja kitűnő. Maszkja hitelesen vagányi
maszk, viselhetné, rnondjuk akár Raf Vallone is és a József Attila negyed
mögöttí pusztuló régi Valéria telep is, sok hasonlóságot mutat a nyomorranyákat felfaló, terjeszkedő Rómával. De ne legyünk szőrszálhasogatók, pazar
figurát alakít Páger, csupán a couleur local nem eléggé franzstadti, igy jutott eszembe a fenti analógia. A mellékvonalban azonban sok a hiba, Tamburás két védencének a társadalomba való visszaevickélését bizony kissé elsziruposította a rendező, Keleti Márton. Baj az is, hogy a ,,szemüvegest" alakító Várkonyi Zoltán olykor rnodorossággal igyekszik pótolni a hitelességet; "párizsias"kiszólásai kissé erőltetettek... De térjünk vissza Tamburásra, a maszkján, aküllemén túlmenően. Sérült lelke, ami ebbe a romantikus, l'art pour l'art
lázadásba kergeti, míndenünnen elővillan. Az a kamaszkorban összetört hegedű ott jajgat a vidám hahotákban, a garnines szernhunyorgatásokban, a zajos
mulatságokban is. Embersége akkor nő nagyra, amikor hajóskapitányi maszkban, rendes életet hazudva időnként megjelenik aggastyán édesapj ánál, glNldoskodik róla - annak ellenére, hogy ő törte össze valaha az álmokat jelentő
hangszert. Feledhetetlen az utolsó látogatás, ami után lángok martaléka lesa
a tengerészsapka... és az is feledhetetlen, amikor
földgyalu végez a Villa
Negrával. Van ebben valami riasztó és nagyon reális aspektus: a fejlődés, a
haladás olykor ölni és kénytelen, ha mást nem, hát az elavult életformát, a
romantikus törvényenkívülfséget. Torkunkat fojtogatja ez a jelenet, hiszen
rníndannyiunk lelke mélyén ott rejtőzik a regényesség igénye, majd hogy meg
nem siratjuk a rozoga fabódét.
Kosztolányi regényét vitte vászonra a Pacsirta círnű f11m. Maga a szerzö
személye is kötelez és ezt nem is tévesztették szem elől az igényességre törekvő alkotó k, Vajkay Akos nyugalmazott megvei levéltáros családja és Sárszeg,
flletve a sárszegíek, a Párduc asztaltársaság úri-murís duhajaí elevenednek
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meg előttünk. Sárszegj Milyen találó helységnév. Csillogó lápi világa, hazug
roznantíkája, mely egyszerre teszi vonzóvá és undorítővá, eleve meghatározza
az ilt 6:ők.' Sq!"SRt: lassú rothadás ez és a ragyogás sem egyéb lidércfénynél.
Ez a rnocsár elnyel minden akonformis kisszerűséget meghaladó törekvést,
befelé kunkorítja a lelkeket, borgőzbe, kicsapongásokba fojtja a legnagyszerűbb
gondolatokat is, melyekből másutt. könyvtárak íródnának, sokkal nagyobbak,
mint a kaszinó bibliotékája, amit egyébként senki sem olvas ...
Ez a hazug világ zárja be Vajkayék ajtaját, ez szégyellteti velük csúnyácska, pártában maradt lányukat, Pácsirtát. Óriási kalitka ez a kisvárosi
porta, amelynek mégsem Pacsirta az igazi rabja, hanem a szülők. Látszólag
megadással viselik sorsukat, szerétetet hazudnak lányuknak és önmaguknak,
oezárkóznak, hogy kislányukat megóvják a külvilág gonoszságától s önmagukat
a hátuk mögöttí sugdolózásoktól, Am Pacsirta egy napon ki röppen, hogy mégegyszer megkísérelje a fészekrakást ... Micsoda szikla gördül le Vajkayék szívéről, már a puszta gondolatra is. Annyira felvillanyozza őket ez a lehetőség,
hogy: szinte egyik pillanatról a másikra visszacseppennek a régi társaságba.'
folytatják ott, ahol abbahagyták. Igenárn, csalilllogy a' hosszú magány megtanította az idősödő levéltárost a gondolkodásra, kifejlesztette benne a tisztánlátás átkos képességet: a bortól is elszokott s így nem tudja, hogy abban
olykor val9ban az igazság rejtezik. A hirtelen rászakadt mámor lázadásba
kergeti Sárszeg és önmaga, a környezet endarsága s önnön gyávasága ellen.
Am jön a józanító reggel, Pacsirta is idő előtt megérkezik, a kalitka ajtaja
ismét bezárul.
Ranódy László, a darab rendezője híven követi a regényt és HusztY Tamás,
a forgatókönyv Írója csupán ott járult hozzá adalákokkal, ahol azt a filmszeroség feltétlenül megköveteli. Illés György operatőr lefényképezett mindent,
ami atmoszférát teremt, a színészek játéka, élükön Págerral és Tolnay Klárival színte hibátlannak mondható: kitűnő filmet alkottak tehát és már igen
kevés hiányzott ahhoz, hogy rnagasrendű, müvészí élményben legyen részünk.
Kezdjük mindjárt az indítással, az expozíció vontatottságával. Maga a
regény is vontatottan indul, Ranódy nyilván megoldásokat keresett, a már
előbb említett követői szándékból vezérelve, s így jutott el Antonionihoz.
Emlékezzünk csak a La Notte kezdőjelenetére, Antoniani "visszatartott" lassító stílusára. Ott egy lift száll alá, itt ajtók nyílnak nyikorogva, idegesítő
hanghatással. majd a kihalt kisváros főterén bandukolnak Vajkayék, szinte
ternetési-menet tempóban - , hogy el ne késsék az induló vonatot. Ott természetes a néma alászállás. tele hangulati előrevetítéssel, hallatlan feszültséggel,
itt míndez semmitmondó rnodorosságá aszalódik, unalmas, és ismét csak az
induló vonatra hivatkozunk, rnosolyogtatóan természetellenes. Ettől eltekintve
is nagyon nehezen kerül sínre a film és csupán akkor válik igazán élvezhetővé, amikor a rendező végre hátat fordít nagyhírű meaterének s önálló akcióba kezd. Bizony nem ártott volna - ez már a házi próbavetítésen kiderülhetett - , ha a film első harmadát kivágják és újra forgatják. Megérte volna a
kitűnő és szinte hibátlan két második harmada kedvéért.
Tanulni nem szégyen, s a tanult vívmányokat felhasználni míndenkép-ion
'hasznos, ám csak akkor, ha megtoldjuk egy Iépéssel, ha hozzátesszük azt, amit
önnön lelkünk kagylójából izzadunk ki, az új igazgyöngyöt. a példák nyomán
járó, mégis új, önálló művészetet, Tiszteljük a mestereket, de ne akarjunk
magyar Antoníoník, Duvivierek, Fellínik lenni, hanem rnerész ~ísérletezők.
akik mernek kitaposatlan mesgyéken is járni. (Bittei Lajos)
KODEXMINIATÚRA-KIALLlTAS AZ ESZTERGOMI FŰ8ZÉKESEGY
HÁZI KÖNYVTAR ANYAGABOL. Jelentős és szép feladatra vállalkozott a
Budapesti Iparművésztí Múzeurn, amikor ·8z. Koroknay Eva és Csenki ÉV:'l
rendezésében kiállításon mutatta be a nagyközönségnek az esztergomi főszé
kesegyházi Könyvtár szebbnél-szebb rniníatúrákkal ékeskedő kódexeit, régi
nyomtatványait. s pompás kötéseit. A kódexek közül nam egy ismerősként üdvözölte az Iparművészeti Múzeumot, hisz az 1882-es országos könyvkíállftás
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óta már 1930~ban, a régi egyházművészeti kiáldításon is megtordult falai kő
zött. A most bemutatásra került anyag legnagyobb részében az elmúlt évek
folyamán az esztergomi Keresztény Múzeumot látogatók már gyönyörködhettek. Mucsi András rendezésében ugyanis - aki a jelenlegi kiállítás előkészí
tésében is tevékeny szerepet vállalt - 1957-58-ban. majd 1962-63-ban bemutatásra kerültek a legszebb emlékek.
Az esztergomi főszékesegyházi könyvtár- hazánk egyik legrégibb és legnagyob egyházi könyvtára. Alapítása a XIV. század végére vezethető vissza.
s ma közel kétszázezer kötet könyv, több rnínt ezer kézirat - köztük 1526-ig
40 kódex - sok folyóirat, térkép, rnetszet mutatia gazdagságát. Szerepe volt
ebben az 1611-e5 nagyszombati zsinat határozatának is, amely az elhúnyt érsekek és kanonokok könyveinek örökösévé rendelte a könyvtárt.
A könyvtárban, amelynek mai épületét 1853-ban Hild József építette. szintc
hézagtalanul végigkfsénhető a XI. század végétől napjainkig a magyar történelem. Maga a kiállítás 'a XVI. század közepe táj áig próbál átfogó képet adn;
kőzépkori könyvkultúránkról, Jogos büszkeséggel állapíthat juk meg, hVl!S il
magyar eredetű kódexek egyenrangúan sorakoznak az olasz, a francia és Ilarnand, a német és osztrák, a cseh, valamint az angol emlékek mellé.
Az első kódexet, az 1078-ban francia földön irt és díszített evangéliurnoskönyvet a bencés szerzetesek hozták magukkal rníntapéldányként. Bernát spalatói érsek, Imre kíeályunk nevelője azonban a XII-XIII. század fordulóján
már Esztergomban írott és míniált kódexet, az Énekek Énekéhez készített magyarázatokat ajándékoz az 1196-os tűzvészben kincseit vesztett Szent Adalbert
székesegyháznak. Egy zsoltármagyarázatos kódex a XII. század végi délangol
restészetröl tanúskodik. Hesster bíboros, passaui püspök zsoltárkönyvét pompás miniaturáíval würzburgi ismeretlen rnester készítette 1279-ben. A XVXVI. századi hazai és külföldi liturgikus kódexek a reneszánsz. szépségszeretetet
tükrözik: Pálóczy érsek antífonáriuma, Bakócz Tamás, II. Ulászló graduáléja.
a pozsonyi és az ewioní mísekönyv, a neustifti evangélrumoskönyv, a Szűz
Mária tiszteletére kott zsolozsmáskönyvecskék, az un. hóráskönyvek stb. Mátyás király nevével kettő kapcsolatos. Az egyik egy látogatás emléke a veszprérnmegyei Lövöld, a mai Városlőd karthauzi kolostorában (1480): az un. lövöldí korvína ősnyomtátvány. Ezt azután a barátok szepen bekötötték (könyvkötő műhelyük fejlettségéről még három kiállított ős nyomtatvány tanúskodik), egyik lapjára ráfestették a hires hollós címert, s beírták az ajándékozás
körülményeit is. A másik a budai rniniátorműhelyben készült: egy főpapi szertartáskönyv Filipecz János váradi püspök részére. A mohácsi csatában elesett Szalkai László esztergomi érsek iskoláskönyve a hazai iskolai oktatás
második legrégibb emléke (az elsőt is ez a könyvtár őrzi a XII. század elejéről, csak ez .most nem került bemutatásra): megtudhatjuk belőle, rnit tanultak a diákok a XV. század végén Sárospatakon, az ágostonrendiek kolostori
iskolájában, csillagászatból, zenéből. szónoklattanból stb. A Jordánszky-kódex
közvétlenül a .mohácsi vész előtt készült magyar nem teljes szentírásfordítás.
lapszéli díszítésében szinte elsőként ábrázol magyar népi rnotivumokat. Láthatjuk a hazáinkban lévő legrégibb nyomtatott könyvet is. amely záradéka szerínt Mainzban készült 1459. október 6-án,
A kiállítás rendezői jó érzékkel osztották el az egyes tárlókban az anyaget.
sőt, hogy a középkori magyar művészetről még teljesebb képet alkothassunk,
kiegészítették az esztergomi Keresztény Múzeumból és a Főszékesegyházi
Kincstárból származó táblaképekkel és ötvöstárgyakkal, valamint saját anyagukból egy-két darabbal és a nemrégiben Szombathelyen előbukkant reneszánsz ötvöslelettel. Kereszt'Ú:ry Dezső a kiállítást megnyitó beszédében utalt
arra, amiről nekünk is feltétlenül említést kell tennünk: a kódexek és régi
nyomtatványok közül többen igen megviselt állapotban vannak, a S2JÚ és penész nyomait viselik magukon. Módot kellene találni arra, hogy a szakértők
vegyék konzerváló kezelésbe ezeket a nagy kulturális értékeket. hiszen azok
az Egyhúz tulajdonában is az egész ország kincsei. A k iáll itús marc.u ..; utolsó
napjúig t.. ..;inUtet'j meg. (Kovách Zoltán)
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AZ ÚJ MAGYAR IRODALJMI LEXIKON ELSO KŰTET,:ÉRÖL. Nagyjelenkiadvány látott a közelmúltban napvílágot: Benedek Marcell profeszszor szerkesztésében, sokszáz íróarcképpel, facsimilével és egyéb Illusztrációval élénk ítve, megjelent az új "Magyar Irodalmi Lexikon" első - hétszázoldalas '- kötete (Akadémiai kiadó). A lexikon címszavainak megírásában irodalomtudományunk több mint százötven kiváló szakembere vett részt, közöttük
Eckhardt Sándor, Várkonyi Nándor, Keresztúry Dezső, Komlós Aladár. Vajda
Endre, Lengyel Balázs, Nemeskürty István, Réz PáL
A lexikon kiadása igen nagy 'hiányt pótol. A 20-as években megjelentetett
a Stúdió kiadó - Ványi Ferenc szerkesztésében - egy "Magyar Irodalmi
Lexikon"-t, ez azonban már a maga korában is igen avitt szemléletet képviselt. ráadásul színvonala sem volt magas (a címszavak jelentős részét Jelasszíkus irodalmi. művek cselekményének .kivonata tette ki). A Várryí-Iexikonnal
nagyjából egyidőben adta ki a Győw-kiadó Benedek Ma.rcellk~tünő - mind
a magyar, mind a világirodiaImat felölelő - "lrodalmi Lexikon"-át, amely
azonban már régóta könyvr-itkasúg-szamba megy; közvetlenül a felszabadulás
után - 1947-ben - került a közönség kezébe Kőhalmi Béla. és a klasszikafilológus Révay József "Hungaria Irodalmi Lexikon"-a, amelynek azonban terjedelme is elég csekély, s ősszeálbítása is elég hevenyészett volt, Minthogy e lexikonok részben nehezen hozzáférhetőek, részben pedig már nem kíelégítőek.
- irók, irodalomtörténészek, tanárok, olvasók érdeklödéssel és várakozással
tekintettek egy modern magyar irodalmi lexikon megjelenése elé.
Lexikont szerkeszteni nehéz és nem hálás feladat, a lexikonok míndíg a
kritikusok prédál. A szerkesztőknek ügyelniök kell arra, hogy minden fontooabb
irodalmi fogalomról és mínden számottevőbb oalkotóról korszeru tájékoztatást
adjanak az olvasónak, s - mínthogy a szakember éppúgy forgat egy Irodalmi
lexikont, mint a mátúra előtt álló gimnazista - meg kell találni a ihelyes rnódszert és hangot az exakt ismeretek és adatok vonzó, eleven közvetítésére. Bár
Bóka László, Ungvári Tamás s a lexikon más ismertetői nem egy [ogos bíráló
észrevételt tettek az eddig megjelent első kötetről, - az - úgy véljük mégis megfelel az előző rnondatokban jelzett követelményeknek, - nagyjában
sikeres, eredményes munka, Az új lexikon írók, irodalomtörténészek, esztéták
élet- és pályarajzán kívül irodalmi irányzatok és mozgalrnak, folyóiratok és
egyéb lapok, drodalmí társaságok és díjak ismertetését, - irodalomelméleti.
műfaji és stilisztikai kategóriák leírását, magyarázatát tartalmazza. Tömörek.
világosak az irodalmí-szellemi mozgalrnakról (Ih u ma ni zmus, impresszionizmus,
futurizmus, freudizmus) adott definiciók, viszont chiába kerestük a "kritikai
realizmus" meghatározását. A lexikonban igen sok katolíkus pap és szerzetes
neve szerepel címszóként, - így Ipolyi Arnold és Fraknói Vilmos püspökök.
'Hoc k János (akinek különös alakja annyira érdekelte Krudyt, hogy több rnunkárában is megvíllantja e nagyképességű egyházi és politikai szónok arcélét),
a néprajztudós Kálmány Lajos, az egyháztörténész Kühár Flóris, a piarista
Horváth Cyrfll, aki az abszolutizmus éveiben "Imint nevelő, hazaszeretetével,
buzdításával nagy hatástgyakorolt tanítványaira", az ugyancsak piarista Benyák
Bernát, akit .,:!'elvilágosodott gondolkodás és lelkes magyarság" jellemzett, a
bencés Guzmics Izidor László, aki "a magyar kultúrának igen értékes, sokoldalú rnunkása, a nyelvújításnak lelkes híve" volt, a pálos Csúzy Zsígmond, aki
"tudatos híve volt a nyelvújításnak és a magyar szökíncs gyarapításának".
a Iezsuíta Katona István, aki "a magyar történettudomány alapvetői közott
foglal helyet", Kájoni János erdélyi ferences, a "kiválo rnuzsíkus és orgonaépítő, a magyar zenetörténet egyik jelentős alakja", Hutter Antal piarista tanár, akinek munkái "a reformkori hazafiasság szellemében Iogantak", a költő
és műfordító dunaföldvári plébános: 'Egyed Antal, a,ki ,;hata.lmas vagyonát
kulturális és jótékony célra hagyta, és segítette a fiatal Vörösmartyt is", a pálos Kreskay Imre Tamás, akinek költészetét "buzgó hazafias szellem" hatotta
itt, a jezsuita Dobokai Sándor, aki "Balassi Bálint halálos ágyánál a költő
utolsó óráinak tanúja volt, s lejegyezte utolsó szavait". A lexikon kőzli a
XVIII. szié/.adban élt, jezsuita ÁrL'ai Mihály irodalomtörténeu konyvéne.c címlapját, és az ugyancsak a Jézus-társasighoz tartozó Arvai Gyé;rgy egyik rnuntőségű
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kájának címoldalát. A mai katolíkus szellemű irodalom képviselői közill szerepel a lexikonban Dénes Gizella, Kocsis László, Klempa Sándor Károly,
Bánhegyi Jób irodalomtörténész, a külföldön élő Gábriel Asztrik, Ijjas Antal,
Kunszery Gyula, Bittei Lajos, Birkas Endre, Fekete István, a bencés Karsai
Géza, akinek .Jegúíabb kutatásai Anonymussal kapcsolatosak".
A gondosan és korrekt objektivitással szerkesztett lexikonban néhány ki-'
sebb hibát, illetve vitatható megállapítást is találtunk. Hiányzik például Kálla'll
Mí klós, Hegedüs Gyula, ifj. Heqediis Sándor írók halálának dátuma. Hugó Károly színes, különös figurája volt kora magyar és európai szellemi életének, de
hogy több helyet kapott, mint Kuncz Aladár. ,.A fekete ~';:0]ostor" círnű remekmű szerzője, csodáljuk. Kardeván Károly halálának éve a lexikon szcrint 1938,
- azonban Kar-devánnak pár év előtt még szép írása jelent meg a Vigiliában.
Asztalos Sándor regényt írt Agoston Péterről, - közlí a lexikon. Az olvasó
törheti a fejét, hogy a regény a XVII. századi Agoston Péter jezsuita tanárról
és egyházi íróról szól-e, vagy Agoston Péter 1919-es népbiztos ról és marxist a
ideológusról ? "Kortárs" címszó alatt megtudjuk, hogy Kas,:ák szerkesztésében, 1947-ben indult a folyóirat. Ez így is van, azonban mellettc a kép a régi,
két háború közöttí "Kortárs" címlapját mutatja, erről a korábbi folyóíratról
azonban (amelyet különben ugyancsak Kassák szerkesztett) nem kapunk felvilágosítást. Az 1947-48-ban megjelent, gyönyörű kiállítású "Alkotás" címú
irodalmi és művészetí szemléről sem emlékezik meg a lexi 'con, holott az ,Alkotás" munkatársaí között olyan írók szerepeltek, rnint Kassák, Kárpáti Aurél.
Déry, Weöres, Illés Endre, Mándy Iván, Borda József, Laczkó Géz '1, ~~őtér István, Gyergyal Albert, Fodor József, Tamási Aron. A lexikon éltalában mellőzí
a főúri származású írók grófi, bárói címeit. Nem következetesek :pnn:nn a
munkatársak: Balassa Bálintnál (a XVII. századi "kis" Balassánál) feltüntetik,
hogy gróf volt, Bálintitt Jánosnál pedig, hogy báró. Aczél Tamás ír6 "értelmiségi családból született", mondja a szöveg, holott ilyen vagy olyan családban
születünk. Az egzisztencialista irókról szóló címszóban H. Jonescot említik.
Ilyen író nincsen, van viszont E. Ionesco, Nem lényegbevágó híányosságok
ezek; egy következő kiadásban könnyen korrígálhatók. Hiszen bizonyosak vagyunk benne: népszerű lesz az új Magyar Irodalmi Lexikon (és sor fog kerülni második ediciójára), mert megbízható Infonmátora mindazoknak, akik
útbaigazításért fellapozzák ... (Dévényi Iván)

JEGYZETLAPOK. (Diploma-osztás.) Kiosztják a vas-, gyémánt- és aranydiplomákat, A terem zsúfolásig; a dobogón elől ülnek a hivatalos személyiségek: egyetem, mínísztéríum, szakszervezet; rnögöttük az öregek, akik a díplomákat kapják.
Sorra szól ítják a neveket; a kitüntetett föláll a helyéről, hátulról előre
megy az asztal elé, átveszi a dékántól a diplomát, visszamegy a helyére.
K. elhatározta, hogy beszélni fog. A rektor elé fog állni, nem egészen elé,
egy kicsit oldalt, nehogy eltakarja a közönség elől; és egy kicsit a közönség felé
fordulva fog beszélni, hogy hallják. Míg a többiek sorra az asztal elé vonulnak, ahogy szólítják őket, K. magában motyog, rnozog az ajka, kissé beesetten.
mert nem egészen jó a protézise; mondía magában a beszédét.
Három napja mondja magában a beszédét. Még rnessze vannak a nevétől,
éppen csak közelednek hozzá, de ő már föláll; készenlétben áll, és még rá sem
kerül a sor, még az előző el sem ment a rektor elől, ő márís odasiet, amilyen
délcegen csak bir. A rektor meglepetten mosolyog, Egy kéz nyúlik K. felé, nem
tudja, a rektoré-e, vagy a dékáné; és a nevét mondják.
Meghajol, ajka megnyílik, torka elszorul, szúr a szeme, és nem jut eszébe
semmi. Nyitott szájjal áll egy percig, tátogva, mint a fuldokló. Majd szabadkezva széttária a karját, még egyszer meghajol, a rektor felé, aztán még egyszer,
a dékán felé, készségesen, majdnem úgy, mint egy szolgálatkész pincér, a megrendelést várva.
Végre föleszmél, gyorsan átveszi a dékántól a piros kötésű aranydiplomát;
s egy utolsó meghajlással visszamegy a helyére. (r. gy.)
Felelős

kiadó: Saád Béla
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