
lenne hagynunk vagy amit épp meg
kellene tennünk. Nem egyszer csak
igen keveset kellene változtatra élet
mödunkon, hogy életünket a szürke
ségből kiragadva, a helyes cél felé
törő mozgásba hozzuk. Az "archime
desi pontot" kell csak meglelnünk.
Környezetünk, jó barátunk, házastár
sunk, lelki vezetőnk tán már rég lát
ja, sót többen figyelmeztettek is rá.
Lehet, hogy tán az alázatosság hiá
nya, a [ószándéloú krítfka semmibevé
tele a krítíkus pont lelkünk életében.
Vagy esetleg szűnní nem akaró be
szédességünk, mely képtelen mások
SEvát, de még Ili lélek <belső hang
ját is eltűrni. Olykor az önfegyelme
zés 'hiánya, a mértéktelenség, máskor
belsőnkről is árulkodö külső rendet
lenségünk, hanyagságunk. De beszél
hetünk az egoizmus törekvéseiről is,
mely ügyesen. önmagunkat is "meg
győzve", minden kisebb s nagyobb
előnyt biztositani kiván, hiszen ,,00-
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magunkat is szerétnünk kell". Vagy a
nagyfokú kritízáló, a másokban mín
den szálkát felfedező hajlamról, mely
legtöbbször szeretetlen megszólásba,
gúnyolódásba torkollfk.

A felsorolást hosszaslan folytathat
ná míndenkí. Itt erre most nincsen
szükség, Arra azonban igenis mínd
annyiunk számára feltétlenül szükség
van, hogy azt Ili 'bizonyos "arohime~
desi pontot" önmagunkban megtalál
juk, melynek számbavételével valóban
fel tudunk emelkedni Ili SZÜI1ke kö
zépszerűségből, Csakis' ezen a módon
leszünk képesek megmenekülni a lé
lek elrnerevedésétől, amorffá válásá
tól.

Kevesebb középszerűség voltaképp
azonos a több és jobb aszkézissel, a
lélek nagyobb éberségével. az evangé
liumi ifjúns'k jobbra, többre, az örök
életre vágyó lelkületével.

Szennay Andrd3

KARL RAHNER HATVAN ~VES. A könyveiről szólö Ismértetések ilyen
megjegyzéseket tartalmaznak: a legeredetibb teológusok egyike, nem riad visz
sza a Iegrnerészabb kérdések felvetésétől sem; az ember szinte megijed, de be
kell látnia, hogy a probléma felvetése jogosult; a régi igazságot új színben, uj
érdekkörben tudja előadni. A modern gondolkodás egyesül nála a biblikus,
patrisztikus és teológiai tudással. ~bre6ztő szerepet játszik a teológiai .íroda
lomban, amennyiben a szűkkörű problematíkából ígyekszjk kivezetni a kato
likus dogmatikát, hogy az valóban az eleven hit támasza legyen.

Életének főbb adatai a következők: 1904-ben született a németországi Freí
burgban. 1922 óta a jezsuita rend tagja. A szokásos filozófiai és teológiai ki
képzés mellett Heidegger oldalán elmélyül az egzisztencialista bölcseletben.
1937-ben magántanár Innsbruckban. tA náci uralom alatt nem taníthat, rnínt
lelkipásztor dolgozik Bécsben és egy bajor faluban. 1948-ban a dogmatika ta
nára Innsbruckban, a múlt év őszéri pedig meghívást kapott a münchení egye
tem katolíkus világnézetének tanszékére. hogy vegye át Romano Guardini
örökét. -

Tisztelői, barátai és tanítványai kétkötetes tanulmány-gyűjteménnyeltisz
telték meg 60-ik születésnapjára, A mű írói katolikus és protestáns teológusok,
filozófusok, liizikusok, biológusok, orvosok, pszichiáterek, antropológusok. A
széleskörű visszhang rnunkásságára egyáltalán nem véletlen. Ranner minden
emberi probléma kapcsolatát megtalálja a teológíával. Hiszen a teológia a hit
tudománya, az ember pedig egész alkatával. testi-lelki egységében benne áll
hitében, illetőleg természetfeletti rendeltetésében. A teológia műveléséhez illem
elegendő az egyházi hagyomány, illetőleg a múlt irodalmának ismerete. A mai
ember szellemíségéböl, a mai fi.lozófia gondolatköréből kell kiindulnunk, s úgy
keresni a feleletet a kinyilatkoztatásban. Ezen a téren Rahner kétségtelenül
sokat tanult az egzisztencialista filozófiától: nem megoldást, hanem módszert
és a kérdések felvetését. Nála már érződik a meggyöződés, hogy a filozófia
nem lehet minden me,gszorí~ nélkül "ancilla theolőgíae", a teológia szolgája.
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A természetes tudományoknak megvan saját törvényük, kibontakozási lehe
tőségük, A teológiai szlntézíst eredményeik ismeretében kell megcsínálnunk,
nem pedig kezdetleges állapotuk .bevonásával. A skolasztikus teológia az Is
ten és ember fogalmakban kifejezhető viszonyával, a dolgok változatlan Ié
nyegével foglalkozott. Ez a módszer teljesebb és elevenebb lesz, ha a gondol
kodó és hívő alanyra, a konkrét emberre közvetlenül is rátereljük a figyelmet.

Ez a szempont magyarázza a felvetett kérdések gazdagságát és változatos
ságát. Tanulmányokat ír a dogmatika tárgykörébőlés a vele kapcsolatos te
rületekről. Minden ilyen értekezés egy-egy tégla a már nagyon esedékes át
fogó modem dogmatika épületéhez. A problémák gazdagságát szolgálja ' a
teológia más ágainak, főleg a szentírástudománynak haladása is. A formatörté
neti vizsgálódás a szentírás egyes helyeire új fényt derített. Ennek alapján
jobban megértjük, mit akart kifejezni a régi szerző és mi a kinyilatkoztatott
igazság. Ezek'a megállapítások arra várnak, hogy beolvasszuk a dogmatika
rendszerébe. Rahner az ilyen tanulmányait Schriften zur Theologie címmel
gyűjtötte össze, s eddig öt kötet jelent meg. Nyugodtan nevezhetjük kerígma
tíkus teológiának is. Nemcsak a megismerhetőség és rbízonyíthatóság oldaláról
'nézi a kinyilatkoztatást, hanem úgy is, mint az igehirdetés vonzó tárgyát. ami
hivatva van a szeretet felébresztésére és az élet irányítására. Minden igazi
teológiának az a feladata, hogy a hitet növelje, 'tehát az egyház igehirdetésé
nek szolgálatában kell állnia. Ez nem jelent "népszerűsítést", katekizmUS
módszert, hanem csak azt hangsúlyozza, hogy a teológia maradjon kapcso-
.Iatban az élettel. .

Újszerűsége az, Jlogy minden kérdést a kinyilatkoztatás és az üdvrend
egészében szemlél, s keresi, hogya mai ember hogyan veszi tudomásul a szó
banforgó igazságot, milyen kritikai megjegyzéseket vet fel, milyen nehézsé
gei adódnak és mit vár a vallási igazságból. Ezért szélesedik ki a tárgyalás
menete s előáll a kapcsolat a filozófiával s a természettudományokkal. Olyan
kérdések merülnek fel, amelyeket nem találunk meg a régebbi tankönyvek
ben: az ember szabadsága és méltósága, a szabad idő teológiája, az idő értéke
sítése, a kegyelem tapasztalhatósága. a bűn és bűnbocsánat, mint a teológia
és .pszichoterápia határkérdése, a hívő és nemhívő együttélése, a konvertiták
lélektana, a tudomány, mínt hitvallás. A régi igazságokról is tud újatrnondaní,
mert keresi eddig fel nem tárt összefüggésüket vagy utánajár annak, hogy
egy-egy kifejezésnek, meghatározásnak mi a pontos teológíaí tartalma az egy
házi hagyományban. A megértést keresi rnás keresztény csoportok Jelé, amikor
kutatja, hogy mi a terjedelme egy-egy dogma érteImeZiésének,mit jelentenek
.számunkra a kinyilatkoztatásban használt jelképek, igazában mit mondunk
eretnekségnek, megigazulásnak, hogyan fogjuk fel a hit üdvözítő szerepét.._

Vtlágnézetí nevelés céljából indította el a Quaestiones disputatae, soro
zatot. Többek bevonásával kötetnyi terjedelemben tárgyalják az időszerű vita
tottkérdéseket: a szentírás sugalrnazottságát, a szeritírás és a hagyomány
összefüggését, . az ember származását, .az egyház mibenletét, hierarchiáját, a
diakonátus visszaállításának lehetőségét, az egyház és a szentségek viszonyát,
a halál és feltámadás teológiáját. J. Hóferrel együtt végzi a Lexikon für
Theologie und Kirche harmadik kiadását. A tíz kötetre tervezett műből eddig
nyolc megjelent. A kiadók úgy válogatták össze munkatársaikat, hogya Lexi
kon a kor tudományos színvonalának megfelelő forrásmű lett.

Rahner igazi stílusát viseli magán a Kleinestheologisches Lexikon, amit
volt tanítványával, Vorgrimlerrel együtt szerkesztett. Maga bevallja, hogy a
címszék alatt nem az iskolás formákat akarja ismételni, hanem eligazítást ad
olyan embernek, aki nem rest a gondolkodásra. Ez a szempont különben mín
denütt megtalálható írásaiban. A szavak árnyalati különbségének felhasználása
és a több oldalról való megvilágítás emlékeztet Scheeben, Kant vagy Heidegger
előadására. .

A Sendung und Gnade című kötetben a gyakorlati keresztény élet elveit
gyűjti össze. Itt míndent Krisztus központísága és fősége határoz meg. Az
ejyház első feladata az, hoi}' kegyelmi arcával nézzen a: vilái ·felé és li meg-



váltú gyümölcseit közvetítse, Minden e«y6b csalt ut!na következhet. Aki hisz
Krísztus megváltói művének realitásában, az nem fél attól, hogy megmutassa
az egyház emberi arcán a régi korok fáradt vonásait és rámutasson az új fel
adatokra. A megújulás forrása míndíg a kinyilatkoztatás. A természetfeletti
irányulás adja ajkára az ilyen megjegyzést is: A zsinat csak akkor éri el

. célját, ha az egyházat szentebbé teszi, a vallásos életet elmélyíti.
A teológus nemcsak elemzi és rendszerezi tárgyát, hanem hittel közeledik

feléje, hiszen a kinyilatkoztatásban az Isten önkítárulását látja, Rahner két
ségtelenül 'kíméletlenebb őszinteséggel veti fel a modern teológiai kérdéseket,
mint Karl Adam, Guardini vagy akár Danielou és de Lubac, ezért nem hiá
nyoznak ellenfelei sem, aki'k túlzott merészséggel és olyan kérdések felvetésé
vel vádolják, amire maga sem ad megnyugtató feleletet. Rahner azonban azt
tartja, ha valakit egy kérdés kínoz, annak felvetése már jogosult saz emberi
szellem köteles birkózni a felelettel. Abban azonban Newmanhoz hasonlít,
hogy kérdései míndíg a töprengő, de egyben rnélységesen hívő és imádkozó
teológus !kérdései. A skolasztbka szerette azt a kifejezést használni, hogy a
teológia. alanya a "kegyelem által megvilágított értelem". Ma - éppen a
legnagyobbak - az elvont értelem helyett szerétnek a kegyelem vezetése alatt
álló konkrét emberre hivatkozni, s éppen ebből adódik a problémák gaz
dagsága,

Az ember és Isten viszonya érzékelhető formában leginkább az imáb·q csen
dül ki. Ennek lényegét alig lehetne találóbban és rövidebben kifejezni, mint
ahogy az imáról szóló kötetben találjuk (Von Seqeti und Not des Gebetes): Az
Istenhez intézett szó lehet halk, szegényes és félénk, vagy szállhat az ég felé
fehér galamb módjára, de lehet olyan is, mint a keserű könnyek patakzása.
Csak az a fontos, hogy szívből jöjjön. Isten a szeretet szavát nem felejti el.
Szívesen és türelmesen hallgat bennünket egész életünkön át, amig kibeszéltük
magunkat. ,

Rahner munkásságának ma már visszhangja van a világegyházban, sót az
egyház keretén kívülálló keresztények kőzött is. Jelentőségének felmérésénél
írásain kívül figyelembe kell vennünk míndazt az ösztönzést, amit a teológu
sek gondolataiból és módszeréből merítenek s amivel hozzájárulnak ahhoz,
hogy az egyház megalkossa a modern idő,k Summa Theologica-ját.

(Gál Fer3nc)'

AZ EMBER ES AZ AUTÓJA. Az Automobile International adatai szerint,
1962. január l-én százmillió hatszáznegyvenezer személygépkocsit tartottak
nyilván a világ ötvenhét nagyobb autóparkkal rendelkező országában. A szám
azóta' jelentékenyen növekedett, mert az autóipar évente tizenkét millió sze
mélygépkocsit dob a világpiacra. A szám növekedni fog továbbra is. Ha nem
is éri el minden ország már a közeljövőben az Egyesült Allarnok és Kanada
állapotát, ahol mínden harmadik emberre jut egy autó, a' fejlődés mindenütt
afelé halad, hogy a személygépkocsi a tömegek használati eszközévé váljék.

Amidőn ezekről a hatalmas számokról olvasunk, a legelső gondolat, amely
felmerül: alkalmas-e rá minden harmadik ember, hogy autót vezessen? Aho
gyan az autó egyr~ nagyobb helyet foglal el az emberi társadalom életében,
úgy válik egyre súlyosabb, életbevágóbb kérdésse az autóvezetés lélektana és
erkölcstana, ' .

Mit jelent az autó az ember számára? - teszi fel a kérdést Louís Beir~
naert az Etudes hasábjain írt "Az ember és 'az autója" címu tanul
mányában. Egyszerű járművet-e, vagy presztizs-tárgyat ? Vagy - ahogyan
a francia kifejezést - "objet de prestíge' - még fordítani lehet: varázsesz
közt? Vannsüc, még pedig. igen nagy számban, olyanok,akik számára az autó
nem ,csupán jármű, hanem az utóbbi is: varázseszköz.

. Az autó - állapítja meg Beírnaert - nem olyan. jármű, rnínt a többi
társa. Különleges helyet foglal el közöttük. Rendkívül fürge, mondhatni: ta
nulékony szenkézet. Könnyedén engedelmeskedik vezetőjének, 'boszorkányos
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lYorsaadggal ,követi annellt egyetlen kéz- vagy lábmozdulattal közölt p&t'8nésalt.
De éppen ezzel a kezességével kísértésbe is viszi, el is tudja csábítani. Olyan
élményekkel kecsegteti és ajándékozza meg, amelyeknek csak az tud ellen
állni, aki legyőzte és megfegyelmezte önmagában a gyermeki mohöságot, a
kamaszos féktelenséget.

A kísértések közül, amelyekIkel a gépkocsi próbára teszi 4 gyöngébb lel
keket, a két legveszélyesebb: a "plaisir de la dévoratíon" - a habzsolás gyö
nyöre, és a ,,griserie de la vitesse" - a sebesség mámora. Nemcsalk a !kocsi
"falja" a kilométereket: azönrnagán uralkodni nem tudó vezetőt is elragad
ja a habzsolás gyönyöre. A körvonalaikká oldódó és mellette elsuhanó rnezők,

fák, hegyek, falvak és városok között nem a minőségrélrnényt keresi, hanem
az élmény mennyíségét élvezi. Beirnaert szerint a "habzsolás" a fogyasztásra
beállított ember végletes magatartása. Mínél többet akar magáévá tenni, meg
ragadni a világból, térből. tel jesítményből, még pedig a lehető leggyorsabban,
legkevesebb idő alatt.

Van ember, a,ki az autóban úgy érzi, végre kíkerülhet, kitörhet a korláto
zások közül, amelyek napi életében körülveszik. Azt hiszi, átszakíthatja a tér
és az idő korlátait is, új világba kerül, amelynek ő a feltétlen ura. Kozmikus
élményt keres és vél találni a száguldás primitív örömében.

A hatalomvágy, önzés és uralomvágy Ik1sérti meg ft vezetőt a mohó szá
guldásban. A sebesség mámorában lehullanak róla, háttérbe szorulnak benne
a "m!" parancsai. Az országutak világából ma még nagyon sokszor hiányzi·k
minden közősségí érzés. Csak aklkor alakul ki itt egy-egy pillanatnyi MZÖ9ség,
ha a gépkocsi-folyam valamilyen akadály előtt fel torlódik, megtorpan. Ilyen
kor a vezetők együtt érdeklődnek, szitkozódnak és 'méltatlankodnak, De mí
helyt szabad az út, azéthull az összeverődött laza kollektívum és mínden tagja
hanyatthomlok veti magát elszígeteltségébe.

Az uralomvágy, a minden áron győzni akarás könnyen dehumanizálja a
vezetőt. Irrítálía őt mínden, ami elébe kerül. Elsősorban az előtte rohanó sze
mélygépkocsi ingerli. Személyes Ikihivást, gúnyt, megalázást lát mínden roha
násban, mely gyorsabb az övénél. Az akadály, a másík, a gyorsabb autó még
a művelt hölgy ajkairól is hangos szitkokat tud kíesalní a volán mellett. Az
autók számának növekedésével párhuzamosan növekedik a gorombáskodás és
csökken a humánus magatartás az úton járók közötti érintkezésben.

Főként pedig szaporodik a baleset, a habzsolás és a dehumanizált versen
gés végső szankciója. Beírnaert megállapításait e téren a magyar statisztika
adatai is igazolják Az elmúlt évben a magyar utakon bekövetkezett több mint
tizen:kétezer baleset közül míndössze hat százalék eredt technikai okokból, az
utak és a gépek műszakí hibáiból. A balesetek kilencvennégy százalékának az
emberek magatartása volt az okozója: főként a türelmetlenség, az előzés! jog
meg nem adása, gondatlan vezetés.

A közúti közlekedés akkor váUk bíztonságossá világszerte, ha mindenütt,
minél több vezetőben kialakul a helyes viszony az ember és az autó között.
Ez a folyamat talán meg is Indult már. Hiszen amilyen mértékben válik az
autó tömegcíkké, oly ütemben csökken varázsa. Minél több autó suhan a köz
utakon, annál kevésbé lehet ezeket versenypályának tekinteni. Hiába előz

meg a türelmetlen és a sebesség mámorától elragadott vezető nem egy, de száz
autót - még mindig ezer szalad előtte. Minél inkább a mindennapi élet je
lenségévé és tartozékává ·lesz a személygépkocsí, annál kevésbé lehet kitörni
vele a mindennapi életből, a környezetből. Ugyanaz a világ robog a vezetővel

együtt és körülötte a többi autón, mint amelyikbőlki alkar menekülni. Ha
megérkezik valahová, a rejtett zugba a hegyek közé vagy folyó:'\: partjára, ta
vak mellé, vagy erdők sűrűjébe, ugyanazok az arcok, szornszédok, partnerek
várják vagy követik a maguk autóján. aklJkkel vagy amilyenekkel otthon kín
lódik a míndennapok küzdelrnében és versenyében. Az autó egyre kevésbé len
az a varázseszköz, amelynek segítségével türelmetlen, elnyomott lelkek kitör
hetnek hétköznapi helyzetükből. kozmíkus élmények részesei lehetnek, ural
kodóvá válhatnak, külön világba menekülhetnek.
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A mai ember voerseng6 kedve is fokozatosan megváltoztat)a a vezető és az
autó viszonyát. A sport arra tanít, hogy ha valaki a versenyben eredményt és
síkert akar elérni, nagyon jól kell ismernie az eszközt, szerszámot, gépet,
amellyel versenyez. A személygépkocsi tulajdonosa számára is egyre ter
mészetesebb parancs, hogy minél jobban meg kell ismemie, kti. kell kísérletez
nie a gépét, ha biztonságosan aikar haladni vele. Tudnia kell, hogyan visel
kedik a gép és annak minden egyes alkatrésze, ha a sebességmutatö nyolcvan,
száz, százhúsz fölé emelkedik A vezetőnek gépebúgásátról fel kell ismemie,
szabályosan működik-e az, mások által észre 'nem vett jelekből is meghallania,
látnia, ha valaholhi'ba van benne. Tudja, hogy nem bízhatja rá magárt a gép
re automatikusan, vakon, hogy a bonyolult szerkezetnek szinte egyénisége van,'
nem lehet durván rákényszeríteni olyan feladatot, amelynek megoldására nem
alkalmas.

Ismemie kell a pályát is. Az át beszél a vezetőhöz. Minden pillanatban
új és új figyelmeztetést intéz hozzá.. Ezeket a jeleket figyelembe kell vennie,
ha nem akarja gépét és önmagát veszedelemnek, pusztulásnak kitenni., Nem
fokozza a sebességet olyan űtszakaszon, ahol váratlanul elébe bukkanhat aJka
dály. Ismemie kell saját magát is. Képességeit és hiányosságait, gyengeségeit
egyaránt: milyen gyorsan tekint át egy-egy bonyolult helyzetet, ki tudja-e vá
lasztani a leghelyesebb megoldást és van-e ereje végrehajtani azt? A helyes
önismeret legelső parancsa: az ember, ha meggyőződik alkalmatlan voltáról,
nem vállalkozik autó vezetésére. Nem til volán mellé, ha olyankor, amikor
esetleg a pillanat töredékrésze alatt kell cselekedni, elveszti a fejét, vagy ha
egyébkénrt is hajlamos a szórakozottságra.

Kétségtelen, a tökéletes és biztonságos autóvezetés nem könnyű, nem egy
szeru, máról holnapra megoldható feladat. Nincs tökéletes gép, tökéletes út, és
tökéletes vezető. Az ember a volán mellett a legpontosabb közlekedésí rend
ben is magára marad. Magának kell döntenie hirtelen előállott bonyolult hely
zetekJben. A veszélyeket, amelyekkel szembe kell néznie, nem míndig lehet
előre, idejében meglátni. A veszélyek soha nem bizonyosak, de rníndíg ott
leselkednek a vezetőre, a gépben, az útban és önmagában. Még az óvatosság
sem elég, nem jelent tökéletes biztonságot, sőt, ha túlzásba viszik, balesetek
forrása is Iehet. Olyan úton, ahol végtelen sorban futnak a személygépkocsik,
a túlságosan lassú, óvatoskodó hajtás épp annyira Iehet zavarok forrása, mint
a vakmerő és gátlástalan vezetés.

Nem Mtséges azonban, az autóforgalom növekedésével párhuzamosan fej
tödníe, általánosabbá és tudatosabbá kell válnia az autóvezetés moráljának. A
volán mellől el kell tűnnie az önarnga primitív örömeibe feledkezett narcísz
szízmusnak, Az autóvezetőnek nem csupán a gépkocsi technikáját és a közr
Iekedésrendészet szabályait kell ismemie, hanern az autóvezetés lélektanát, a
volán ik1sértéseit ls. A közlekedésrendészetí szabályok betartását a hatóság és
a rendőrség kényszeriti ki szanikcióival. A volán moráljának kialakítása azon
ban numdenegyes esetben az ember személyes feladata. (Sinkó Ferenc)

AZ OLVASO NAPLÓJA. Solymos Ida abba a "negyedik nemzedékbe" tar
tozik, amely jobbára a második világháború után kezdte hallatni szavát, és
amelynek egyik krístályosodásí pontja, nemzedéld fóruma annak idején az Oj
Hold folyóirat volt. Azok, akik ott, vagy ott is kezdték, többnyire már 'köte
tekre, legalábbis kötetnyi munkésságra tekinthetnek vissza. Solyrnos Ida vala
hogyan mintha "elkallódott volna"; versei ugyan jelentek meg itt-ott, megle
hetösen ritkán, s egy-egy fordítás alatt is találkozhattunk a nevével; ennek a
névnek, ennek a valutának a köztudatban volt 'bizonyos fedezete, csak éppen
míntha kivonták volna, vagy kivonta volna magát a forgalomból. A Vendég
várás, úgy tudom, első kötete; elsókötetnek majd húsz évet késett és ami "tar
talmát" Illeti - mindgondolati-érzelmi, mind művészí értelemben: - egy-,
általán neIJ1 hasonlít az "elsó kötetem-e". Voltaképpen "perújítás" ez a könyv,
keserűen, rezignáltan, és mégis cáfolatul hallgatásra is, elhallgatásra is. Ahogy
a Perújítás cúnű vers mondía:
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Voltak .zavaim, megMti,lttem, 6ket,
rajtam lógnak, mint fejemen a haj.
Vénen az emb:r mire szedelőzhet?

Utakra is csak, amig fiatal.

Mi a "perújítás" eredménye? Solymos Ida kétségkívül megnyeri az újra
fölvett pert. Szeretném néhány szóval jellemezni ezt a szinte "az utolsó szó
jogán" elmondott, meggyőző védőbeszédet.

Az említett Perújítás negyedik darabjaként olvasom a következő két sza
kaszt:

. Hófúvás, hegymagas özön
telepszik a kifakult arcra,
s mint elesett bakát, Qefújja.

Nézz egyszer az ideg-n arcra,
mel'll szememből egy villanatra
sajátodként reádköszön.

A következő lapon a Képzelt látogatásban ezt a két sort találom: "Redő
nyeit lehúzza, becsukódik a város, - van, akí közelebb jut ilyenkor önmagá
hoz". Idézhetném ugyanennek a versnek nyolcadik darabját (,,5átraimban el
vékonyodtan, - néha rezegnek tagjaim. - Tanulhattam hallgatni hosszan 
jövendőm csúszós partjain ..."); idézhetném a Maholnap, Vendégvárás, ljára-.
kozó, ~rem, Tünődés címúeket; és példának hozhatom a Négysoros című töké
letes kis remeklést:

A szemedet, a szemedet,
képz-letemben ligetet

- vad madarakkal van teli 
jobb volna elfelejteni.

Hibátlan részletek, vagy versek; pár sorba zsúfolva SŰl"Ű, erős, távlatos
képek; uralkodás nyelven, rnondaton, a mesterség és a művészet eszközeín: a
dolgok - mai, és talán nem is csak mai Iíránkban tapasztalható - gyakori
"szétbeszélése", bizonyos bő lére eresztett verbalizmus helyett olyan, naav tá
volságokat áthidaló sorok, melyek sorközeik csöndjével is beszélnek. Például
a Vendégvárás végén, egy hiába való várakozás élményének lezárásaként: ,,!\z
udvar fái éjjel feketék. - Sárgák a sötétség hangjai"; vagy a Várakoros befe
jezéseként egy, az egész verset összefoglaló s ugyanakkor kínvíté, tárzvílagos,
és éppen meteorológiaí tárgyilagosságáiban nagy érzelmi erejű sor: "Tavaszqn
még topogok sárban. - Hideg van erre mostanában"; vagy a Tűnődés végső

strófája, melyben az utolsó sor úgy hat, rnínt egy váratlan zokogás: "Allok,
mintha nem is én állnék. - Nem test vagyok, csak szó és szándék. -' ki mesz
sziről magára nézet. - Ó boldog élet, boldog élet"; vagy a Születésnapodra
végén a "valahai" szokatlan-régiesnek ható jelzője, mely egyszerre gyűjti ma
gába a feledés, a régmúlt, a "révülés" hangulatát. és előlegezt - a "mező" szö
hoz kapcsolva - a boldogok-hazájáét, az elíziumi rnezőkét, talán a nyelvi
hangulati ihlet egy ritka kegyelmi pillanatának ajándékaként, .de talán a tuda
tos, és akkor igen avatott művészet gyümölcseként: " ... most rég-feledt arcára
látna, - a fiatalra, révülőre, - mint egy valahai mezőrel - s szólna: ez bol
dogok hazája".

5· ez az utolsó példa egyben "az érem másik felét" is példázza. ,,5 szólna:
ez boldogok hazája": ez a sor nyilván sántít egy kicsit, innét nyilván hiányzik
valami. Egy névelő. Egy névelő, mely nem fért be a sorba ésa költő bele
nyugodott, hogy amit mond, legalábbis szokatlanul, döccenve mondja, azzal
igazolva nyilván maga előtt magát, hogy lényegében semmiféle vétket nem kö
vetett el a nyelv ellen. 5 a nyelv ellen valóban nem vétett, legföljebb csak a
fülem ellen, mely itt simább, közkeletúbb, kevésbé csomós megoldást kivánt
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volna, márcsak az "el1z1um1" zene Jdvánalmai szerínt is. De hozhatok más pél
dákat is. Az Első szerelem végén nagy örömmel olvasom ezt aritkaszép strö
fát: "A hangod néha erre száll. - Elsuhog bozontos esőkkel. - Hallgatom,
kőszünke madár - vakítózöld, vizes mezőben"; s nyomban utána, a következő
lapon, közvetlen folytatásként, a Perlekedés és nosztalgia elején ilyesmi rontja
meg az örömömet: "Elszórhatnám-e bánataimat? - Apolom, ahogy épségemet
kéne. - Egy mondatod sorsomra hogy kihat!"; ugyanennek a versnek a máso
dik darabjában, nyilván a rím kényszeréből, egy kibicsaklott szórendű "csat
tanó" zavar ("elvon tőled bármi?"): a Képzelt látogatásban a negyedik darab
első két sora kitűnő, az utolsó kettő lompos, már-már valami rossz vezércikk
magyarságra emlékeztet, mindenesetre kírfvóan költőietlen: "Örökös hiányod
miatt - sok tévedésen tettenérnek. - Nem jön igazító szavad. - Azt hittem.
csak annyi az élet, - amennyit naponta letudn,i - képes lehetek bukdácsolva."

Tehát: jó versek, pompás képek, kifogástalan megoldások mellett ügyetlen
ségek, szálkásságok, lomposságok, nehézkességek js akadnak. Néha "esik a
hangja", és mintha ő maga nem is venné észre. Ez persze érthető. Az énekes,
reggeltől estig a négy fal közt énekleve, nem veszi észre a fél hangnyi esést;
nincs tanú, közönség, aki fölszisszen és figyelmezteti. Solymos Ida kötetében
nem egyszer érezheti ennek a négy-fal-közt-éneklésnek a hátrányait. Egyik
másik verse például annyira intim, annyira magánjellegű, hogy nem egészen
világos: hiányzjk belőle egy csipetnyi "általános érdek"; általában itt-ott
hiányz1k valami élesebb, tisztázóbb megvilágítás. Nem a tényközlő próza lapos
világosságát kérem számon rajta; a költészet "érthetősége" egészen másfajta,
intuitív, közvétlenebb érthetőség. A Négysoros például épp eléggé "bonyolult"
tartalmilag; mégis közvétlenül "érthető", illetve látható, fölfogható, átélhető,

sőt "élhető"; vannak viszont a kötetben olyan, erősen személyi vonatkozású
versek, melyek a "személyi háttér" ismerete nélkül korántsem hatnak olyan
megföllebbezhetetlen evidenciával, mínt a Négysoros, és még nem egy társa a
kötetben.

Minduntalan egy kép jár az eszemben, egy hasonlat, ahogy Solymos Ida
Iíráját, a Vendégvárás verseit szeretném jellemezni. A fa fölnő, kiforrja fia
talabb éveiben kapott sebeit; de nyomként ott vannak rajta a forradások és
göbök, göcsörtök. Van lombja, s ahogy a szél éri, van saját hangja is - (találn
egy-egy sorában, képében, mint a Perújftás idézett negyedik darabjának. elején
is érezhetni, Pilinszkyhez áll legközelebb kortársai közül, de ezt az ösztönzést
általában sajátjává asszímilálta, gazdagodott vele, s nem utánoz) - van lombja,
törzse, dallama, mély, küzdelmes kéreg-alatti élete; de vele növekedtek a sebek,
göcsörtök is.

S egy másik hasonlat is kísért újra: az énekesé. Az elrekedések, itt-ott
adódó gíkszerek, elcsuklások mintegy a magány jegyei; közönség előtt kell
énekelni, hogy a hang kicsiszolódjék. Persze nem virtuóz hajlékonyságúra:
ez már nem Solymos Ida hangja lenne. Mert őhozzá bizonyos fokig, - de csak
bizonyos fokig! - egyenesen hozzátartozik valami kis rekedtség, a hangnak
valami fojtott, tompább árnyalata, valami benső zaklatottság, küzdelem, izga
lom; sosem lesz, s ne is akarjon lenni, problémátlanul széphangú énekes, üres
és olajozott magas cékkel; éppen az, amit "visel, mint fogyatkozását a rok
kant vagy a szélütött" - éppen az az ő saját hangja, és érdeme.

•
Kezembe véve Csanád Béla - sajnos, nem a legszerencsésebb kiállítású 

kötetét", tulajdonképpen az iméntieknek az ellenkezőjével kezdhetném. Azzal,
hogy - egy bizonyos terjedeimen belül - túlságosan is síma a hangja, túl
könnyen veszi (vagy túlságosan kerüli) az akadályokat; míntha küzdelem nél
kül érné el eredményeit. Mit hoznék föl leginkább kifogásul? Itppen azt, hogy
jóformán kifogástalan. Neki nincsenek elcsuklásai, az ő hangja nem reked el,
nem árulkodik benső gyötretésekről, küzdelmekről akáT a kifejezésért, akár

• Pacsirta, céllj. Szent István .Tár&Ulat, 196'3.
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annak kifejezés-előtti megvtlágosításáért, amit aztán kifejez.. Lehet kifogásolni
azt, hogy egy költőnek túl jól rnegcsínáltak, túl símák, túl kerekek a versei?
Strófa úgy hull .strófa után, rnínt gyöngyszem gyöngyszem után, va,gy mint
ágról a cseppek. egymást követve, és sosem robbantva szét a tökéletességüket.
Kinyitom találomra a kötetet, kiragadok találomra pár strófát:

Dunruis köd ökben alszanak a színek.
ám túl a kék Badacsony oldalán
kís lámpás ballag a parányí ösvény
kanyarjaín. Lámpás-e vagy talán
csak gondolat, mely keresí az emlék
píncéí mélyén századok szerelmét?

Oly könnyű mínden, olyan nyugalom van.
hogy tűn6döm, val6-e ez az est?
Míntha páraként lebegne a.z élet,
s nem lenne bennem semmí-semmí test.
mínt ez a csönd a véges végtelenben

Találo.!n:ra nyitottam :ki a könyvet, s a véletlen a kezemre járt. Ki ne él
vezné a balatoni tájkép párás szépségét? Ki ne érezné a hangulat teltséaét?
a nyugalmat, békét, az élet pára-lebegését? A valóságban ezt a valóságos valón
túlit? a túlpart vándor kis fényét? a csönd zenéjét e "véges végtelenben"?
Idézhetném tovább: a parton merengő lányt, a kelő holdat, a sirály-lftúság
elsuhanásat. Mindez szép, hiteles, igaz; ha balatoni versekből kellene antológiát
összeállítanom, semmiképpen sem hagynám ki a legjava anyagból. De - s amit
mondok, már nem erről a versről, s még kevésbé ez ellen mondom, hanem
Csak szavait, kifejezéseit fölhasználva - általában azt szeretném, ha ez a líra
kevésbé volna "nyugodt", ha sokkal, de sokkal több "test" lenne benne, keve-:
sebb pára és több hús-vér-kín-könny valóság (belső is, külső is), és zenei esz
ménye nem mindíg a "szép szárnyalás" lenne; ha olykor csikorogva, hörögne,
akadozna, fulladozna, s 'elemibb mélyekről szakadna föL Nyomban az idézett
- s ismétlem, nagyon szép - Balatonpartí este után következik a kötetben a
három 'rövid szakaszból álló Kískunhalas. 1959-ből; a kötet kiemelkedően leg~

jobb darabjának érzem. Igy szól:

Felénk níncsen?k tengerek,
sem cethalak. Míkor a részeg
haj6r6l egy sötét napon
mélybe dobtak a tengerészek.

úsztam az árad6 homok
vad hullámaín fuldokolva.
Keserű volt a levegő,

mínt Jónásnak a cethal gyomra.

Számolgattam a napokat,
de bíz6n vártam új ígére,
hogy harmadík· nap hajnalán
vígan índuljak Nínívébe.

"önéletrajzi" vers, mondhatnárn, Nem tenger: aföldi homok, "vad" hullá
makkal, és akit belevetették, "fuldokolva" úszik; "keserű" neki a levegő: úgy
van, rnínt Jónás a cethal gyomrában. Egy másik vers, öt-hat évvel korábbról,
színtén valami eféléről vall. Sziksó a címe; érzésem szerint utolsó versszaka,
a "tanulság" levonása, összegezése fölösleges, nem kell a verset a gyöngébbek
kedvéért még egyszer összefoglalni; most mégis ezt a fölösleges utolsó szakaszt
idézem: "Én vagyok néha ez a száradt, - szikes föld, míkor a világnak - s az
Úrnak nem ds adhatok már - többet-magasztos km;iaimnál." Persze ez a simán
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futó, 'kerek strófa nem sokat érzékeltet a ikínokból, és megvallom, jobban sze
retném, ha ezek a kínok kevésbé magasztosak, és sokkal véresebbek, velőkig

hatóbbak lennének; de 1953-ban a 'költő még nincs teljes bírtokában eszkö
zeinek, nyilván még többé-kevésbé <kész edénybe tölti vérét-verejtékét is. De
többet szerétnék látni vérből-verejtékből, cethalban vergődésből és fuldoklás
ból, s bátrabb megmutatasát szerétném a kínnak; több, több, százszorta több
drámát, harcot az angyallal, Istennel, foggal~körömmel,ököllel,életre-halálra!
Olvasom egy lappal későb a címadó Pacsirta szállj című verset; utolsó négy

. sorát idézem, és külön nyomatékkal az utolsó kettőt; két nagyon szép. tiszta
sor ez:

Pacsirta szállj magasba, magasabbra!
Suhanj, lobogj bennem t', tiszta vágy!
Ogy rúgom el magamat a világtól,
h0O,y meg sem rezdül alattam az ág . . .

Ismétlem: nazvon szép, De én tanácsul megfordítanám az egészet:mé
lyebbre, egyre rnélyeobre, emberségbe, rnlsztéríumba, szenvedésbe,gondolko
dásba; és hagyjuk már ezeket a "tiszta vágyakat", melyek oly kevéssé érdeke-,
sek; ne rúgluk el magunkat a világtól, hanem vessük bele fejest magunkat;
és ha elrúgluk. ne úgy, hogy meg se rezdüljön. hanem úgy, hogy törjön le,
recsegve-ropogva az az ág! Igen, a Végtelent. "kita,rtó, erős ostromokkal" hő

dítia meg szívünk, de nem annyira fölfelé, hanem inkább lefelé és befelé, s
nem annyira úgy, mínt a pacsirta, hanem inkább úgy, mínt a fúrógép, bele a
csontjaínkba, a velőnkig! Egy jóval későbbi versből idézek, 1959-001, a Misz
tikus szerelem cíklusból: "Jaj de nehéz elmondani a lélek - szerelmét, ami túl
van az anyag - határain! A megszekott beszédek - egymás után kudareot
vallanak." Hagytán a .znezszokott beszédek kudarcot vallásának" egyáltalán
nem svcrenesés lapossáaa. Mert épp ez a föladat: a lélek szerelrnét úgy mon
dani el - a test nyelvén - hogy a "megswkott beszédek" magas Izzása tol
mácsolja: vagy pedig ha nem az, hát találjunk ki neki "nem megszekott beszé
det", mínt a maga - másfajta - "lelkd szerelmének" Mallarmé, vagy Rim
baud; vagy törjük szét irgalmatlanul a mezszokottat, ésássunk le IQ rnegszo
kott világ és szö legvégső mélyéíe; és ne féljünk közben se attól, hogy nyersek
vagyunk, se attól, hogya széplelkek rnegbotránkoznak. Annak Idején mottóul
választott Keresztes Szent János se félt tőle.

Es. úgy gondolom. itt van valahol lIa dolgok lényege". Meddig Ikell tekin
tetbe vennie egy költőnek, aki pap, azt, amit lIa hívek érzékenységének" nevez
hetünk? A "hívek" egy bizonyos csoportja persze szeret botránkozní ; és jaj a
botránykozónak ... De nem minden botrány, amin botránkoznak. A "katolikus
Iírának" (nem szívesen írom le ezt a megkülönböztetőnek látszó jelzót) azt
hiszem, nem annyira a léglesítés, a finomítás, az "ideál" felé kell haladnia,
mínt inkább megfordítva, a "reál" felé, a mély felé; nem a magas és tiszta
.Jégben" kellene megfürödníe, hanem az emberi szenvedés, verejték lucská
ban, az anyagban, amiben - azt már tudjuk - sokkal tapinthatóbban van ott
a szellem, és a lélek, mint a sugárzó éterekben. S az éter igazi útja is a mé
lyen át vezet.

Mindez elé azonban valamilyen jelet kellene írnom, a múltnak valamilyen
jeIét. Mert Csanád Béla kötete is megkésett kötet, 1963-as jelzéssel, de való
jában 1964-ben jelent meg, és már lezárja a költő útjának egy szakaszát: leg
későbbi versei 1960-ból valók. Mindaz tehát, amit mondtam, erre a korai, rész
ben kezdő, első szakaszra vonatkozik. Csanád Béla maga is érezte, már ebben
a korszakában, a saját "kerekségének" valamiféle csömörét: kezdte széttörní
túl csiszolt formáit, zökkenteni túl ívelten dallamos zenéjét, érdesebbé tenni
túl lágy hangját (rnelyben itt-ott mintha Toldalagi emléke is Jdsértene); lehet,
hogy még nem elég bátran, nem elég nyers leszámolással tette, de már meg
tette. Talán segítette ebben Rilkével való találkozása; még inkább segíthetne
erősebb kapcsolata a versformálás modernebb mödjaíval. és a katolikus él
ménynek olyan, rnerészebb, keményebb változataival, amilyen egyrészt Clau-
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delé, másrészt Pierre Emmanuelé; és - részben példájukra - Urai V'ilágána:k
,,egzisztenciálisabb" tágítása. jóval a hangulati líra keretein túlra.

A Pacsirta szállj komoly kezdet, melyen azonban költője már túl van. A
harmóniából indult, s ez a legnehezebb: a harmóniából indulni; most könyör
telenül össze kell törnie ezt a harmóníát, hogy romjain, drámai küzdelemben
magával és anyagával, kivívja kíküzdie, élményben, "tartalomban" és for
mában, az új harmóníát,

Minden igaz költészetnek ez az útja: saját romjain épülni mírid magasabbra

(Rónay György)

SZlNHAZl KRONiKA. Az évad végén mutatta be a Madách Színház Ka
maraszínháza Miroslav Krlezsa: "Agónia" cfmű drámáját. A kis színház egész
évi műsorának legkiemelkedőbb darabja ez a fojtott l "vegőjű, elmét szívet
egyaránt megdolgoztató színpadi ballada. Nehéz is meqérten1.. miért il1/en későn

kerűlt sor a bemutatójára, nyári melegben, amikor régi iratlan szahál'II szerint
a könnyed?bb szórakoztatás a helyénvaló. Arról nem is be,~zph'e, hortu a hir
telen bekövetkezett évadzárás a megérdemelt kifutás lehetóspqét is elvette az
'igényes, ízzig-vérig irodalom drámától. A jövő évadna7e kell moAd alkalmat
adnia rá, hogya neves horvát író darabja találkozhasson közönségével.

Belső dráma az "Agónia", a lelkek drámá1a. Kűlső cst:!lekménye alia vn1l,
Szerkesztési módja ebből a szempontból Racine-éra emlékeztet. A szereplIlk
dialógusaiból, (amelyek nem is annyira dialógusok, mint inkább eg'llmás mellé
helyzet monológok) a színpadon kivűl le1átszódott és 1avnrészt régen elmúlt
események elevenednek föl egyetlen sűrített atmoszférájú estén. amelynek
vészes monotóniáját két fegyverdörrenés szakít,1a meg hatalmas felkiáltó ;el
ként. Mind a kettő egy életet olt ki és mind a két alkalommal maga az áldozat
húzta meg a ravaszt.

Lényeoében három szerenlője van a drámának: Lenhach bár6. a [eleséae,
Laura és Krizsovec ügllvéd. Űk hárman szerelmi hlÍromszöget is alkotnak, VPq
zt:!tük azonban nem ehből a banális hel'lJzethől adódik. A hnsza« évek elején
járunk, feltehetően Zágrábban, de mindenképpen olyan városban, amelu o
háború előtt a Monarchiához tartozott s aztán átkeriilt a iUOfJszláv k;rIH'lI,~áqhl1,

Lenbach báró, az egykori gárdatiszt, anyagilaq és erkölc.~Heg is tönkrement
ember. Züllés?, mint azt később Laura szavaiból megtudjuk, 1)oltaké1J'Pen már
1909-ben kezdődött, amikor kártyacsalás miatt kizárták a testőrséaből, bár to
vábbi következménye akkor nem lett a dolognak. Az új helyzetben azon han
végképp nem találta helyét, valami, lehet, hogy igaz, - lehet hogy, nem iaaz,
kémkedési ügybe is belekeveredett, ami miatt három évet börtönben is ült (ez
alatt szövődött a kapcsolat Laura és férje ügyvédje Krizsovec doktor között), .
most pedig lószakértőként tevékenykedik (ez az egyetlen dolog, amihez ért)
leginkább azonban a felesége nyakán ingyenélósködik, iszik és kártyázik. Laura
ugyanis jól menő divatszalont nyitott. Az asszony mégis, a végsőkig boldogta
lan. Szeretné az ügyvédhez fűződő kapcsolatát legalizálni. Lenbach azonban
nem hajlandó válni, (nem vallásos meggyőződésből, hanem családi hagyomány
ból, mint mondja), ugyanakkor állandóan adósságokba keveredik és ilyenkor
Laurát zsarolja, hol fölényesen, hol megalázkodva. Legfőbb fenyegetése, hogy
öngyilkos lesz, erre azonban sosem kerül sor, mert az asszony mindig előte

remtette a pénzt, egészen eddig az estéig, amikor ismét egy ilyen zsarolási,
kunyerálási jelenetre 'került sor. A telítettségig fokozódott gyűlölet és elkese
redés ezúttal nemet mondat Laurával és a félig részeg Lenbach elköveti vég·
zetes tettét: átlövi a saját szivét.

Laura megrendülés nélkül, szinte kegyetlen hidegséggel fogadja az ese
ményt, azt hiszi, most szabad végre és beteljesülnek álmai, de még az éjszaka
folyamán csalódnia kell. Az ügyvédnek nincs egyetlen emberi közvetlenségü
hangja a számára. Tudálékosan terjengős mondataival inkább a halottat men
tegeti és őt vádolja, és Laurának be kell látnia, hogy ettől a síma szavú, az
igazi énjét kenetes frázisok és ügyvédi fogalmazások mögé rejtő karrieristától
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semmit sem várhat. MásOdszor i3- dörren a pisztoly és ezuttal Laura esik össze
holtan.

Grand guignol-szerű történet, Krlezsa azonban hiánytalan lélekt<zni pontos
sággal vezeti végig. Minden sző, minden cselekedet a hősök alkatából, külső és
belső adottságaiból folyik. El sem tudjuk képzelni, hogy másképp is viselked
hetnének. Ugyanakkor nem valami sötét és könyörtelen fátum tragikus hor
dozói, mint a görög tragédiák hősei, -hanem egyszerűen ilyenek. Nem a sor
sukkal szembenéző, azt vállaló vagy ellen:? lázadó tudatos emberek, hanem
sokkal inkább társadalmi képződmények, egy meghatározott társadalom, vaOtJ
társadalmi réteg kreaturái. Lenbachnak világéletében elég volt a neve, a szár
mazása, a társaságban elfoglalt poziciója, hogy fenn maradjon. Sőt, ez a kisebb
nagyobb bajokon is mindig átsegitette. Valószínűleg soha nem tette fel magá- ,
nak a kérdést, hogy mivégre vagyunk a földön, még kevésbé azt, hogy ő sze
mélyesen mivégre van. Holott a tudatos ember volt valahol itt kezdődik. A maga
keretei között Laura sem 'Bokkal különb nála. Ö ugyan látszólag alkalmazko
dott a megváltozott helyzethez, de ezt csak megaIázó átmeneti állapotnak érzi,
és eszköznek, hogy visszaszerezze azt a langyos biztonságot, amit a hasonsző

rűekkel. együttélés jelent. Legalábbis illúzórikusan. Innen van ezeknek az em
bereknek kétségbeejtő talajtalansága. Nincs egyéniségük, csak társasági hova
tartozandóságuk. És paradox módon ezért olyan reménytelenül magárwsak.
Ezért nincs a dolgokra egyetlen emberi reakciójuk. Laurának a férjével foly
tatott, és a sürgősen szükséges kétezer dinár körül forgó kirws beszélgetés so
rán, leofőbb gondja az, hogy "meghallja a személyzet".

Krizsovec ügyvédet más fából faragták némiképp, de emberségéből ő sem
vizsgázik különben. Ö reálisabban látja, hogy a régi világot nem lehet vissza
hozni, viszont az újban akarja elérni azt, ami felé a régiben már oly sokat
ígérően elindult. Hogy mit érez, és hogy érez-e egyáltalán valamit, abból nem
!irul el semmit. És ha az iróval szemben hiányérzetünk támad valahol, akkor
itt, Krizsovec jellemrajzánál. Nem mintha nem lenne elképzelhető egy ilyen
örökké óvatosan fogalmazó, olaj simaságú, semmit sem kockáztató, de szívó
san célratörő, ellenszenves figura. De több tisztázást igényelt volna aLaurához
fűződő kapcsolata. Lenbach és Laura házassága konvencionális, társasági tákol
mány volt s a vele kapcsolatos felszínes érzelmek hamarosan elpárologtak. Az
üOyvéd és az asszony között azonban mégis csak volt oolami mélyebb érzelmi
kapcsolat. Kellett, hogy legyen az egyéniségének valami fogódzója, mert enél
kül nehezen képzeljük el az egész viszonyt. Ezt érezhette az író is, és talán
ezért írt a darabhoz, harminc évvel első megírása után, egy kiegészítő harma
dik felvonást, amelyet (minthogy az első Lenbacké, a második Lauráé) Kri.
zsovecnek szánt. A Madách Szinház Kamaraszínháza enélkül a kiegészítő fel
vonás nélkül, lényegében eredeti alakjában mutatta be a darabot, és igazat kell
adni neki, mert ez a pót felvonás, (amelyet Krizsovec úgyszólván végig beszél)
csak az eredeti balladai tömörségének rovására megy, anélkül, hogy a felve
tődő problémára választ adna.

Krlezsa szenvtelen tárgyilagossággal mutatja be hőseit. Nem mond és nem
is mondat véleményt róluk. Valójában azonban ezzel a hallgatással mond a
legtöbbet. Egy sajátos embertípust állít színpadra, amellyel nem tudunk együtt
érezni, nem tudunk a sorsával azonosulni, de döbbenetet és szánalmat vált ki
és gondolkodásra késztet.

A Madách Színház Kamaraszínházában jugoszláv vendég rendező, Bojan
Stupica, a belgrádi Nemzeti Színház művészeti vezetője vitte színpadra Krlezsa
darabját, konzseniálisan. Igaz, hogy könnyű dolga volt, mert három olyan ki
tűnő színészt kapott munkatársul, mint Ajtay Andor (Lenbach), Tolnay Klári
(Laura) és Bessenyei Ferenc (Krizsovec), akik tökéletes hitelességgel jelenítik
meg az író által elgondolt alakokat. Talán csak Tolnay Klári Laurája sikerült
egy árnyalattal gyöngédebbre a szerző intenciójánál. A kisebb szerepekben
Rákosi Mária, Ilosvay Katalin és Szabó Ferenc nyújtott az egész előadás ma
gas színvonalához méltó alakitást. A fordítás Csuka Zoltán és Vujcsics D. Szto
ján színvonalas munkája. (Doromb'll Károl'llJ



dpZÓMÚ\7tSZET. Jegyzetek képz6művészett trásokból, kiadványokr61. A
legszebb kiál1ítású francia rnűvészetí folyóiratok egyike, a Jardin des Arts
"Czontvary"~ról, azaz Csontváry Kosztka Tivadarról közölt hosszabb tanul
mányt, az áprilisi számban. A "Csontváry, az élő álomlátó" círnű esszét Marcel
Brion, a Francia Akadémia tagja írta, a legjelentősebb nyugati művészetí írók
egyike, az "Art abstraít" címűkötet, Braque-ról és Chagallról szóló szép köny
vek szerzője, Brion tanulmánya (amelyet 3 színes és 8 egyszínű reprodukció
kisér) ismerteti Csontváry életútját és főbb alkotásait, közöttük a "Mária kútja
Názáretben" és "A Madonna-festő" című festményeket, ..,... jelentős helyet je
lölve ki az európai művészet történetében a magyar mesternek. Örvendetes az
írás szokatlanul rneleg és lelkes hangja, hiszen a franciák - akiknek oly gaz-

, dag a saját művészetük- rendszerint szűkmarkúakszekták lenni az elismerés
ben, ha idegen nemzet művészéről van szó. Brion tanulmánya minden bizony
nyal jelentős lépés abban az irányban, hogy Csontváry piktúráját érdeme sze
rínt megismerje a külföldí művészetí közvélemény.

Ugyane folyóirat előző (márciusi) számának [órésze a 83 esztendős Pablo
Picassóval foglalkozik; két szobrász: Arp és Zadkine, az író Marcel Jouhandeu,
Vieira da Silva festőnő s mások méltatják a nagy művészt. Közli a szerkesztő

ség Cocteau rövid írását is Picassóról, amelyet pár nappal halála előtt vetet'
papírra a költő. Le Corbusíer, a világhírű építész, az újabb Picassó-képek kap
csán a -,következő egymondatos nyilatkozatot adta: "Picassónál sosincsen vesz
teglés". Raymond Escholier - célozva Picassó ma is fiatalos művészí munkál
kodására - e szavakkal köszönti a mestert: "Aki azt mondja: Pícassó, - azt
mondia evvel: Ifjúság ..." A cikkek mellett reprodukciók és fotók szerepel
nek, Pícassó életének és munkásságának különböző korszakaiból. A fényképek
között szerepel egy, amelyen a művész melett három közeli barátja áll: a költő

Reverdy, Cocteau és a magyar származású, a 20-,as évek óta Párizsban élő

kíváló fotóművész: Brassai, akinek a spanyol egyházi ünnepségekről 'készített
színes fotó-sorozata pár esztendővel ezelőtt jelent meg külön albumban, Henri
de Montherlant előszavával.

Torinóban áprilisban zárult a Gal'leria Civica d'Arte Modrena nagy kiállí
tása: ,,80 festő Renoirtól Kísling-íg", Oscar Ghez, neves genfi műgyűjtő kol
Iekcióját állították. ki;,a múzeum gyönyörű, 228 reprodukciót tartalmazókataló
gust adott ki ebből az alkalomból. Renoir, Sígnac, Vuil1ard, Utríllo, Marquet,
Lurcat, Max acob (a költő), Bissíére (az egyházművészetben is tevékenykedő

nagy francia festő), Van Dongen (az agg Fauve-mester) s mások munkái sze
repeltek a kiállításon (és a katalógus képtábláín), valamint a magyar Czóbel
Béla 'két vászna: egy protestáns lelkész portréja és egy női akt,' mindkettlő a
10-es évekből. Jólesett magyar művésszel találkozni ilyen ilusztris együttesben
és ilyen remek kiadvány oldalain,

A párizsi Charpentier-galéría École de Paris 1963 címmel nagyszabású ki
állítást rendezett a közelmúltban. A tárlaton pontosan 100 festmény szerepelt,
100 művésztöl - közöttük Roger Bíssíére-től, Dunoyer de Segonzac-tól, Pígnon
tól, Mattától - egy-egy kompozíció. A gyümölcscsendéletével résztvevő Czóbel
Béla mellett az 1929-ben született F2hér György volt a kiállítás másik magyar
művésze, "Meudoni tájkép't-ével, A katalógusból rnegtudtuk, hogy Fehér rövid
del a második Világháború után 'költözött Franciaországba, s ott - többek kö
zött - egy sorozat illusztrációt készített az 1944-ben hősi halált halt francia
író: Antoine de Saint-Exupéry munkáíhoz,

"Svájci művészet a xx. században" címmel nyílt nagy tárlat a Lausanne-l
Szépművészetí Múzeumban; a kiállítás felvonultat ja a kis köztársaság legelső

rnűvészeit, Hodlertől kezdve Paul Klee-n és Sophie Taeuber-Arp-on át Alberto
Giacometti szöbrászíg, - re~istáktól és poszt-Impresszíonístáktől a szűrrealís

tákig és absztraktokig. A díszes kiállítású katalógus átlapozása során kitűnt,
hogy igen sok prominens svájci művész alkot vallásos ihletésű, ill. egyházi ren
deltetésű műveket, így Marcel Poncet, Hans Stoeker, Louís Scutter és mások

A Gondolat kiadónak abban a sorozatában, amely a különböző irodalmi
művészeti irányzatokat (barokk, klasszicizmus, futurizmus stb.) ismerteti, adták



ki Koczogh Akos tanulmányát az expresszionizmusról, érdekes dokumentu
mok és szerenesésen kiválasztott irodalmi szemelvények kíséretében. Koczogh
írása nagy tájékozottsággal vizsgálja az expresszionizmus gyökereit, amelyek
részben az írodalom- és művészettörténet távolabbi múHjába Grüne
wald, Greco) részben az első világháború 'körüli, vajúdó poligám társadalom
talajába nyúlnak bele. A kis könyv bemutatja az expresszionizmus folyóiratait,
korífeusait, a többi avantgardista rnűvészetímozgalommal való érintkezési pont
jait, legnagyobb képzőrnűvészeit: Kokoschkát, Franz Marc-ot, Rouault-t Souti
ne-t, Barlach-ot. Kokóschkával kapcsolatban a kevésbé tájékozott magyar 01
vasót 'bizonyára érdekelte volna, hogy a rnester egyik iifjúkori főműve, a bibliai
tárgyú "Veronika" magyar rnagángyűjteményben,ill. rövid idő óta a Szépmű

vészett Múzeum falán függ. Melléfogás a könyvben, hogy Le Corbusier-t a
.Bauhaus" egyik vezetőjének nevezi a szerző, (44. és 84. old.) Le Corbuster-nek
semmi néven nevezendő köze a Bauhanshoz nem volt, sőt az ő egész építészeti
szemlélete merőben más, mínt a Bauhaus vezetőjéét a kissé hideg, száraz Gro
píusé, A ll. old.-on Koczogh az "angol Stephenről" ír, aki "magát a 40-es évekíg
marxistának vallotta". Valószínűleg nyomdai hiba folytán az egyik Iegnagyobb
élő angol Iírikusnak és esszéistának éppen a vezetékneve sikkadt el: Spende1'.

Ferenczy Béni munkái Székesfehérvárott. Ferenczy Béní az a mayar
művész, akit míndenki mélyen szeret és nagyon tisztel. Igy volt ez 1956 ősze

előtt is, amikor a mester még egészséges volt, s a szívek mégjobban vele érez
nek, rníóta tart nehéz betegsége. Rossz szót róla - tudtommal - nem írtak le
(kivéve a Magyarok círnű - egyébként kitűnő - folyóirat ,1946. áprilisi szá
mában egy akkor ifjú műítész hányaveti vélekedését); kevés magyar rnűvész

nek jutott ki az őszinte, osztatlan rokonszenvnek oly foka, mint neki. Kállai
Ernő - aki pedig elsősorban a legmerészebb avantgarde-törekvéseknek volt a
híve - egy beszélgetésünk alkalmával (nem sokkal halála előtt) a legnagyobb
rnéltánylással emlékezett meg Ferenczy Béníről. s az a tv-rendezőnő, aki az
elmúlt hónapokban a Ferenczy-kisfilmet tké5zítette, meghatva mondotta el,
mekkora emberi példa volt számára a mesterrel való megismerkedés, a vele
való együttlét a film forgatása idején. Hány magyar író és költő vallott róla
versben, cikkben, tanulmányban: Kassák, Illyés, Hubay Miklós, Toldalagi Pál,
Jánosy István, Somlyó György, Pili.nszky János, Nagy László, Görgey Gábor,
Juhász Ferenc ... A toll legjobbjai rnindenkor közel érezték magukhoz e nagy
szobrászt és rajzolóművészt, nem utolsósorban emberi lénye: kedvessége, szel
lemi előkelősége, egyenessége, jóbarát-volta, íróníkus, csendes humora, átfogó
műveltségemiatt. Ez utóbbi vonásáhozcsak egyetlen - kevéssé dsrnert ~ ada
lék: Magyarországon még dgen-Igen kevesen ismerték Graham Greene "The
Heart of the Matter" című hatalmas regényét (magyarul azután "A kezdet és
a vég" címmel adták Iki), - ő már 1950 körül nekiült és szabad óráiban le
fordította magyarra.

A székesfehérvári I. István király Múzeumban (Magyarországnak a pesti
Nemzeti Szalón lebontása óta egyetlen megfelelő kiállítási helyiségében) Kovács
Péter muzeológus által rendezett kiállítása, egy-két régebbi munkáia mellett,
újabb alkotásait, főleg rajzatt és akvarelljeit sorakoztatta fel. Természetes,
hogy a balkézzel készült rajzok (Ferenczy Béní jobbja hét és fél év óta 'béna)
nem oly érzékien, artisztíkusan szépek, mint az 1956 előttiek ... De amit Fe
renczy Béní - amikor lesújtott rá a féloldali bénulás - elveszített ; a vá
mon, azt - hogy a régi szólásmódot megfordítsuk - megnyerte a réven, At
szellemültebbek, nemesebbek, biblikus hangulatot lehelőbbek már nem is le
hetnének ezek a szelíd, tiszta, a lélek megtörhetetlenségéről valló alvarellek
és rajzok, reszketeg, imbolygó kontúrjaikkal. A hetvennégy esztendős, testi ere
jében megfogyatkozott Ferenczy Béní székesfehérvári munkáínak láttán az öreg,
beteg Arany megindító sorai jutnak eszünkbe: "A lantot, a lantot szorítsd kebe~

ledhez ... Ujjad valamíg azt pengetheti. - vígaszt bús elme talál. ..."
Figurális rajzai, egy-két tája és állat-ábrézolásaí mellett mily emlékezete

sek virágcsendéletei! "Béni, hol gyűjtötted ezeket a csokrokat? (Pilinszky Já
nos cíkkéből, "Új Ember", 1964. május 24-d szárn.)

(Dévényi Iván)
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Z!:NEI JEGYZETEK. (Tamds Alajos: Missa fuventutfs.) Tam&
Alajossal történt utolsó beszéIg :tésünk alkalmával megemlítettük aszerzó. új
tervét, egy gyermekeknek szánt rövid mise-kompozíció gondolatát. Azóta az
új misét már be is mutatta a Kapisztrán Gyermekkar és Gyermekzenekar a
szerző vezényletével. (lj alkotás - elsó hallás után - ritkán kavar fel ilyen
ellenkezésekei, ritkán vált ki ilyen viharokat. Sokan felháborodtak: templom
hoz és imádsághoz nemillónek nevezték a misét. Mások viszont a legnagyobb
elragadtatással hallgatták a művet s "vándoroltak" sz irte a fóvárosban, csak
hogy mindegyik előadásán jelen lehessenek. S már ebből is nyilvánvaló, hogy
a Missa iuventutis túlléPte szerzője szándékát: nemcsak a gyermekek és az
ifjúság miséj:? lett, hanem mindnyájunké.

A legmodernebb egyházzene szerteágazásának, fejlődésének nyomon kö
vetése szinte lehetetlen, kilátástalan feladat. A szakkönyvek a XX. század
második feléhez jutva nem sorolják fel a különböző iskolákat, sem az alko
tásoloot, inkább a hallgatókban keltett szubjektív érzések szerint jellemezik
és csoportosítják a legmodernebb alkotásokat. Alfred Colling például (Histoire
de la musique chrétienne, a "Je sais - Je erois" sorozatban) a szmtzene ér
teIméül és céljául az öröm gondolatát jelöli meü.. S Tamás Alajos ha másfe
lől is, de ugyanide jutott. Miséjének alapeleme a vidámság, öröm és optimiz
mus. Az egész kompoZÍciót éltető, lüktető táncritmus is ezt a gondolatot su
gallja. A szerző ugyanis, jóllehet miséje a legmodernebb hangszerelésű, a ba
rokk mesterektől, elsősorban Hiindeltől is tanult, s ugyanolyan bátorsággal
használja föl a kor legküZönbBzőbb táncel:meit, mínt nagy elődje tette. A ki
lenc tételes mise mindegyik része más és más tánccal ujjongva magasztalja
Istent. A latin szöveg is leegyszerusödik, alkalmazkqdik a gyermeki haszná

.lathoz. Nem költői remeklés, de nem is kell, sőt nem is szabad annak lennie.
Aki azonban ezt a szöveget hittel ~s átéléssel énekli, az bizonyára megérzi a
benne kifejtgtt gondolatok nagyságát. (Idézem ízelítőnek az Introitus egy
részét: tn' sZÍvem az Urat áldjad, I szent zene hangjai szállnak, I itt van az
ar, alleluja, I itt van az Úr, kopog nálad, I szívünkbe száll, alleluja stb. Ez a
példa is mutatja, hogy a szövegben nincs "semmi különös". Mindazonáltal a
maga puritán tömörségével nagyon közel állhat a gyermekekhez. Olvasóink
közül is bizonyára sokan emlékeznek még a régi Cecilia-misére, amelyet kép
ről lehetett megtanulni, s olyan bájos szövege volt, hogy némelllik részét máiD
sem ffllejtettem el.)

Az Izráelben tett út termékenyítő hatása elsősorban a ritmus és az ilt6
hangsterek gazdag kombinációján érződik. Nyilván a hires Kongói mise ts
éppúgy szerepet a Missa iuventutis mintái között, mint Duval atya kísérletet.
Oriási hibába esnénk azonban, 'ha eklektikus elemei felől közelítenénk meg a
misét. Tamás Alajos ugyanis tudatosan eklektikus, nála ez nem gondolatsze
génység, hanem a z"!neirodalom eddigi eredményeinek kísérleti szintézise. Gre
gorián? - A Missa legszebb része, az Ave Maria emlékeztet rá és kölcsönöz
kifejező eszközei ből. Klasszicizmus? - Hallgassuk meg a Gloriát és a mélyén
ott érezzük Mozart leszúrt tisztaságát. Modernség? - A bevezető Introitusnál
keresve sem találunk jobb példát. S mindezek mellett még ott lüktetnek a
magyar népdalkincs és népi ritmus legszebb hagyományai, s talán éppen ezek
nek köszönhető az a tündéri lebegés, amely jellemzi az egész misét. A magyar
néphagyomány sok olyan táncot ismer, amely a természetfölötti világot ma·
gasztalta és ismer olyan mondókákat és versikék:t, amelyek gyermeki egll
szeruséggel fejezik ki egy-egy nagy ünnep hangulatát. Nos, közvetlenül ebből

az ősi néphagyományból sarjadZÍk a Missa iuvertutis alapeszméje s a modern
zenei effektusokegyben azt az ősi hagyományt is modernizálják.

Az ütőhangszerek egész sora szerepel a mise kíséretében (s ez már az .egy
házzene formai kötöttségeinek tudatos fellazítására is utal), ki"!melkedő he
llletkap azonban a tamburica és annak hosszabb szólója. Egy bajai kislány
játszik a hangszeren - elképesztő virtuozitással. A többiek is kitesznek azon~

ban magukért ! trezni, hogy örömmel és lelkesedéssel muzsikálnak, hogy átélik
az egész misét és hangulatát. (Ez egllben válasz a mise kárhoztatóinak is.) Az
Inekkar azonban egllelőre túlságosan magának 8nekel, nem fordít gondot a2



értheM szc'.ivegmondlisra,' pedig a betétek'n~l nagy szilkség lenne.
,,Mlisfelé próbálkozom" - mondotta keleti útja után Tamds Alajos. A

Mf.ssa iuven:tutis azt mutatja; hogya "másik" út - jó út.

.(D v o r z s li k S t a ba t M a t e r e a M A V S z imf ó n i k u s o k k a l.) Az
évad egyik utolsó hangversenye volt, kimeritő hőségben, mindazonáltal rend·
kívüli érdeklődés mellett. És ez a fokozott figyelem azt mutatja, hogy a MAV
Szimfónikusokfnár túlnőttek azon a bizonyos körön, feladatuk immár nem
csupán a zene népsz:TŰsitése, hanem emellett kiemelkedő előadásokkal kell
fejleszteniük a közönség zenei ízlését. S ha a Pécsi István vezette Dvorzsák·
hangverseny nem f.s volt ilyen kiemelkedő zenei ünn~p. a "nagy e16adásqk"
lehetősége - hála Lukács Miklós hozzáértésének és tudásának - megvan az
együttesben.

"Inkább meghalnék, semhogy még egyszer végigüljem" - írta a The
World hasábjain Bernard Shaw Dvorzsák Requiemjének angliai bemutat6jc
után. Dvorzsák egyházzenei művészetéből három alkotás, a Stabat Mater, a
Szent Hedvig oratórium és a Requiem emelkedik ki. Az él~snyelvű Shawt el
sősorban az bosszantotta, hogy Dvorzsák a Requiemet megrendelésre írta, hoJ
ott idáig - ezerinte - nem süllyedhet egy zeneszerző, legfeljebb egy temet·
kezési vállalkozó. Shaw nyilván a Stabat Matert sem részesítette volna elné·
zöbb bírálatban, s mint sok más esetben, most sincs egészen igaza. Mert 8z~k

a művek Dvorzsák alkotó munkásságának kiemelkedő darabjai, nélkülük sok·
kal szegényesebb l:;ne a romantikus egyházi zene története. Ezekben valósul
meg talán először a romantikus és népi, valamint a vallásos ihletés sikeres
szintézise s közülük is tal-án éppen a Stabat Materben a legteljesebben és leg·
hitelesebben.

A Stabat Matert aránylag fiatalon komponálta Dvorzsák, éppen azokban
az esztendőkben, amiTcor zeneszerzői pályája töretl:mül ívelt fölfelé. Mintá;1Q.
elsősorban Perqolese hasonló alkotása lehetett és nem maradt érzéketlen a
német romantika ösztönzésével sz~mben sem. (Elsősorban Brahms hatására
gondolunk.) Ezeket a behatásokat azonban szerencsésen egészíti ki a cseh nép
zene és Smetana inspirációja. Alapt6nusa végletesen romantikus, az egyéni
érzelmek sz~nvedélyesen és parttalanul áradnak a műben, ám a mélyebb ze
nei rétegekben megérezhetjük a kollektivum érzéseit is. Azokban a tételekben,
amelyekben Dvorzsák szabadjára engedt2 romantikus ihletését, azokban érezni
csupán valamelyest hosszadalmasságot és túlirtságot. A szigorú, temperamen
tumosabb karmester azonban könnyen feledtetheti ezt a mozaikszerűséget és
egységessé formálhatja a művet. (Jó példa erre Vaclav Talich közismert, ki
tűnő lemezfelvételz.) Pécsi István sajnos a részletek kidolgozására ügyelt in
kább, s el is veszett a sok apróság kiemelése közben az egységes mondanivaló...
Noha' sok leheletnyi finomságot hozott felszínre, a tempót annyira l~fékezte,

hortll a mű egyre érdektelenebb és unalmasabb lett. Azok, akik Dvorzsák al
kotását a romantika egyik csúcspontjának vélték, keservesen csalódtak. Pedig
Pécsi is igy:kezett romantikusan tolmácsolni a Stabat Matert, ő is kihozott
volna belőle minden érzelmet, csak éppen az egész értelmezéséről mondott IQ.
A modern oratórium-elképzelés az ő tolmácsolásánál sokkal izzóbb és élőbb,

szinte a reveláció et'ejével ható. A zznekar jó átlagos teljesítményt nyújtott, a
F6városi Énekkar ennél sokkal rosszabbat. Ez a kitűnő kórus nem is olyan
régen emlékezetes előadásokkal gazdagította az oratórium kedvelőit (Mozart:
Davidde penitmte, Requiem) s most szomorúan hallottuk fegyelmezetlen s ki
egyenlítetlen szólamait. A szólisták közül ebben a műfajban is kimagasló tel
jesítményt nyújtott László Margit és Réti József, megbízhatóan, időnként szé
pen énekelt Barlay Zsuzsa és Jámbor László, bár az utóbbi néha túlságosan
belelendült. Végezetűl: reméljük, hogy e kevésbé sikerűlt próbálkozás után
jövőre f.smét hallhatjuk Dvorzsák művét - sokkal jobb előadásban.

(C.sáth Géza, a zenekritikus.) A napokban jelent meg A va
rázsló halála eimmel Csáth Géza válogatott elbeszéléseinek gyűjteménlle, Illés
Endre élménllsZZTŰ bevezetésével. A Budapesti Napló majd a NlIugat nagysze
ra novellistája egyike t70lt (I legkiemelked6bb zenekritiku,oknak. Nterf'll zene-
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kritikust működésének volt közvetlen folytatója, ó is esszéket. kis mest'!rmfl
veket írt, és szakkritikáiban mindig érezni ·az irodalmár biztos itéletét. Leg
szebb tanulmányait a Modern Könyvtár adta ki. Ebból a válogatás ból termé
szetesen még hiányoznak a Bartókkal foglalkozó írások. Csáth Géza elsők kö
zött ismert] fel Bartók eredetiségét és tehetségét. Először mondott őszinte bí
rálatot Erkel Ferencről s ezek a sorai azóta is igazak. ("Zenéje nem hat reánk
klasszikusok frisseségével és örök-ifjúságával, de érdekes, egészséges, nemes
muzsika. Azt hisz om, ezt az itéletet a következő százesztendő..sem fogja meg
változtatni.") Bírálataiban néha meglepő analógiákra utal (Bartók - Vörös
marty l. Világ 1911. II. 14.), de ezek is igaznak bizonyultak. Számára -a mu
zsika örök eszmény volt, s nagy kár, hogy egyéni tragédiájában a szeretett
zene sem tudta megvigasztalni. Bachról írott sorait idézem befejezésül, ezt a
páratlanul szép és b:nsőséges vallomást: "A világ megidegesedett, elrontotta
a gyomrát, kigyógyult, megöregedett és újjá készül születni, de Bach muzsi
kája ifjú, mintha ma irta volna. Ez az örökkévaló Muzsika. A Muzsika."

(Rónay László)

FILMEK VILAGABÚL. Megértettem azokat a nézőket, akik ajkukon té
tova mcsoly-félével hagyták el a fiLmszínházat. Fellini új filmje, a 8 és 1/2 vi
tathatatlan remekmű, formanyelve. [elzésrendszere azonban annyira újszerű

és szokatlan, hogy bizonyos elmélyülést kíván a nézőtől. Teljes hatását csak
napok múlva fejti ki, amikor visszagondolunk a látottakra. ha megemész-tet
tük sokrétű mondanivalóját. Az emlékezés vászmán újrapergetett képek már
krístálytíszták s akkor értjük meg igazán, hogy mindezt ilyen érz-ékletesen
másként nem is lehetett elmondani. Igen, valljuk meg, nehezen hozzáférhető

alkotás - mínt minden remekmű.

A nagy rendező-író keresve sem kereshetett volna fiLmszerűtlenebb té
mát; filmjének alig van cselekménye, a történések nagyrésze lázálomszerű ké
pek sorozata, melyek bár szervesen a külvílág eseményeihez kapcsolódnak,
mégis külön, önálló életet élnek. A belső világot vetítik elénk, egy alkotó rnű

vész lelkét, vívódásait, amint színte szemünk láttára győzi Ie az "anyag el
lenállását" s krístályosítja ki az elképzelések oldatából a művet. Misem ter
mészetesebb tehát, hogy ehhez új és merőben szokatlan jelzésrendszert kel
lett felépítenie, a gondolatit, a majdnem teljesen absztraktot kellett vízuálíssá
tennie, a film nyelvére transzponálnía, Mielőtt ennek a jelresrendszernek elem
zésére térnénk, kíséreljük meg legalább a darab történeticsontvázát összeál
lítani, amire a mondanívaló felrakható, hogy végül előttünk álljon az ember,
a rnűvész, a hús-vér valóság, aki önmarcangoló igazságkeresésében mélyen
leás emlékei iszapjába s onnan kísérli meg felhozni a megigazulás igaz
gyöngyét ...

A "híres rendező" sehogysem boldogul új filmje témájával. Idegei már
csaknem felmondják a szolgálatot, orvosai pihenést tanácsolnak. Egy elő

kelő gyógyfürdőbe vonul, ám az élet elől nem sikerül megszökníe, Utána jön
a dramaturg, a producer, akik már türeLmetlenül váI1já:k az újabb mű e1ké
szülését, hiszen együtt a stáb, állnak a díszletek, mínden elvesztegetett perc
súlyos összegbe kerül a pénzembereknek. Utána jön a szerető, aki szeretné
összekőtnd a kellemeset a hasznossal - az együtt eltöltött órákat rnellesleg
arra kívánja felhasználni, hogy Guido, a rendező, jobb állást szerezzen fér
jének. Megérkezik a filmsztár is, türelmetlenül követeli szerepét s közben
azon igyekszik, hogy közeli kapcsolatot teremtsen a rendezővel. Guido két
ségbeesésében lehívja feleségét, érzi, hogy szüksége van rá, noha jelenlétével
előreláthatólag csak fokozni fogja a bonyodalmat. Az asszony, intellektuális
tipus, finom idegrendszerévelráérez az igazságra, annak ellenére, hogy Guido
mesterien hazudik. Mikor végre kettesben maradnak szemébe vágja: hogyan
akarsz emberek számára igazságokat mondaní, amikorma,gadban sem tudsz
rendet teremteni, nálad a hazugság és a valóság annyira eggyé olvad, hogy
senki nem ismerheti ki magát benned. ~n sem, pedig én a feleséged vagyok ...
A rendező lelkében megindul a folyamat, a kimondott sző felkelti szégyenér
zetét, eltunyult lelkiismeretét II rávilágit az ellentmondások okára. Már csak



a nyitját kell megtalální, azt a pontot, ahoí élete utat tévesztett, ahol eljegyez
te magát a hazugsággal, ahol elveszett bátorsága. Hazudni ugyanis végtére
annyi, rnínt gyávának. lenni ahhoz, hogy az igazságot ki merjük mondaní.
Guido módszeresen keresi ezt a pontot. Megelevenedik gyermekkora, felötle
nek a pubertas-kor első szekszuális élményeinek freudi képei: a dada, akiben
először látta meg a nőt. Ezzel a képpel nem tud mit kezdeni, folytatja tehát
a nyomozást. Felesége csókja felidézi benne édesanyja 'képét - Oedipus]
komplexum? Vagy talán feleségét is már csak anyjaként szereti? A megol
dást végre a késői karnasakor egyik emléke adja meg. A kiöregedett, félig
idióta prostituált, aki a rikácsoló grammodon éles hangja mellett pár líráért
érzéki irumbát vonaglott a bámuló kamaszoknak ... és a nevelők annyira em
lékezetes rajtaütése. A büntetés, a megalázás, a paptanárok zord szavai: ez
a nő maga az ördög! Igen, ez a nyilvánvaló pedagógiai hiba jelentette a for
dulópontot. Most már vonzotta az "ördög", tudatossá lett a bún, s a szembe
fordulás. Ettől kezdve ösztönszerűen építi hazugságra az életét, hogy elkerülje
a 'bonyodalmakat, a büntetést, a: következmények vállalását ... Kiutat keres,
megismerkedik a bíborossal, az egyszerű igazsággal azonban, amit az agg fő

pap hangoztat, nem tud mit kezdeni. Az elmúlás gondolata elől még mindig
az érzékek narkotikumába menekül. Lelkében tovább kavarognak a víziók,
lázálmában hárembe gyűjti rníndazokat a nőket, akik keresztezték életútját
és ebben a háremben ott a felesége is, aki míndnyájukról gondoskodik, főz,

mos, takarít, s elnéző mosollyal uralkodik a képtelen örületen. A megalkuvás
igénye sugallja ezt a képet, annak a vágya, hogy ne kelljen tovább hazudnia.
Ahhoz ugyanis még nincs elegendő ereje, hogya felismerést, a tudatosított
gyávaságot legyőzze, hogy szembeforduljon önnön gyengeségével, a hazug 'Vi
lággal, az elegáns ürességgel. mindazzal, amit tőle a prodúcerek és a rajon
gók várn1lJk... Kétségbeesetten húzza az időt, úgy érzi, hogy agya megkásá
sodik, hogy nincs rnegoldás, hogy a bukás elkerülhetetlen mínd erkölcsileg,
mind pedig művészíleg. A publicitás, a sajtó sarokba szorítják, igen, ezt kellene
tenni, bebújní az asztal alá, levonni a végső következtetést, elővenni a revol
vert. S akkor, amikor már látszólag mínden összeborul, hirtelen megvilágosodik
elméje. Felemeli rendezői szócsövét, körbeállítja élete mínden szereplőjét és
egy. fura cirkuszi zenekar kíséretében - melynek kis fuvolása önmaga gyer
mekkori mása - táncot lejtet velük. Maga is beáll a körbe feleségével együtt:
kész a film. Előttünk a mű, egy ember élete, aki felismerte a megdöbbentő

igazságot: korunkat az egyetemes hazugság uralja, gyávák vagyunk az igaz
ság kímondására, ezért kaosz az életünk és ezért szánalmas cirkusz mínden, a
szerelem, a házasság, a pénzhalszázás és a formális vallásosság egyaránt. Szá
nalmas cirkusz, s a porond köréből csupán egyetlen egy alak válik ki,mintegy
elkülönülve a többitől, a fehér jelmezben fuvolázó kisfiú, akinek majd míndent
újra kell kezdenie, aki majd megigazultan más utat követ.

Döbbenetes képpel indul Guido élete. Egy aluljáróban elakad a forgalom, a
trafiic-jam, a forgalmi dugó nem akar oldódni s az idegtépő várakozás víziókat
.szabadít fel a zaklatott lelkű rendező Iehkéből, Kocsija megtelik füsttel, két
ségbeesetten próbál kijutni belőle, ám az ablakot nem sikerül bezúznía, közel
áll a fulladáshoz, Ajulásba 2uihan, s a Jázálom lázálmot szül, a kép míntegy
metasztázísa az előzőnek. Sárkányként repül a tenger felett szédítő magas
ságban, ám csakhamar mélybe rántja a bokáiára kötözött kötél. J!:rzékletes
kívetítése ez annak a lelkiállapotnak, arnikor valaki önnön problémái ködéből,

fojtogató atmoszférájából képtelen szabadulni, SM vágya! esettleg magasba
lendítenék. akkor meg a kegyetlen valóság szegi szárnyát. Ez az indító jelzés
szinte sínre teszi a nézőt: olyan képek sorozatát látja, amik nem történéseket,
hanem állapotot, hangulatokat jellemeznek. Ez a szímbolika végigvonul a fil
men. Víziók és realitások szinte a lélegzés üteméhez hasonlóan vált,ják egy
mást. Ez az ütem a kettőt teljesen egybernossa, .e,gyetlen élő valósággá alakít
ja. Minden kétértékű: a valóság lázálorn, s a vízió valóság. Valóság az ele
gáns fürdőszálló, ám a gyógyhely gőzfürdőjében egyszer csak felvillan a vízió:
míndenkí fürdőlepedőben sétál a dramaturg, a producer, a vendégek és a: sze
replők, .a bíboros épp úgy. mint 6 frivol dámák. Mert míndenkí beteg, aki



gyógyításra szorul, A gózpárában együtt fól az egész társadalom. A romrrtálótt
beton erőd a tengerparton, ott, ahol a hústoronykövérségű eszelős nő táncol, épp
oly fontos szereplője a filmnek, mínt a végjelenet fehérruhás kisfiújának ke
zében a fuvola. Alázálmok logskája szükségszerűvé teszi, hogy nemcsak a
személyek, hanem a tárgyak ts játsszanak, hogy egy fal, egy temetői díszlet,
ahol a szülők megelevenednek, s ahol később Guido egyik szerelmével mereng
a holdfényben, szerves részeivé váljanak annak a megfogalmazhatatlan valami
nek, amit úgy nevezünk: belső élet.

A film éles bírálatot mond a világról, nem kimél senérit és semmit. Szán
déka tiszta és tiszteletreméltó és ennek érdekében határesetekhez nyúl; oly,kor
a vallási formalizmusban véli meglelni a bajok okát, abban a szemléletben,
mely gyakran túlzott jelentőséget tulajdonít apró híbáknak, s ahelyett, hogy
a felvilágosítás eszközével élne, szükségtelenül nyúl az elrettentéshez. Felli
nit általában katolikus mávészként tartják számon s erre ezzel a legújabb
művével sem cáfolt rá. Nagy jelentőséget tulajdonít tehát az előbbieknek,

filmje fordulópont ját is erre építi, mert hisz az egyházban, s mert úgy vélí,
hogy akík ezt a formalizmust gyakorolják, nem a helyes uton járnak. Prob
lematikája tépelődő lélekre vall, szinte bibliai erővel reverálja a hazugság
minden formájának romboló voltát. Műve ennek ellenére sem lehangoló, hi
szen szímbolikusan túlmutat a földi léten, s ott keres megoldást. GysIló
ságunk ugyan olyan tényező, amelyik minduntalan elgáncsolja a legjobb szán
dékot. is, ám a kis fuvolás, a fekete köpenyes kamasz tükörképe, a bűneitől

szabadult, a megbánásban rnegtísztult, az igazságokat felismert lélek jövőjé

re igyekszik rámutatni. Arra, hogy amit gyarló voltunk földi életünk során
megoldani nem tud, az majd a túlsó parton, a transzcendens válágban az igaz
ság fényénél kizárólagos értelmet nyer.

Ezért feledhetetlen a végjelenet. mert olyan magasságokat nyit meg előt

tünk,. olyan fényszórók sugarkévéje vetül ránk, aminek világánál birtokunkba
jut a tisztánlátás, részesei leszünk az igazi katarzisnak. Bátran mondhatjuk,
hogy ezt Fellini előtt ilyen nyilvánvaló bizonyossággal még egyetlen fiLmren
dezónek sem sikerült elérnie. (Bittei Lajos)

A THEOLOGIAI SZEMLE A VIGILIAROL. A "Magyarországi Egyházak
Okumenikus Tanácsa" által kiadott -T h e o t o g i a i S z e m l e ez év március
áprilisi számában S z é n á s i Sándor külön cikkben foglalkozik a Vigilia
1963-as évfolyamával. A tanulmánynak is b2íll5 irást egész terjedelmében
közzé is tesszük, mert meggyőz6désünk, hogy olvasóink a miénkhez hasonló
felfigyeléssel fogadják. Nemcsak a jólesd elismerés miatt, amellyel ct szerző

törekvéseinket kíséri, hanem mert mindannyiunkat köz?lrdl érdekelhet, hogy
mi az, amit protestáns testvéreink elsősorban értékelnek és méltányoJnak
katolikus oldalon. Ime a cikk:

Amikor a színvonalas római katolikus folyóirat 28. évfolyamáról be alm
runk számolni, az első szó a kegyeleté: ez az év ragadta el az élők sorából
Sík Sándort, aki tizenhét éven állt a lap élén. A Kossuth-díjas nyugalmazott
egyetemi tanár, a neves katolikus költő és drámaíró, piarista rendfőnök sze
mélye már magában véve is biztosíték volt a Vigilia állandó művészí színvo
naláról és tartalmasságáról. "Amíg velünk volt, ó volt a biztonság" - rnon
dotta temetésén Alb:rt István, a piarista rend első asszisztense. "Úgy állt kö
zöttünk. mint óriási torony, amelyben zengett a harang, kegyelmes szívének
nagyharangja, és zengte-bongta felénk szerető mély anyamadár-szerelmét, s
az Istenség örök titkait, hogy felcsengetett rá boldog rezzenéssel aprócska
ember-esengetyűszívünk"(683. 1.). Tudjuk!, hogy ez a szív a földi élete SOI"é.n
soha sem vált "elnémult háranggá", míndíg a szépség és igazság hirdetője ma
radt. Ezt bizonyítja az a Köszöntő, amelyet baljóslatú időkben Radnóti Mlklós
irt Sík Sándor 50. születésnapjára:

Egy költőt űnnepeltek itt,
ki Kris;:tust kiált, mikor
a:J erŐIt u megtÖ11e már ct PnSÖO,



• b4rdny helyett a /arka.lt hirdeti
s kemény Bkl6re oaazke Európa.

Nevelői nagyságának Ortutay Gyula és Tolnai Gábor cikkei álUltanak mél
tó emléket. Azt pedíg, hogy mi a jelentősége a ;nagyar egyháztörténelemben
és szépírodalomban, a Vigilia 1964. ,januári emlékszáma próbálja fö1mérni. Itt
Mihelics Vid, a szerkesztő-utód hódol a nagy előd emlékének, "Amire törek
szünk" címmel. Sík Sándor nyomába lépve akarja megvalósítani a folyóirat
programmját, hogy az "tőle telően elősegítse az okos és felvilágosult gondol
kodást, a türelem és szeretet tanúsítását, a maximális megfelelést azokra a
várakozásokra. amelyeket az előttünk és köröttünk játszódó társadalmi és tech
nikai változások támasztanak magyar népünk és a nagy világ irányában".
Ohmacht Nándor "Sík Sándor rejtett vonásai" címmel a szerzetes belső, lelki
világát rajzolja meg. R6nay György, a jeles esszé-író "Emlékeim Sík Sándor
ról" címen írt irodalomtörténeti jelentőségű cikke az olvasókon túl a remélt
SJlk Sándor-kutatót tartja szemelőtt. Ugyanő ír alapos recenziót Sík Sándor
,,Áldás" c. új verseskönyvéről. amelynek gondja még utolsó napjaiban is fog-

. lalkoztatta. Csanád Béla pedig versben állít a költőnek emléket:

az őrült fegyverek közt Orjeuszkém
békességet varázsolt énekem.

Hálaadással jegyezzük föl, hogy SOt Sándor "harangszava" túlszárnyalt a
felekezeti és világnézeti falakon, mert mélységes humánumot, örökkévaló szép
ségeket és devalválódásra nem jutó értékeket hirdetett ...

Visszatérve a folyóirat 1963. évfolyamára, hadd emlíltsűk föl azt az öt
jellegzetes vonást, amelyik a mi szívünkhöz is szól. Ezek:

l. Az olvas6k eligazítása a valóságos magyar életben. Elismerőleg kell meg
állapítanunk, hogy ezeknek a cíkkeknek megfogalmazása míndig eleven, frá
zismentes és érdekes. (Egy pár cím: Horváth Richárd: Szellemi tágasság; Hi
tünkkel a dolgok új rendjében; Tóth János: Aprilis 4-ének örök mementója;
Erd:y Ferenc: Karácsonyi békességet l), míg a protestáns cikkekben - és po
litikai lapokban is - néhol jelentkezik a sablon kísértésa. E témakör számára
gazdag anyagót kínált XXIII. János pápa békeenciklikája is. Mindig friss
Mihelics Vid folytatólagosan írt "Eszmék és tények" c. rovata. Egy helyt
Chenu, nagynevű francia teológus békeelőadását ismerteti. Ez a nyugati hit·
tudós is teljesen a realitás talaján mozog fejtegetéseiben: "Nincs két béke 
jelenti ki -, nincsen ,Krisztus békéje' egyfelől, és a ,politikai' béke más
felől. A béke természeténél fogva politikai valóság, mert ha nem az, akkor
tartalmától megfosztott szö csupán... Igazság csak akkor lesz belőle, ha be
lép az emberi csoportok politikai viszonylataiba, ha konkrét módon testet ölt a
Iegkírívóbb nézeteltérések szövevényében, ha kifejezésre jut dialógusban szer
ződésekben, strukturákban. Ha nem, akkor magatokat csaljátok meg, még az
l.máitokban is ... Túl költséges megkülönböztetés, még jószándék esetén is ...
Vessük el tehát annak a hamis spiritualizmusnak suta szótárát, amely ket
tősségével misztifikálja az evangélium követelését!" (550. 1.)

2. Ajándéka korunknak az az ökumenikus hang, amelyet XXIII. János
pápa a római egyházban is megszélaltatott. A nagy pápa elve volt: "Inkább
keresem azt,· ami egyesít, mint azt, ami elválaszt, vagy ellentéteket szít." így
azután római katolikus folyóíratban olvashatunk ma már ilyen sorokat: "Ko
molyan kelJ. vennünk a lelkiismereti szabadságot! Nemcsak magunk számára
kell azt megkívánnunk, hanem másoknak, mindenkinek meg kell azt adni.
Akkor is, ha mi vagyunk valahol többségben. Micsoda ~ltorzult,krisztustaJan

lelkület az, amely pl. Délamerikában, egyes helyeken, botokkal, szitkokkal,
erőszakkal támad protestáns istentiszteletekre, bántalmazza a lelkészt, a hí
veket, összetöri az istentisztelet helyíségét - az .ígaz hit' nevében. Hogyan
egyeztethető össze a gyűlölet az Istennel, aki maga a szeretet?" (454. 1.) 
~rdekes téma, amelyről SzennalI András ir: ..A Luther-probléma korunkka-
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toUkus kutatóínak megvílágttasában." Azt szemléltetí, hogyan jutott el a ka
tolikus tudományosság Cochliiusnak, a "kocsmai hítviták" korában vad szí
nekkel festett Luther-képétől igazíbb Luther-szemléletág (62. l.). - Az "Orto
dox testvéreink a Szovjetunióban" c. cikk a keleti Ikereszténység felé nyitott
ablak (434. l.). - Igazat adunk Mihelics Vidnek: vannak nehézségek, de a:
dialógus még sem fog zsákutcába jutni, ha míndegyík oldal "egyforma őszin

teséggel kíván ígazodní Krisztushoz és az evangéliumhoz. A többi már Istenre
tartozik" (742. l.).

3. Mindnyájunk örömére szolgál ar6mai egyház biblia iránti érdekló1ése.
Ma már idejét rnúlt az a szellemes korholás, amelyet Giertz Bo ad a reformá
ció korában játszódó regénye egyik szereplőjének ajkára: némely evangéliumi
atyafi "kevesebbet tud az evangéliumból, mint maga a római pápa" (..Hitből
élünk", Budapest, 1947. 165. l.). Századunkban a római katollkus bibliatudo
mány - jórészt a protestáns tudományosság zólyalébaín - sietve behozta a
lemaradást. Ezt rnutatják a Vigilia biblikus cikkei is. Két nagyobb tanulmány
jelent meg: Alb-rt István: Az 1900. éves Apostolok Cselekedetei, és SzÖrénlli.
Andor: A Holt-tengeri tekercsek és János evangéliuma. - A Genezis 1-3.
problémáival cikksorozlat foglalkozott: Dávidházy 'I'arnás: A tere'11téskatolikus
értelmezése; Tamás György: A Genezis új szemléletéhez; Szörényi Andor: Az
ember teremtése a bibliában: Osszüleink elveszett paradicsoma; A bűnbeesés

története; Az ősevangélium. Míndegyík d~k ígeszerű és ugyanakkor korszerű

feldolgozás. - Medvigy Míhály 'lA sugalmazás fogalma a történész szemével"
címen (rt értekezést, Sinkó Ferenc pedig "Isten. föld és az ember a ZsoIMro't
ban" .címen tallózik Liptay György most megjelent Zsoltárkulcsában, - '€rde
kes az a fejtegetés is, amely "A kínyilatkoztatás forrásain-ról szóló zsinati
szkérna kapcsán az ún. formatörténeti irányzatnak és a bultmanndzmusnak a
római teológiában való érvényesüléséről beszél.

4. Modern, a ma kérdéseivel szembenéző folyóirat a Vigilia. Mutatia ezzel
azt, hogy a kereszténység nem unalmas "mesterség", nem ásatag kövület, nem
hátul kullogás és haladás-ellenesség, hanem lehet a mában gvökerező, vidám,
hálás és az embervilág hasznán munkálkodó magatartás is. Erre utalnak Sík
Sándor Tanulmányaí : ,.Aki ernbertársát szereti" és a ,.Mint tenmagadat". De
a modern és érdekes témák egész sorát lehet idézni Gá;l Ferenc: Az élet ke
letkezése és a teológia; Holenda Barnabás: Okság és véletlen a mdndenség
ben; Szigeti Endre: A modern technika és a keresztény ember; Szomor Tamás:
A hivő ember és a filozófia; Ohmacltt Nándor: Egzlsztenclaliznnus és' katolikus
enkölcs: Gál Ferenc: A hitben való kételkedés problémái.

A rnodern gondolkodás kiváltképpen való letéteményese a római egyház
ban Teilhard de Chardin. A hét éve elhunyt tudós jezsuita, akinek műveit

egyébként a Szent Officium megtiltotta, mint neves őslénytaní kutató, a rno
dern természettudomány és a Kijelentés összehangolására vállalkozott. Elet
műve világszerte kímeríthetetlen téma a katclíkus folyóiratok tanulmány
ír6i számára. Rónay György "Franciaorsz.ági vázlataív-ban így jellemzi a
sokat vitatott hittudóst: "Az után a sok ,nem' után, amit a reneszánsz óta oly
makacsul ismételgettünk a tudomány modern világképére, Teilhard végre
mert igent mondaní, s a gyanakvó defenziva utáln tudott olyasfajta színtétíkus
és dinamikus világképet adni nekünk, aminőt, annakidején saját kora embe
reinek Aquinói Tamás" (543. l.). A Vigilia 1963. évi évfolyamában Erdey Fe
renc és Kecskés Pál tanulmánya foglalkozik Teilhard de Chardin tanaival.

Etikai problémákban "A kis út"c. rovat igazít el, amely a beküldött kér
désekre, vergődésekre. útkeresésekre igyekszik a helyes választ megadní,

5. Végül megállapítható, hogya Vigilia akatoli:kusok számára a teljes
emberi élet térképe és kalauza kíván lennLNyugaton sokfelé divatos vád,
hogy nálunk az egyház valami "szellemi gettóv-ban él. A Vdgtlía is hathatós
cáfolat erre: film, színház, muzsika, írodalom és képzőművészet egyaránt szó
hoz jut, mérlegre kerül, elismerésben vagyelmarasztalásban részesül, Munka
társai közül említsünk meg olyan neveket, mint a versszerzők közt Jékely
Zoltánt, Kerényi Grácia, Ölbey Irén, Rónay György és Takács Gyula; a novel-
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lafr6k :közt Ignácz Rózsa, IjjasAtntal, M4ndy Iván és Passuth László. Az iro
dalomtörténeti cikkek közül kiemelkedik Eckhardt Sándor, jeles irodalomtörté
nészünk "Szegény Villon" c. tanulmánya, a költő halálának (illetve eltűnésé

nek) 500. évfordulója alkalmából, valamint Szeghalmi Elemér "Kereszténység
és haladás Eötvös József gondolatvilágában" c. értekezése a nagy magyar író
születésének 150. évfordulója tiszteletére.

BÁRDOS LAJOS BÉCSI ÉLMÉNYEI. Több, mint száz éves múltra tekint
het vissza Bécs híres, 150 tagú férfikara, a "Wiener Mannergesangverein". 'El
sőrendű feladatának tekinti, hogy esetről esetre modern zenei bemutatókat szer
vezzen, s megismertesse a bécsiekkel a muzsikában legújabban jelentkező irá
nyokat, törekvéseket, s ezeknek eredményeit. Igy került sor az idei év április
17-én a "Mai magyar zene" című koncertre is, amelyet a régi városháza dísz
termében rendeztek meg. Az egyes műsorszámokat a már említett, 150 tagú
férfi kar mutatta be. Ezenkívül más énekkar nem szerepelt. A hangversenyen
Bárdos Lajos Kossuth és Erkel-díjas érdemes művészünknek,akinek több al,'-to
tása is szerepelt az est rnűsorán, aranyérmet nyújtottak át. Hazatérése után
Bárdos Lajos a következőkben számolt be élményeiről:

- Örömmel tettem eleget a "Wiener Mánnergesangverein" felkérésének.
hogy a modern magyar zenét bemutató hangversenyen személyesen is részt
vegyek. A műsorban - Bartók és Kodály alkotásai mellett - az én műveim

közül három férfikari darabot mutattak be. A koncert külön érdekessége, hogy
az egyes számokat magyarul adták elő. Én már hónapokikal ezelőtt ikJértem a
kórus karnagyától a fordítások szövegét, mert korábban, sajnos, elég sok fur
csaságot tapasztaltam egyes szövegek szótárí tolmácsolásával kapcsolatban.
Minden nyelvnek más a ritmusa, más a sajátossága, más az érzelmí-gondolati
tartalma, és ebből számos disszonancia származhat. Érthető, hogy izgalmarn és
aggodalmaim csak fokozódtak, amikor a 'karnagy megírta, hogy Illem küldhetí
el a fordításokat, mert a műsorban szereplö műveket magyarul tanulják meg.
Annál nagyobb volt az örömöm és a megelégedésem, amikor a koricerten a
remekbe csiszolt eredménnyel találköztam. Dicséretükre legyen mondva, a ma
gyar ejtést oly kitűnően közelitették meg, amilyet egy idegen kórustól sem hal
lottam még. 'I'itka ennek, hogy kerestek egy bécsi, magyar származású énekest
- Szamosi Lajos, ott élő énekrnester növéndékét -, aki vállalta az egyes szö
vegek betanitását. Hónapokon át eljárt az énekkar próbáira, és a bécsiek szá
mára nem csekély nehézséget jelentő magyar szővegeket, áldozatos türelem
mel és önzetlen lelkesedéssel betanította. Nemcsak a magvar eitésnek, de a
sajátos magyar előadásmódnak is igen jelent& megközelítésében kimagasló tel
jesítményt mutattak.

- A műsor minden egyes számát - köztük Kodály dalait és Bartók hang
szeres darabjait is - nem várt lelkesedéssel fogadta a bécsi közönség. Itt kell
megemlítenem. hogy a hangversenyre nem 'bocsátottak ki jegyeket, az egész
nek inkább protokoll-jellege volt, s azon a zenei és társadalmi élet legneve
sebb 'képviselői, élenjáró egyéniségei vettek részt. Ezeknek egyöntetű vélemé
nye szerint az új magyar zeneirodalomban legirukább valami sajátos vitalitást,
életörömet és eredetiséget éreznek és kedvelnek. Kirobbanó, hatalmas sikert
aratott Kodály Zoltán "Ka,rádi nóták" című alkotása, melyet a kiváló férfi
ka~k meg is kellett ismételnie.

- A Vigilia olvasóit bizonyára érdekli, milyen Bécs egyházzenei élete, van
nak-e modern törekvések, stüusírányzatok, s ha igen, hogyan érvényesülnek
rnindezek a gyakorlatban? Nos, mint az jónéhány beszélgetésből is kiderült,
Bécsben az egyházi zene úiabb formáínak jelentékenyebb térhódításáról nincs
szó. Bécs zenei múltja oly nagy, s ezt a nagy zenei múltat annyira tiszteletben
tartják, hogy az - Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert és más, korábbi mes
terek művei által - mind a mai napig csa:knem teljességgel kielégíti zenei
igényüket. Azt azonban jólesően tapasztaltam, hogy eléggé tájékozottak - az
új magyar világi zene mellett - a mi míntegy harminc éve megindult egyház
zenei reformtörekvésein!k felől is. Szinte mentegetőzve emlegették, hogy a
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~i .zerr.6k bizony nem követik magyarországi kollé&á1:kat az \lj utak kere
sésében.

- A "Wiener Mtinnel'igesangverein" vezetősége 1847-ben határozatot ho
zott, amely szerint kitüntetésben részesít minden olyan zeneszerzőt, .akinek
műveít ez a kórus mutatja be elsőként Ausztriában. Akitüntetésül szolgálé
aranyérmet és oklevelet eddig csaik hazai szerzőknek adományozták. Ez a kon
cert volt az első alkalom, hogy személyemben egy külföldí komponistának nyúj
tották át. :en a magarn részéről különösen boldog vagyok, hogy rajtam keresztül
éppen Magyarországnak, a mai magyar zenének jutott ez az elismerés. Ezúton
szeretném ismételt köszönetemet kifejezni érte - és a modern zenei mG.vek
kiváló tolmácsolásáért - az énekkar vezetőségének és tagjainak, különösen a
kitűnő karnagynak, Robert Balatschnak. Egyébként a magyar közönség ezév
októberében személyesen is megismerkedhet ezzel a nagyszeru énekkarral.
amelyben - Bécs zenei életében szinte egyedülállóan - megvan a bátorság
az új, modern művekkel való kísérletezésre, (Balássy László)

JEGYZETLAPOK. (Szegletkő.) Egyszer régen föIírtam magamnak, Id.ket
kell kífaggatnom a család történetéről.

Egyik nagybátyámnál volt egy láda családi irat. Elpusztult a háboruban.
Egy másik nagybátyámnál valami régi, selyemkötésű családi napló. Elpusz
tult a háborúban. Egy néni, aki sok mindent tudott, meghalt egy vidéki város
ban, mielőtt beszéltem volna vele. Időnként gyászjelentéseket hoz a posta: mínt
ha kövek rnállanának, téglák pctyoznának, egy már nem is létező énületből,

Egyetlen dokumentumom maradt, egy régi német imakönyv, 1804-ből: köté
sébe belenyomva az 1809-es évszám. S első lapiaín.: meg az utolsón. alig-alig
kíbetűzhető írás. Más és más kézé, más és más tintával. Születésekről és haJá.,
lokról. Az utolsó 1836-ból.

Egy szegletkő, nevekkel és dátumokkal. Ha egvszer valóban megírom. erre
a szegletkőre kell fölépítenem a Téli éjszakákat. Elbírja?

(A kritikus álma.) Gyönyörű fasorban sétál, fehér tógában, lábán saru. Z.-re
gondol, akiről megírta, hogy gyarló művet írt. Ma jelent meg az :es, elhatá
rozza, hogy két-három napig tartózkodik a városba menéstől. Sosem lehet
tudni. A költők irritabile genus: ha meaharagítják őket, harapósak.

Ekkor egy hársfa mögül előlép Z. Félmeztelen, valami tigrisbőr van átvetve
rajta, mint egy ősemberen. Haja bozontos, egyik kezében husáng, a másikban
egy csokor gyöngyvirág.

A krítíkus egy pillanatra megtorpan. aztán folytatja útját. VállaJnj kell a
hivatás kockázatait.

Z. megpillantja a kritikust. Mély hördülést hallat. Elhatft.ía a husángot, a
kritikushoz rohan, hármat bókol, kezével hármas mozdulatot téve, ahogy amo
hamedánok azokták. Féltérdre ereszkedik, átnyújtja a csokrot.

- C, mufti! - suttogja meghatottan. - Te megírtad, hogy csapnlvftlók l'l

verseim. Allah áldása szállion rád érte!
Távolból kórusének. "Éljen sokál Éljen soká!"
Z. kecsesen fölemeli kezét s brurnmogva rákezd a medvetáncra.
(Egyszerűség.) Némely rajongók - úgy hiszem, legkivált a lelki élet dol-

gaiban - azt képzelik. csak az a nagyszeru, ami bonyolult. Odavannak az
olyasfajta "finomságokért", amiket a német Spitzfindigkeitnek mond, a ma
gyar, talán egy árnyalattal íngerültebben, szőrszálhasogatásnak,

- C, Edith Stein! - mondta nekem a múltkor egy ilyen lelki k~harisnya
áhitattól forgó szemmel. És sorolta Husserit, a fencmenclőgiát, a neotomíz
must, és még sok minden egyebet. A szék alatt, láthatatlanul, halomba púpo
z6dott a rengeteg szőrszál-forgáes.

Hát igen, Edith Stein. Lelkiatyja, Raphael Walzerbeuroni főapát ezt írja
róla: "Mindketten lelkes hívei voltunk a .problémamentes jámborságnak. Edith
rendkívül egyszerű volt, egészen tiszta, átlátszó lélek, kész engedni a kegye
lem legkisebb fuvalmának is, árnyéka nélkül minden szerongásnak. O nevetett
volna a legjobban némely buzgó bámulójának 'kegyes túlzásaín."

(r. gy).
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