NAPLÓ
MIÉRT ÁLDOZAT A SZENTMISE,? Ne értsük félre a problémát !Nem
arról van szó, hogy honnét tudhat juk a szentmise áldozat voltát. Erre a kérdésre könnyen megfelel az ún. "pozitív (adatoló) teológia". Már az- ószövetségi kinyilatkoztatás megjövendöli vagy előkészíti az Uj szövetség minden sarkalatos tételét, és így van ez a rníseáldozut esetében is. Malakiás próféta beszél róla az Úr megbízásából, hogya zsidó áldozatok helyett az akkor még
pogány nemzetek "napkelettől napnyugatig", vagyis az egész földkerekségen
"eledel-áldozatot" ("minchá"-t) mutatnak be majd az egy igaz Isten tiszteletére (1, IO-ll). Az Uj szevetség ránkmaradt legősibb, görög szövegében az úrvacsora szerzésekor, még a keresztáldozat előtt Jézus áldozati szakkifejezéseket használ, amikor kijelenti, hogy "ez az én testcm.. amely értetek van adva
(Lukács 22, 19), és "cz az én vérem, amely értetek ki van öntve" (Máté 2u, 28).
Ezek után érthető, amit Púl apostol ír (Zsid. 13, 10), hogy nemcsak a zsidóknak, hanem nekünk keresztényeknek is "oltárunk van", vagyis áldozat-bemutató asztalunk, hiszen az oltár csakis áldozat-bemutatásra való, sernrní egyébre. A szeritírással teljes összhangban tanúskodik a mise áldozat jellegéről a
keresztény kinyilatkoztatás elsődleges forrása: az egyház állandó élő tanítása
és istentiszteleti gyakorlata is, az ún. "szenthagyomány". A mísel iturgia ránkmaradt Iegrégíbb szövegemlékei kivétel nélkül mind "anaforá"-k (áldozatbemutató imádságok). Mindebből látnivaló, hogy a 'keresztény hívő közösség
istentisztelete sem nélkülözi azt a mozzanatot, amely akár az Ószövetségben,
akár a többi nagy történelmi vallásban a szent cselekmények tetőpontja volt:
az áldozat-bemutatást.
A rnísebemutatók Jézus kifejezett parancsát teljesítik: "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!" (I. KOT. 11, 24-25). Ámde rni tette áldozatbemutatássa - még a kínszenvedés kezdete előtt - Jézus vacsorai szent cselekrnényét ? És mitől lesz áldozattá a szentrnise, az utolsó vacsora megismétlése?
A válasz már nem a pozitív, hanem az "elméleti teológia" tárgykörébe tartozik, és korántsem oly egyszerű, mint az előző esetben. A ténymegállapítások
minden tudományban könnyebben mennek, mint a lényegre tapintó vizsgálatok. A teológia e téren akkor tesz eleget a többi kultura-tudományok módszertani követelményeinek, ha' megkeresi az áldozat lényeges vonásait a küIőnböző történelmi vallásokban, és a szentmisét mint jelenséget az így kialakított áldozatfogalom alapján érti meg. Más SZÓVlal: meg kell építenünk a
zsidó és a pogány áldozatok közös elemeiből egy általános "áldozatmodellt",
és ennek megfelelőjét a szentmisében is meg kell találnunk.
Az áldozatbemutatás első és legszükségesebb tartozéka az áldozati lelkület: átélése az ember viszonyának a muga istenéhez. Az ember elismeri. hogy
tőle függ, érte él, neki szolgál, öt kell rnegengesztelriíe. Ez az emberi magatartás az; amit tulajdonképpen vallásnak nevezünk. Ily értelemben mélységesen vallásos népek voltak a régi egyiptomiak, vagy az asszirok, vagy Zarattiustra perzsa .követői, vagy a Cortez, illetve Pizcrro felfedezte mexikói és
perui indíánusok. A bibliai Zsoltároskönyv tanusága szcrínt ez az emberi
magatartás volt a lelki háttere a régi Izrael templomi áldozatainak. Ez a szellem elevenen él rnindrnáig Mohamed 440 millió hívőt számláló vallásában,
amelynek már a neve is - az "iszlám" - életünknek Isten rendelkezésére
bocsátását jelenti. Sajnos, számos hívő keresztény van, akiből éppen a "vallás" hiányzik, vagyis az istenviszony átélése, amely aztán az áldozatban kereshetné és találná meg legsajátosabb kifejeződését.
Minden áldozat másik szükségszerű tartozéka az áldozati tárgy, amit az
áldozatbemutató odaad istenének. Olykor nem a szó szeros értelmében vett
tárgy, hanem himnusz, fölséges szövegű imádság. Ilyenkor beszélünk a "dicséret áldozatáról" (Zsolt. 106, 22). Rendszerint azonban kézzelfogható tárgyakat rnutatriak be áldozatul: kincseiket vagy illatszereket, élelmet vagy élő
lényeket, többnyire állatokat, esetleg embert is. Előfordul. hogy áldozatbemutatás után a tárgy egy részét a hívő visszakapja És elfogyaszthatja; ilyenkor beszélünk áldomásról, áldozati lakomáról. Az áldozat résztvevői így is681

tenük asztaltársai lesznek; bizonyos esetekben
hitük szerínt - még egyesülnek is vele.
Az áldozati tárgy magában véve még nem áldozat. Történnie kell vele
valamínek. hogy áldozatta legyen. Ez az áldozati történés az áldozat-elméletek
legkényesebb pontja, mert a vallások története igen sok változatban ismeri.
Az áldozati himnuszt el kell énekelni, az áldozatra szánt embert meg kell ölni
(esetleg csak kitelepíteni a társadalomból), az áldozati állat vérét az oltár
köré ki kell önteni, húsát az oltár tüzén legalább részben el kell égetni, de
pensze voltak .,egészen elégő" áldozatok is. A téves közhíedelernmel szemben
hangoztatnunk .kell, hogy az áldozati történés általános fogalmával éppen nem
feltétlenül Jár együtt az áldozati tárgy megölése vagy elpusztítása. Az ószövetségi illatszeráldozatnál nem az volt a lényeges, hogy a tömjén az aranyasztalka parazsári elégjen. hanem, hogy különbbé, édes Hlattá váljék; ugyanígy
az aranylámpákba töltött szent olajnak sem egyszerűen elfogynia kellett, hanem inkább rnegnemesedníe, tündöklő lánggá válnia az Isten dicsőségére. Még
világosabb az eset a "kitett kenyerek" áldozatánál. Ezeket időről-időre cserélték és elfogyasztották ugyan a papok, de a .kenyér egyáltalán nem ezáltal
volt áldozat, hanem csak addig, míg az aranyasztalokon feküdt.
Magától értetődik, hogy az áldozathoz áldozatbemutató is szükséges: akár
személy, akár csoport. Az áldozati cselekményt néha közvétlenül maga végzi,
néha a maga helyében külön pappal végezteti. Áldozópapra főleg közösségek
nevében végzett áldozatoknál van szükség, Olykor a közhatalom birtokosa
a hivatott áldozatbemutató, vagyis pap és király egy személyben, mint a bibliai Melkizedek (Móz. 1. 14, IB), máskor a polítikaí hatalom letéteményeseitől
különböző papokat választanak, mint például a királyság bukása után a po..gány római köztársaság polgárai. Lényeges azonban.vhogy az áldozatbemutatóban elevenen éljen az áldozati lelkület. A hekatombának nevezett áldozatnál
százával vágták az áldozati barmokat, a templom mégsem különbözött volna
egy vágóhídtól, ha az áldozati történés mögött ott nem ál l az istenséghez
szóló könyörgés, engesztelés, hálaadás vagy dicsőítés.
A keresztény hítrendszer tengelyében egy hatalmas áldozat áll, Jézus
Krisztus keresztáldozata. Jézus a "második Ádám", az egész emberiség rievében ténykedik (Róm. 5, 19). Személyével egybekapcsol istenséget és emberséget, tehát született pap, közvetítő e két világ között. Sőt pap és király eg"
személyben, hiszen isteni mivoltánál fogva övé "minden hatalom rnennybcn
és földön" (Máté 2B, 19). Áldozati tárgya a saját szent embervolta. amit épp
azért öltöt magára, hogy legyen mít bemutatnia (Zsid. 8, 3). Áldozati cselekménye abban áll, hogy szabad akaratból adja oda életét (János 10, ll), még
pedig nemcsak a kereszthalálban, hanem azelőtt is és azután is, örökké közbenjárva ezzel érettünk (Zsid. 7, 25). Áldozati lelkülete az Istent megengesztelő szándék, amellyel bűnbocsánatot és természetfölötti életet szeréz a viIágnak (Róm. 5, ll; Kolossz. l, 14; Ján. 10, 10).
Az áldozat általános modelljének megszcrkesztése és a keresztáldozat rövid dogmatikai elemzése után most már megkísérelhetjük a szentrnísében is
megkeresni az áldozat szükséges elemeit. MeUőzhetetlen segítséget nyujt ebben a trentói egyetemes zsinat dogmajellegű határozata, amely a két áldozat
lényegi azonosságára mutat rá: "Egy és ugyanaz az áldozati tárgy, ugyanaz
az áldozatbemutató személy is, jelenleg papok szolgálata révén, aki akkor
magamagát mutatta be a kereszten; csak az áldozatbemutatás rnódjában van
különbség." A szentrruíse áldozati tárgya tehát Jézus szerit embersége, nem
pedig a kenyér és a bor. Az áldozatbemutató személy is maga Jézus Krísztus ;
a pap csak másodsorban jön szóba, Az áldozati lelkület szintén a Jézusé, .az
ő örök főpapi lelkisége, amely a szégyenletes kereszthalált is áldozattá magasztosította. E megállapításainkban a zsinat döntése készséggel a kezünkre
járt. A leglényegesebb ponton azonban cserben hagy. Mi ugyanis a szentrníse
áldozati történése? E kérdésre a trentói határozat nem felel; csak tagadólagos és külsőséges módon közelíti meg, midőn hangoztatja, hogy a miseáldozatban nincs vérontás, vagyis. hogy Jézus itt nem szenved és nem hal meg,
továbbá, hogy a rnisén él pap is van, akinek szelgálatát Jézus ezúttal igénybe
veszi .. Egészen bizonyos viszont, hogy az áldozati történés nem a pap végezte
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"felajánlás", mert akkor ~g nincs jelen az áldozati tárgy, Jézus teste és
vére. Az áldozás szintén nem, hiszen a nem-papok is részt vesznek benne, és
mint fölséges áldozati lakoma már feltételezi, hogy maga az áldozatbemutatás előzőleg lezajlott. Nem marad más hátra, rnínt az a cselekmény, amelyet maga az áldozatbemutató Jézus Krisztus visz végbe: megjelenik az oltáron
a kenyér és bor "színe" alatt, emlékeztetve így testének és vérének golgotai
különválására. Az áldozat lényege tehát az átlényegülés pillanata; a pap szolgálata itt abban áll, hogy Jézus eszközeként ténykedik, mikőzben kimondja
helyette az utolsó vacsora szavait. Világosan látták ezt a spanyol barokk teológusok, csakhogy az áldozati történéstől elválaszthatatlannak vélték a pusztítást, az áldozat megölését. Szerintük az átlénycgítő szó a "mlszükus kard",
amely az üdvözítőbe hatol. Jézus rnentcn szörnyethalna tőle, ha Isten rendelése
lehetetlenné nem tenné (Róm, 6, 9). Így próbálta a saját képére és hasonlatosságára rnegszerkesztení a szentmise áldozati lényeget egy olyan nép teológiai
gondolkodása, amely a kegyetlen mórok nyomása alatt nyolc évszázados kardforgatás közben érett nemzetté, azóta is bikák Iedőfésében vgyőnyörkődik, sőt
máig véres emberi kés viadalokban leli .kedvét, A vallástörténet tanúsága szerint azon ban az áldozatbemutatás vérengzés nélkül is lehet igazi áldozat.
Szent Pál gyakran ismételt, világos tanítása szerínt az egyház Krisztus
titokzatos teste (pl. 1. Kor. 12, 12-13); nem jelképesen, hanem valósággal, bár
nem biológiai, hanem természetfölötti értelemben. A keresztség óta oly szerves
kapcsolatban vagyunk Jézussal, mínt az élő test tagjai a fejjel; vagy amint
a termő szőlővesszők egybenőttek az éltető nedvet adó szőlőtőkével (Ján. 15.
5). A míseáldozattal kapcsolatban ez azt jelenti, hogya hívek elválhatatlanul
hozzátartoznak az áldozati tárgyhoz is, az áldozatbemutató személyhez is. A
keresztény nép külön felszentelés nélkül is "királyi papság" (Péter L 2, 9). A
szentmise tehát Jézus és az egyház áldozata egyszersmind. Jézus nagy áldozatát az egyház (a maga csatlakozását kifejező) kis mellékáldozatokkal köríti: a kenyér és bor felajánlásával,az oltár megfüstölésével (amely a kísérö
szöveg tanusága szerínt igazi illatáldozat), de elsősorban a "dicséret áldozatával", a nagy áldozati imádsággal, 'amely a "Valóban méltó ..." szavakkal.
fennhangon kezdődik, magába olvasztja az utolsó vacsora szavait, és a hívek
közösen énekelt Amen-feleletéve~ zárul (a Miatyánk előtt), Azzal a nevezetes Amennel, amelyet már Szent Jusztinosz emleget Kr. u. 150 táián a
szentrniséről adott leírásában. Azok a hívek tehát, akik nem igénylik a liturgiába való bekapcsolédást, és a vasárnapi szentrnisére nem a közős áldozatot
bemutatni, hanem csak magánimádságaikat monda.ni járnak, nem lehetnek
elégedettek önmagukkal. Nevelniük kell még magukat áldozatbemutató lelkületre. Ez is része annak a .magykorúságnak Kriszt.usban", amelyre mindnvájunknak el kellene jutnunk (Efez. 4, 13).
A reformáció tagadta az úrvacsora áldozatvoltát. Tette ezt abból a tiszteletreméltó meggondolásból, hogy az áldozat újra meg újra ismétlése ne tegye
kérdésessé a kereszthalál végtelen értékét és teljes elégségét. Amde Krisztusnak katolikus fogalmak szerint is csak egyetlen áldozata van. Szüntelen áldozat.
Megkezdődött az üdvözítő vllágbalépésével, folytatódott egész élete során, és
a szeritírás tanusága szerint a mennyben sem ér véget. Végig azonos marad
az áldozati tárgy, folytonos az áldozatbemutató lelkület is, de számtalan mozzanatból áll az áldozati történés. Legkiemelkedőbb mozzanata volt természetesen a kereszthalál, de oltár volt a jászol Betlehemben és a názáreti ácsmúhely, a Tábor-hegy vagy a sírbolt hideg köve egyaránt, sőt még a .,mennyei
trónus" előtt is oltár áll, és ott az áldozati Bárány halálra sebezve, de meg
nem ölve, Ennek a szent cselekrnényláncolatmak, Jézus áldozatos életének,
szervesen beletartozó részeeskéje minden egyes szentmise. Szó sincs külön
áldozatról. Nem kell tehát az áldozat egységének megmentésére ahhoz a Kalandos feltevéshez folyamodnunk, 'hogy a szentrnise a keresztáldozatot "áthelyezi" a múltból a jelenbe, és úgy ád az egykori történésnek új idökoordinátákat (új "quarrldocatió"-t), mínt ahogy mí egy tárgynak, máshová átrakva,
új térkoordinatákat (új "ubicatió"-t adhatunk. Elgondolkodtató azonban Odo
Casel bencés apát (t 1948) feltevése amely szerínt a szentmase nemcsak a keresztáldozatot hozza közérik. hanem az üdvözítő élete művének teljes egészét, pél-
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d.iul Gyümölcsoltókor az Ige megtestesülését, karácsonykor a betlehemi születést, nagycsütörtökön az utolsó vacsorát, húsvétkor a feltámadást, áldozócsütörtökön a mennybemenetelt is. Hiszen mindezek részei annak a szüntelen
áldozatnak, amelyben egy és ugyanaz a Jézus az áldozati tárgy és az áldozatot bemutató személy. Kár, hogy Casel elméletének szépsége még nem garancia az elmélet igazságáról.
Nemkatolikus oldalról sokan felfigyeltek Augustin Bea bíborosnak a
II. vatikáni egyetemes zsinat megnyitása előtt, 1962-ben elhangzott nyí lat kozatára, amely szerint a keresztények egyesülése érdekében "új rttusox'' feláll ításáról is szó lehet. Eszerint tehát, ha egész felekezetek vagy például egyházmcgye-nagyságú közösségek ismernék el a pápa főségét, és fogadnák el a
katolikus hittanítást, nem kellene "római" katolikusokká lenni ük, Létezhetnének "angol ritusú", vagy akár "wittembergi ritusú" és "genfi ritusú" katolikusok is. Lelkészeiket annak rendje és módja szerínt pappá szenteln é az
egyház, hogy az apostoli folytonosság katolikus követelménye tekintetében se
hagyjanak kívánnivalót. Istentiszteletük külsőségei azonban nem a latin mi ntához igazednának. A kenyér és bor fölött őskeresztény példa szerint moudot t
imádságba az utolsó vacsoral igék mellé természetesen be kellene venniük szintén őskeresztény módra - az áldozatbemutatás gondolatát is. Aldoznt bemutatás nélkül semmiképp sem lehetnénekkatolikusokká.
A keresztények egységének hatalmas és újszerű távlatai ezek. Saj 11')S.
aligha a közeli jövő fejleményeit jelzi.k. De már az is idők jele, hogy az ötlet
egyáltalán felmerülhetett. Megvalósulásáig bizonyára még sok-sok miseáldozatban kell egyesülnünk a jó Pásztor utolsó-vacsorat szándékával : ..Legyenek
mindnyájan eggyé!" (Ján. 17, 21). (Dávidházi Tamás)
A MAGYARORSZÁGI SHAKESPEARE-IRODALOM ÚTTÖRŐI. Shakespeare jubiláris évében hadd emlékezzünk meg két jeles pap-tanárról. akik
elméleti

mintegyelindítói voltak a hazánkban oly szepen kitereShakespeare-kultusznak. Az első, aki - még latin nyelven és kimutathatóan német források alapján -egyik elméleti rnunkájában hosszasabban foglalkozik Shakespera-rel: a jezsuita Szerdahelyi György (1740-1808).
aki rendje feloszlatása után világi pap s a budai egyetemen az esztétika tanára
lett. 1784-ben jelent meg Poesis dramatica című poétikai munkája, amelynek
Shakespeare-re vonatkozó nevezetes szakasza - Radnái Rezső fordításában
- így hangzik: "Az angol tragédia jobb az angol kornédiánál, mert vmagox
az angolok természetök szerint hajlandóbbak a komolyra, Wilhelmus Shakespeare nemcsak saját honfitársai előtt, hanem mindnyájunk előtt a természet
csodaszülöttje, ki ha tehetséget a költői mesterséghez alkalmazni megtanulta
volna, mí nden korok és népek költői közt kimagaslanék. Ö atyja és megteremtője az angol színháznak, s könnyű, tágkörű fantáziával, gyors átható és éles
felfogással, érzékeny heves Iélekkcl, nagy hevülettel és csodálatos ent hus iasmussal rendelkezék. Az emberi lélek indulatait nála jobban senki sem figyelte
meg; a szív gyöngédségében és a lélek bátorságában senki sem múlta felül.
Drámáit ő nem nevezte sem tragédiáknak, sem komédtáknak, mert nem alkalmazta azokat műfaji szabályokhoz. Erényeiben és tévedéseiben egyaránt nagy,
mely utóbbi oknál fogva darabjai a színpadi Igényekhez mérten átdolgozva
adatnak elő. Shakespeare neve ismeretes mindenki előtt, akinek csak fogalma
van a drámai költészetről: a tragikusoknak igazi bálványa. Ha áll az. amit
róla Farmer és mások állítanak, hogy sem tudományos képzettsége nem volt,
sem a régi nyelveket nem ismerte, úgy valóban csodálatra méltó, hogy egyedül
lángeszének segítségével a tragédiában oly erőteljességet sajátitott el, melyet
a legtanultabb férfiak és legnagyobb poéták is utánozni kényszerülnek. Lear
király, Mackbeth, Romeo és Júlia. Hamlet, Othello a leglátványosabb darabjai.
1616-ban fejezte be életét."
Szerdahelyí tehát az első. aki Shakespeare-ről komolyan és többé-kevésbé
jellernzően mondotta el nézeteit; ha egy kissé professzoros feszességgel sz ámon
is kéri tőle a poétikai "szabályokat", de elismeri zsenialttását. A másik neves
irodalomtudós, aki már magyar nyelven és eredeti angol forrásokból merítve,
hosszasabban foglalkozik Shakespeare-rel: Buczy Emil erdélyi piarista tanár
műveíkkel

bélyesedő
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(1782-1839), a magyar Tudományos Akadémia későbbi levelező tagja. Döbrente! Gábor Erdélyi Múzeum-anak 1817-es évfolyamában megjelent két filozófiai-esztétikai értekezése, ezekben foglalkozik részletesebben Shakespeare-rel.
Az elsőnek a címe: "Az elmének magasb kífejlődése körül, az ízlés munkáji ban." Ennek XI. fejezetében - kissé körmönfont stilizálással -így nyilatkozik az angol drámaíróról : "Shakespeare, kinél senki soha az embert jobban
nem ismerte, azon ingereket és indítókat, melyek cselekedeteiben vezérlik,
senki tökéletesebben nem látta, s azt, mi lehetne az ember, mind magára mind
másokkal egybe-kötve, aki új világokat tudott teremteni, s azon világokat
szükséges plánumole szerint népesíteni, ámbár ezen tulajdoni szerlnt a természettől a játéksz ínre látszott hivattatni. annak még közönségessé nem vált
tökóletessógelt, melyek előbb-hátrább előtte ismeretlenekké nem maradtanak,'
külsö formájában (alkotmányában) el nem érte, vagy nem kívánta elérni" ."
Formai szempontból tehát ő is némiképoenelmarasztalja Shakespeare-t, s
hiányosságait a továbbiakban a közízlés fejletlenségével magyarázza, De védelmébe veszi Voltaire-rel szemben: "Voltaire, a tökéletes ízlésű imádottja
nemzetének s egész Európának, híjában enyelgett a hamleti to be, or not to be
rnonologgal, a monolog és Shakespeare dicset az enyelgés meg nem homályosította," Jegyzetben forrásait is megnevezi: Rowe Shakespeare-kiadásának' "elő
beszédét"
Az Erdéiyi Múzeum ugyanez évrolyamának IX. füzetében egy másik terjedelmes Buczy-tanulmány jelent meg "A tragoedia legfőbbje a görögöknél
s rnostani álláspontja" címmel. Ebben is figyelemre méltó dolgokat mond a
szerző Shakespeare-ről, sajnos azonban olyan nehézkes stílusban, hogy célravezetőbbnek látszik mindezeket csak kivonatosan ismertetni. "Sha,kespeare
Angliának, a még ki nem mívelt ízlésű Angl iának, renden feljúl való gyermeke volt .; ." Dícséri bátorságát, hogy a "Hős-Homán és Balladák hangján
feljebb" mert emelkedni a dráma szintjéig, ebben látja zsenialítását, hibáit
viszont ismételten a kora fejletlen, "a hellászi grádust" el nem érni tudó ízlésével magyarázza". "Shakespeare eltűnt, de az eruditio és Genie míndég
többet fog találni e ritka halandóban: ő egy fejthetetlen tökéiletű Genie! , , ,"
"Shakespeare mert előbb (azaz: legelőször) kevés hellászi s római eruditíóján
s a hős világ tónusán magos lelkével feljülvágni: ő vitte újra ideális világába
a valót és történetet, a férj fiait és honnyát . ." E sorokban nyilvánvalóan azt
dícséri, hogy Shakespeare-ben megvolt a bátorság elszakadni a klasszikus
dráma hagyományaitól és saját hazájának történelméből merítení tárgya t, a
költészet síkján idealizálni a történelmi realitást, Am csapongó fantáziáját is
értékelni tudja: "A Tempest (Vihar), aMidsummer Nights Dream (Szentivánéií
álom), Mackbeth, Hamlet, melyekben Rowe szerént a fantáziának legtöbbet
engedett aGenie, mellyekben a valótól leginkább látszik eltávozni, mellyekne's
három utolsójában a Fairy-ek (tündér), Wirch-ek (bűbájolónék) és Ghosts
(lélek), a Gerile teremtései jelennek meg: ezen melléktárgyak személlyelnek a
hely, karakter és nyelv a bárnulásig vagyon tulajdonítva: s melly szembetűnő
az Egésznek interesszéje? a főbb karaktereknek rninémű valóságot ád a leírás
és díalogosz? , ,," Dícséri tehát Shakespeare-nek azt a sajátosságát. hogy múvészi erejével a hihetetlent is hihetővé, a fantáziaképet is mintegy reálissá
tudja varázsolni", Bámulja eredetiséget is: "Ot az eruditío kevéssé vezérelhette; úgy látszí.k, hogy neki se kedve, se akaratja nem volt utúnnazónak
lenni; őt egyedül gentosza tüzelte ált' láthatlan fellengésire. s a három egységre keveset hajlott, hogyannál bátrabban hathasson : a Lear irtózatos imádsága, az Antoniusz oratiója Caesar felett, Mackbethben a Király megölettetése.
az Aerobarbusz előbeszéde Cleopatrától, a Hamlet .monolcgja, a III, Richard
karaktere, az Othello és Desdemona borzasztó dialogosza . ' ."
Buczy stílusa - mint említettük - nehézkes, és ez nem is csodálható,
hiszen a magyar nyelvű esztétikai irodalom bölcsőjénél állunk, De ha átrágjuk
magunkat a kifejezés-mód csonthéjas burkán, egy olyan, korát megelőző, irodalomelméleti tudós portréja bontakozik ki előttünk, aki a tárgyát alaposan
ismeri, aki eredendő görög-római-franciás klasszikus iskolázottsága korlátait
áttörve, egyéni önálló ízlését követve Időtálló értékítéleteket is tudott alkotni, , ,
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Persze Szerdahelyi és Buczy elméleti meglátásai nem igen lettek volna
a virágzó hazai Shakespeare-kultusz dcítejlődéséhez. Gyakorlati erő
forrásokra is szükség volt. Jó fordításokra és lelkes, áldomtos színházi kezdeményezésekre. Szerencsere ezek sem hiányoztak. A kílombosodás első sorban
nekik köszönhető. De a hajszálgyökerek után kutatva fel kell fedeznünk és
értékelnünk is kell a két úttörő maradandó érderriét. (Kunszery Gyula)
elegendők

AZ OLVASO NAPLOJA. "Elnehezülő szívvel forgatom ezeket a kéziratokat, Kellér Andor utolsó könyvét - a ki nem hűlt szavaik még őrzik a hangját, az igékből elő-elővillan a szeme, az óvatosan válogatott jelzőkből megcsap
az okos igényesség ..." Illés Endre bevezetőjének első mondataí ezek, Kellér
Andor utolsó könyvének az élén." Valóban, ezek a szavak még melegek, a
lapokon még alig száradt meg a tinta, a mondatok ma is olyan frissek. rnint
akkor voltak, mikor az Esti Hírlap "déli postájában" először kerültek, nyomdafestéktől csillogva, az olvasó elé. Szinte látom a szeme villanésát, ahogy ezt
az elismerést olvasná - mert napilap alkalmi írásaira lehet-e nagyobb dícséret,
miJnt hogy a napok és alkalmak elmúltán, és a könyv igényesebb formájában
is frissek maradtak? Igaz. Kellér Andor karcolatait, tárcáít is a műaLkotás igényességével és áhitatával írta. Rendkivüli felelősség élt benne a rnűvészete
és mestersége iránt. Sokszor beszélt, többnyire némi íróndkus Ibűnbálnattal,
fiatalsága könnyelműségéről: arról, hogy nem becsülte kellőképpen a tollát.
az írást, Későn lett igazán író, mondogatta; és hozzátette olykor: most már
nines ideje rá, hogy "selejtet" írjon, most már minden szavára, rnondatára.
mínden legkisebb jelzőjére ügyelnie kell. Amit más, doönnyűkezű, kevésbé
aggályos író könnyedén "leken" - egy-egy ilyen "déli postát" - azon ő kitartó gonddal dolgozott, mérlegelve a mondatok lejtését, a jelzők súlyát, a
kimondott és ki nem mondott szavak értékét. Ilyesmiről, a mcsterség ."titkairól" és közhelyeiről kifogyhatatlan Ielkességgel tudott beszélni; míntha újra
fölfedezte volna magának az egész strlísztikát, és nem .győ=e betclni vele: és
mintha azzal a kivételes műgonddal, rnelyet magára rótt, vezekelme is régi
píllangó-íkönnyűségéért.Régebbi könyvei kapcsán egyi.k-rnásik bíráleja szemére
vetette, hogy lényegtelen dolgokkal foglalkozik, olyan i.ntimításokkal, melyek
portréi rnodeljaimak arcához semmi lényeges vonást nem tesznek hozzá. Ne
firtassuk,milyen lényeges tud lenni a jól meglátott és ábrázolt " lényegtelen";
arról se beszéljünk, milyen üres szólam-puffogtatássá válik némelykor a görcsös igyekezet az állandó "lényeg~mondásra." Kellér Andornál talán nem is
arról volt szó elsősorban, hogy meg volt győződve 'a lényegtelennek tetsző vonások és mozzanatok jellemző értékéről; számára alighanem rninden lényeges
volt, ami az irodalomhoz, rnúvészethez, s f rókhoz. müvészekhez tartozott. Akadt,
aki holmi intimpistáskodással vádolta; az ilyesfajta vádak teljes félreértésből
fakadtak. Kcllér Andort nem a hálószobatitkok érdekeltek, és nem a hátsólépcsők olcsó pletykál. Az ember érdekelte. És az író, az irodalom; a>; apróságban, a semmiségben is az írót látta, és az apróságokat nem valamiféle szimatoló és leleplező kíváncsisággal, hanem a lelkiismeretes, csupa-tisztelet íródeák áhitatával és szorgalrnával jegyezte föl. És nem egyszer éppen a -mellékesben sikerült rátapintania a lényegesre. Ez egyébként többé-kevésbé "m6dszere" is volt, és nagyon jó mestertől tanulta, Kosztolányítól, Esti Kornél iskolájában, és az Alakok műhelyében.
"Későn, csonkán is írni kell, ha ez a dolga az embernek a földön" írta,
Aranyra utalva, Csathó-portréjában; és másokról szólva semmit nem irt annyira
önmagáról, mint ezt. Későn lett igazi, céhbeli író, em ds sokszor 'hangoztatta; és
sokszor beszélt "csonkaságáról" is: arról, hogy fáradékony, és fáradt. De úgy
érezte, és szentül hitte, hogy "írnia kell", mert "ez a dolga a földön", ezk:ésőn
meglelt, illetve ígazi súlyában későn fölismert, de aztán annál nagyobb lelkiismerettel vállalt és végzett hivatása és kötelessége. Ezért fájt neki kétszeresen
mínden olyan bírálat, amit igazságtalannak érzett (s volt része benne); ezért
örült kétszeresen minden olyan elismerésnek, mely a teljesítmény, a mcsterségtudás érdemeit méltatta. Telitalálatait, csa tt ariói t elrejtette, s aztán (J.~á.kos
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szorongással várta, hogy fölfedezzék, elsősorban azok, akiknok adott a véleményére és ítéletére. Könnyedséggel leplezte aggályos műgondját, és semmi
sem szolgált úgyelégtételére, mirrt míkor a íkönnyed mű rnögött az értő szem
meglátta a munka nehézségét, s a látszólagos "sekélységben" azt a mélységet,
melyről egyik mestere és eszménye, Kosztolányi, illetve az ő Esti Korriélja
énekelt.
,iMegtanulta, hogy a valóságból mínden felhasznáLható - írja róla Illés
Endre. - Bírósági tárgyalások jegyzőkönyvebben. vagy ha úgy tetszik, presszóbeli storylebari kibontásra váró, nemesebb tartalmak, formák, törvények rejtőzhetnek, és csak arra várnak, hogya művészet megtalálja igazi jelentésüik.et.
Kellér Andor ilyen megnemesítö művész volt."
S ennek a megnemesítő rnűvészetnek - műfaját is megnemesítő. vagy
újranemesítő művészetnek szép és maradandó rnűve-emléke a Déri posta.

*
"Musset írta valahol, hogy az emberek háromnegyed részében el van
temetve egy fiatalon elhalt költő, akit túléltek. Én is túléltern egy költöt, aki
voltam." Erekkel a szavakkal vezeti be kötetét Komlós Aladár,· nyilván a
fiatalabb nemzedékek tájékoztatására, akik elsősorban az í.rodadorntörténészt
ismerik; az idősebbek azonban még jól emlékeznek A néma őrült arca költő
jére, s a Reggeltől estig most alkalmat ad nekik emlékeik fölfrissítésére, meg
arra, hogy fölvessék a költővel a kérdést, immár bizonyos távlatban: "Milyen
volt énelolőnek, aki ma már csak énektanár?" Hol, az irodalom, a költészet
mílyen tájain kell elhelyeznünk ezt a lfrát? Ez is a háború kohójában edződött
férfi-Iírává, és telítődött azzal a humanitással és "Viillig-szeretettel", amely az
expresszionizmust - legalábbis az expresszionizmus egy ágát is - jellemzi,
Werfelt például; az olyan versek, a huszas évek első feléből, mint a Hazatérés,
A szépség üzenete, Artatlanság énekszavával, Te, eléggé érzékeltetik ereket
a rokonságokat, Ikö2lÖS élmény sugallta pártiuzamossagokat.
A Ura azonban, úgy látszik, nem volt elsődleges és kényszerítő vkifejezési
forma Komlós Aladár számára; ritkán megszólaló költő, és csak a rnegrendítő,
nagy élmények késztetik ilyen közvetlen vallomásokra; az első háború után
újabb mély lírai forrást csak a súlyosodo embertelenség fakaszt benne, a negyVeJ es évek elején: ezekből az időkből való a válogatott gyűjteményének talán
két legmegragadóbb darabja, A bennszüWtt, meg a Zsidók a kapualjban.
A szigorú, alig száz lapnyi válogatást fordítások egészítik ki, német, francia, néger-angol költőkből, mintegy jelzésekül a költő világirodaí mi érdeklő
désének különf'éle tájai felé; ernéljük ki ezek közül Péguy műve, Az ártatlan szemek misztél'iuma egy részletének szép tolmácsolását: ill 6, hogy számon
tartsuk, sajnos rendkívül kisszámu Péguy-fordításaink közt.

*
Rokonszenves költöí arc bontakozik ki Gergely Agnes első verseskötetébő1.* Nem bő és spontán áradású líra az övé; mintha szavai, sorai, vallomásai
csak erős ellenálláson át jutnának Iölszinre ; mintha nem azért küzdene, hogy
magát megmutassa, hanem ellenkezőleg, hogy magán minél jobban, minél fanyarabb szigorúsággal uralkodjék, s magából minél kevesebbet áruljon cl.
Eg) helyütt némi megvető hangsúllyal említi az ,.olvatag szívet"; szemlatomást kerül minden lágyságot, s ébren vértezi magát az érzelmi odaadás, a
lírai meghatottság ellenében; kemény, szigorú, s inkább akar kopár lenni, mint
engedni a dekoratív szépség csábításánnk. "Egyszer jó volna olyan verset Imi"
- rnondja,
amelyhez nem kell logika,
nem kell pórázra fogott szenvedély és
a tárgytól való erőszakos eltávolodás,
újra és újra átélés, öncsonkító
,
,

Reggeltől

estig.
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Ajtófélfámon jel vagy. Megve tö, 191>3.
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birkózás, hidegláz,
kétely és akarat se,
verset, mellyel nem bántok soha senkit,
de magamat se.

Nehéz, küzdelrncs - és szemlátomást a modern (modern angol") költészet eszményeit valló ars poetica. Egyelőre nemcsak néhány szép eredménye
szól a költő mellett (például a címadó Ajtófélfámon jel vagy), hanem, lévén
szó első kötetről, elkerült hibái és tévedései is. A legnagyobb veszély, ami fenyegeti, alighanem ez: nehogy túl szoros pórázra fogja és végül megfojtsa a
szenvedélyt, az erőszakos eltávolodással nehogy végül túl messze tavolodjék
a dolgoktól, s az öncsonkító birkózásban végülis egészségesen csak addig C50nkítsa magát, ameddig Iírája éltető szerveit meg nem sérti.

*
Székely Dezső huszonhét éves; a Fiistoszlopok: első kötete; saját vallomása
szerínt tekervényes úton és késve érkezett el a költészethez. "Súlyosodik a fegyelem szavamban" - írja egyik versében (Zaklatott sarok); alighanem valóban ez az, amire a leginkább szüksége van: szóban, képalkotásban a nagyobb
fegyelemre. Előfordul ugyanis nem ·egyszer nála, hogy egybe nem illő elemekből épít verseket, szakaszokat, képeket; egyik elem megsemmisíti a másikat.
ahelyett, hogy támogatná, segítené. "Remeg a reggel tenyerén - Létem egypercnyi tisztasága - Aztán mint könnyű halászbárka - A szél öléből messze
fut" -írja például a Boldog reggel-ben; a reggel tenyere, a szél őle, halászbárka: csupa "külön" elem, amit esek rím, ritmus tart össze, de nem valamiféle valódi belső kohézió; s az effajta példákat jócskán lehetne szaporítani.
Következetesebb, hitelesebb végiggondolása a gondolatnak, "végig,látása" a
képnek nyilván hasznára válnék és megkönnyítené azt a "tisztázást", amire
tehetségének, úgy érezzük, szüksége van. Egyelőre még nem egyszer túlságosan
könnyen elfogadja a kínálkozó első ötletet, anélkül, <hogy kellőképpen alávetne
ii hitelesség próbájának, s így aztán a szavak mőgött nincs mindig kellő fedezet; az Éjszakák fia sok jó, erős képe mellett például ilyen indokolatlan .bízarrság is akad, mínt "A járdán csikkek, rnínt nyomorultak a hordágyon", s ez
sem egyetlen példa. Az Akiket tűzzel kereszteltek-ben olvashatni : " ... a szél.
- Mely fennakadt a villanydrótokon, - Mint sárkányok, vagy fáradt szerelök.
Akiket az álom elaltatott - Az éj zümmögő sodronyán". A szél, mint fennakadt sárkány: jó és elfogadható; de már az áramütött szerelők sehogy sem
Hli.k ide, ráadásul még megtetézve egy metaforával ("az éj zümmögő sodronya"); ez nem teltebbé teszi a kifejezést, hanem csak zavarosabbá; a hasonlat
nem hasonlít, hanem elold, távolít. kitérit. Itt, ilyen esetekben van szükség
valóban "súlyosabb fegyelemre", a dolgoknak benső struktúrájuk szerint való
kidolgozására: arra, hogy a költő kevésbé engedjen a szavaknak és ötleteknek.
és szjgorúbban ragaszkodjék a benső igazsághoz. Nyilván ez az az út melyen
kétségtelen tehetsége a szeszélyesen fölfogott hatások, és már eddig elért eredményei fölé emelkedhetik, magával - és néha túl készséges retorikájával is
megküzdve igazáért. (Rónay György)
SZlNHAZI KRONIKA. Madách Imre halálának századik évfordulója alkalmából új rendezés ben mutatta be "AZ ember tragédiájá"-t az ideiglenes
otthonba költözött Nemzeti Színház. Illő hódolat a legnagyobb magyar drámaköltő emléke előtt. Nyilvánvaló azonban, hogyafelújításnak nem lehet egyetlen feladata, hogy letegye az emlékezés kegyeletes koszorúját. A művet, az
alkotója halála óta önálló életre kelt művet is szolgálnia kell, hogy az tovább
folytathassa fényes pályafutását az újra meg újra felsorakozó nézők elméjében
és szívében. Mennyire tesz eleget ennek a feladatának az új bemutató, erre a
kérdésre keressük a választ az alábbiakban.
Kezdjük talán a legszembetűnőbb újdonsággal, a drámai költemény új
• Füstosz!opok. Szépirodalmi könyvk iadó. 1964.
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szcenáriumával. .4. Shakespeare Company tavaszi budapesti vendégszereplése,
úgy látszik, nem tévesztette el hatását. Ezúttal Madách műve jelent meg a
Nemzeti Szin ház szinpadán ugyanabban a köntösben, amint az angolok elő
adta "Lear király". Eltűntek a látványos, naturalisztikus vagy félnaturalisztikus
szinptuiképek. Az egyszinű, barna háttér előtt mértani idomok: krrrbl«, kockák,
lutsábok: jelentek meg diszletkérü, Bálint Endre festőművész tervei szerint. Az
egyes képek folyamatosan követik egymást, az egyenruhába bujtatott diszletező
munkások nyilt színen rakosgatják át, vagy hozzák-viszik a puritán egyszerű
ségű alakzatokat, kellékeket. A három főszereplő barna bőr alapöWhéketvisel,
erre l!.obják föl a jelenetek megkivánta, inkább csak jelzésszerű ruhadarabokat.
il többi kosztüm is a végsőkig stilizált (Vágó Nelli tervezte őket).
Ennek az új szcenáriumnak (Bakó József jelzi, nevével a szinlapo,") két
vitathatatlan előnye van. Az egyik inkább gyakorlati természetű. Gyorsabban
pergővé teszi az előadást, amely igy, a beiktatott két sziinettel együtt ~,
alig vesz igénybe többet három és fél óránál. A másik előny inkább csak nagy
l~hetőség, amellyel élni a rendező s a szinészek hivatottak. Az elszórakoztató,
a figyelmet magukra terelő, látványos képek eltűntével sokkal döntőbb szerephez jut a puszta szöveg, tehát maga az író. Ezt a szövege t el lehet recitálni,
de "elő" is lehet "adni". Mégpedig úgy, hogy ez az "előadás" valóban közvetitse a néző- és hallgatól~özönség felé a művet, megkönnyítse megértését. befogadását. Ehhez persze az kell. hogya rendező, s az ő hatására és szellemi
kisugárzásának eredményeképpen aszinész, komolyan elmélyedjen a remekműben, amelyet előad és elsősorban önmagában alakitson ki valami határozott
képet róla.
Peter Brooke, a fentebb emlitett Lear-előadás rendezője, mielőtt a darabot ebben az újszerű köntösben szinre vitte volna, egy egészen új értelmezését gondolta át. A shakespearei tragédia szokványos felfogásától (a Lear a
gyprmeki hálátlanság ábrázolása) eltérően ő úgy vélekedett, hogya Lear sokkal többet mond ennél, hogy 1,alójaban a hatalom és erőszak démoni kísértésével állítja szembe a szelidek igazságát. S ez a szinte evangéliumi ihletésű
értelmezés, sokunkban talált akkor lelkes visszhangra. Ezzel szemben egy nemrégiben Budapesten járt fiatal cambridgei irodalom professzor kétségbe vonta
ennek az értelmezésnek helyességét. Nos, ezen nyilván lehet vitatkozni (vitatkoztunk is); de aligha lehet vitatni Brooke koncepciójának művészi igazságát és jogosságát. Enélkül a koncepció nélkül ugyemis nem kerülhetett volna
sor arra az egységes, minden részletében átgondolt és művészileg megoldott
előadásra. És éppen egy ilyen egységes és értelmező koncepció hiánya az,
amit a Nemzeti Színház új Tragédia-előadásában leginkább hiányolunk.
Nem tudni, hogy az előadás rendezőjének, Major Tamásnak, van-e, s ha
van, milyen elképzelése van a Tragédiáról, a Tragédia egészéről. Az előadás
során nem árul el belőle semmit sem. Az első három, valamint a záró szín (a
mennyekben, a paradicsomban és a paradícsomon kívül) szemmel láthatólag
nem érdekli túlságosan, vagy nem tud mít kezdeni velük, noha mint színész,
az (ezúttal ismét csak a hangjával jelenlévő) Úr megszólaltatójaként csak
ezekben jut szóhoz. Sajátos és a madáchi szöveget eltúlzó (s éppen ezért torzító) elképzelése van a római és bizánci szinről. konvencionálisan viszi színpadra a Kepler, a francia forradalmi és a londoni jelenetet (kivéve ez utóbbinak szép haláltáncát), a többi színt pedig a színészekre bízza, csináljanak belőle, amit tudnak. Major Tamás persze, s ez mentségére szól, nem áll egyedül ezzel a koncepciós bizonytalansággal, jellemezte ez már a kortársi kritikusok jó részét is, akik szintén hajlottak arra, hogy az emlitett keret jeleneteket afféle (és talán csak a Faustból kikölcsönzött) dekórumnak tekinisék:
Nem tudták elképzelni, hogy olyan okos ember, mint jyladách, komolyan vegyen holmi ·bibliai "meséket". Pedig Madách töprengéseinek lényege éppen
ezekben a jelenetekben sűrűsödik össze. A rossz problémájával viaskodik, úgy,
ahogya kereszténység kezdete óta viaskodnak vele a legnagyobb gondolkodók. Hogyan egyeztethető össze a teremtő Isten mindenhatóságával és végtelen jóságával a rossz jelenléte cr világban? Mi sem természetesebb, mint, hogy
elmélkedéseibe helyenként manicheisztikus elemek is keverednek:
"együtt
teremténk", mondja Luciier, tehát a rossz principiuma épp oly ősi, mint c

jóé. VégüLis azonban Madách sem talál más feleletet kérdéseire, mint amit
a keresztény teológia ad rájuk. Isten az embert jónak, de szabadakarattal fel1'fLházottnak teremtette, az ember szabadságával élve elfordult Istentől, bűnbe
esett, emiatt a sok gyötrelem és szenvedés, de kétségbeesésre nincs ok, his?e",
Isten "ondviselésével továbbra is az ember mellett áH:
Szabadon bűn és erény közt
Választhatni, mily nagy eszme,
S tudni mégis, hogy felettünk
Paizsut áH Isten kegyelme.
Ez Madách mondanivalójának lényege és ehhez képest a látomásos történetrTÚ
képsorozatnak csak illusztratív szerepe vim, hogy bemutassa az eredetí bűn
T«lvetkezményeít. S ez egyben eldönti azt a sokat vitatott kérdést is, vajon
pesJZimista vagy optimista-e Madách? Nos, annyira pesszimista, illetve optimista, amennyire minden az eszét használó, de ugyanakJkor a hitét is komolyan vevő keresztény ember az.
Persze, ha valaki figyelmét kizárólag a történelmi tablókra összpontositja
és a Madách megszabta bibliai keretből kiragadva szemléli őket, a legkiltön!élébb kiruetkeztetésekre juthat. Ennek, a mü szeHemével eHenkező szemléletnek következménye volt, hogy akadt a Tragédiának olyan jóhiszemű védelmezője, aki azzal mentegette Madách "sötéten látását", hogy Adám valójába",
Lucifer torzító tükrén át figyeli a történelmi eseményeket. tehát nem a valóságot látja, hanem annak "ördögi" mását. Holott ma 11UÍr minden iskolás
gyerek tudja, hogy az egyiptomi piramisokat rabszolgák ezreinek véres verítékével építették, hogy Miltiádészt valóban lenyakazták. A római orgiákról
korabeli leírások tudósítanak és ma már neves teológusok hirdetik, hogy az
eretnekek máglyára küldése súlyos eltévelyedés és a ezeretet vaHásának meghazudtolása volt. Robespierre valóban kivégeztette Dantont, majd kiroette őt
a guillotine alatt s a múltszázadi kapitalista London pontosan olyan volt,
amilyennek Madách írja le. Ha valaha megvalósulna az a pusztán a gyakorlati rációra épített tál'sadalom, amelytől a technikai fejlődés láttán Madáchon
kívül mások is rettegtek, nyilván olyan embertelen lenne, mint a Tragédia
[alansztere, mégha kissé naív is ez a jövőbe vetített kép. Az pedig, hogy a
nap és vele együtt a föld egyszer (ha nem is "négy ezredév után") kihül, fizikai törvényszerűség. Madách tehát egyáltalán nem festette komorabbra a
valóságot, mint amilyen. Azt viszont, hogy ilyen, azt számára, és minden hívő
ember számára, keHőképpen megmagyarázza az e-redeti bűn ténye. "Adám.
Adá.m! elhagytál engemet I Elhagylak én is, lásd, mit érsz magadban"
mondja az Úr, s aztán Madách bemutatja, mi lesz az Istentől elfordult ember sorsa. Aki nem hisz, az természetesen nem fogadja el azt a világmagyarázatot. ami Madáché. De még ha ez is a helyzet, gondolom. akkor sem heIuezkedhet vele szemben más álláspontra, mint amilyent hasonló esetben.
mondjuk, Dante Isteni Színjátékával szemben foglal el. amelyet az emben
szeUem jelentős alkotásaként kőnyvel el ak/COl' is, ha vilánnézetileg elutasítja
különb:m.
A Nemzeti Színház felújitásának ez a I:oncepcióbeli megoldatlansáqa rányomja bélyegét a színészek játékára is. S ez annál ínkább érződik, me rt m.;ga a szereposztás sem mondható a legszerencsésebbnek. Még leginkább Sinkovits Imre Adámja sikerült a legegyveretűbbre. Sinkovits a könnyen lelkesedő,
a bukást könnyen feledő és az újat mindig töretlen kedél!;Jel elkezdő. könnyen
eHágyuló Adámot ragadta meg s ez végeredményben elfogadható lenne, mert
ez is benne van a Tragédia központi alakjában (bár a töprengő. fHozó/á/ó
szövegek így kissé idegenül hatnak szájában). Az ilyen Adám azonban mindenképpen egy szellemesebb, fölényesebb és ugyanakkor kedélyesebb Lucifert
kívánt volna, mint amilyent Kálmán György színpadra tudott állítani. Lucifer a Tragédia történelmi jeleneteiben amúgy sem az igazi démon. Mimikrít
ölt magára, a hidegen gondolkodó, kicsit cinikus, kicsit szkeptikus kalaue SZ2repét: játssza meg, hiszen igazi műve úgyis látható mindabban a sok rosszban,
amit bemutat. Kál11UÍn György mintha félénk és megilletődött lett vol'lUl és

Lucifer színes alakját teljesen elszürkítette. Váradi Hédi kitűnő színésznő, de
Éva Izerepe úgy látszik egyáltalán nem való neki. Az org.ánuma sem illik
hozzá. A Tragédiához ennél sokkal több pátosz kell. A népes szereplő gárda
Wbbi tagjai mintha teljesen magukra lennének hagyatva, hogy játsszon mindegyik a maga kedve és elképzelése szerint.
Az elmondottak során részletesen foglalkoztam a Shakespeare Company
Lear előadásával, amely ennek a Tragédia bemutatónak ihletője volt. Ott a
szcenárium egy a műből kiinduló, kiroetkezetesen végiggondolt műt'észi program külső megnyilvánulása volt. Itt merő külsőség, ami mögül hiányzik az
értetmezés és az annak megfelelő eljátszás művészi fedezete. Megmarad tehát
továbbra is egy jó, de még kitiDltésre váró lehetőségnek. (Doromby Károly)

KBPzöMúvÉSZET. Toulouse-Lautrec (1864-1901). Száz esztenővel ezelőtt,
l'i4. ROyember 24-én született adélfranciaországi Albiban - a középkori
IltaUlr eretnekmozgalom egykori fellegvárában - Henri de ToulO1~se-La'Utrec
cról. a seázadvég kiváló festője és rajzolója, a posztimpresszionizmusnak Cémmle, Gauguin és Van Gogh mellett - negyedik vezető egyénisége; születésc!nerk centenáriumáról a budapesti Szépművészetí Múzeum szép glI'l'lfilkai
Iti.állltás~ emlékezett meg, Párizsban pedig megjelent az évfordulóra egy
vaskos, bőségesen illusztrált mú (Hudsrnan és Dortu: "LaJlltrec par Lautrec"),
amely sok szempontból új rnegvifágításba helyezi a rnestert, akinek alakját
~tsel1ar-regények és hatásvadászó hollywoodi filmek nemegyszer egyoldalúan ábrázolták.
Lautrec rövid ideig élt (mindössze harminchét esztendeig, akárcsak kortársa, a másik tragikus sorsú rnüvész: Van Gogh), nem is sorolható - témakörei alapján - a legszélesebb skálájú alkotök közé, - mégis a múlt század
utolsó harmadának legnagyobbjai között tartja számon a rnűvészettörténet. (Pe-dig ezek az évtizedek a festészet új virágkorát hozták; Degas, Renoir s még
tucatnyi nagyszerű mester ekkor adtak életet megannyi rnűnek, amelyek ma
is teljes fénnyel sugároznak, s még a "más:xlik vonalv-hoz is olyan festők tartoztak, mínt Whistler, Odilon Redon, Gustave Moreau,Puvis de Chavarmes,
Munch, Sérusier ...) Az opera, a balett, a mulatók, a kánkánt járó táncosnők.
a lóversenyek, az élveteg gazdag emberek és a fásult tekintetű prostituáltak,
a Harmadik Köztársaság nagy- és félvilági életének volt krónikása, megörökítőja Lautrec. Tudatos társadalombírálat. ítélkező állásfoglalás semmiképpen
sem magyarázható bele életművébe, rnógis (vagy talán éppen ezért?) munkái
- a maguk szenvtelenségével - döbbenetet keltő tanúvallomások arrOl a
korról és arról a társadalomról, amelynek szórakozóhelyeit az ő litografált
falragaszai propagálták, amelynek ínyenc étkezéseihez ő rajzolta a rncnűkár
tyát, amelyneIk jellegzetes figurái, cilinderes, elegúnsan öltözött urak, rnélyen
dekoltált hölgyek, ünnepelt zsokék és divatos sanzon-énekesek körében rnútatta
nappalait és éjszakáit.
Ríppl-Rónaí jól ismerte őt. így ír róla momoárjaiban : "Kis vázlatkönyvébe rajzolgatta a kabarék hölgyeit és e rajzok II tán néhány, de karaktorlsztikus vonásból állította össze pompás műveit. Néhány vonal, gyönyörűen de-koráló színekkel: ilyenek az ő java rnunkáí ... Némely fura emberi tulajdonságait nem tekintve, ez a Lautrec volt a legértókesebb rnűvész a mi társaságunkban. Igen eredeti tehetség. Kűlönösen az utca falainak ízléses, rnúvészí
plakátokkal való díszítése volt az ö érdeme."
A következő nemzedék legjobbjai - Georges Rouault és Pab10 Picasso
- mesterüknek tekintették Lautrec-ct, akinek hatása félreismerhetetlenül megnyilvánul fiatalkori munkáiban. A magyar piktúrát forradalmasító "Nyo1cak"csoport tagjaihoz is igen közel állott Lautrec munkássága. Berény Róbert
"megértette és rncsszemenően csodálta Cézanne-t, Degas-t, Toulouse-Lautrecet ..." - olvassuk Szíj Béla egyik Berérinyel foglalkozó tanulmányában.
Hogy művészete ma is mennyire szuggesztív és eleven, erről szépen szól
Vas István, a költő, "Mi maradt?" círnű versében, amely a Jeu de Paume-ban
látott impresszionista mcsterek előtt hódol:
6ltt

Es bátrak bátra, te legnagyobb, hogy szeretlek,
nagyúr és nyomorék, pap és pojáca Lautrec,
Baudelaire testvére te, kegyetlen szenvedő!
Te nem féltél a test s az abszint démonától.
s vásznaidon vihogva táncol
Páris halálfejű, vidám kísérte te.
A müvésznek - aki "nem félt a test s az abszint démonátél" - fájdalmas-korán kiesett kezéből a pasztellkréta. "Utolsó piUanataibal!1 az Isten felé
fordult", -írta végső heteiról Csabai István, az impresszionizmus korának
a második világháborúban elpusztult kitűnő rnonografusa. - "Halálos ágyából kíugrott és a középkori lovagok alázatával sietett a végszentséggel közeledő falusi plébános fogadására."
:fc

**

Képzőművészeti események. Pár hónappal ezelőtt még kiállítását láthattuk
Pór Bertalannak, s a kis tárlatról szóló beszámolók után hamarosan megjelentek a nekorlógok is. Kevésbé maradandó termékei is vannak hat évtizedes
rnunkásságának, azonban fiatalkori vásznai ("Vö:röshajú cígánytíú", "Csa,lád",
"Vágyódás a tiszta szerelernre", "Hegyi Beszéd"), 1919-es dinamikus plakátjai,
a két vtlágháoorú között készült jelképes értelmű, bikákat és pásztorokat ábrázoló emlékezetes rajzai meg fogják őrizni Pór nevét. 1910 körül a Palermokávéházat látogatta egy kis magyar Iró- és festő-társaság: Ady, Kernstok.
Kaffka Margit, Bölöni, - e .körhöz tartozott Pór is, aki később igen jó rajzet
készített Adyról. Tudunk arról is, hogy Pór 1911-es kiállításán Ady-ünnepeéget
rendeztek, amelyen a költő is jelen volt. Legjobb korszakaiban a modern francia piktúrával ~Cézanne, Derain. Picasso) tartott kapcsolatot a most elhunyt
rnűvész, akinek Franciaországban rrundvégíg voltak tisztelői (Pignon és Fougeron festők); utolsó párizsi kiállításáról Aragon hetilapja, a "Lettres Francaises" közölt hosszabb cikket, Szellemi frissesége nem lankadt el élete alkonyán sem, bizonyítják ezt biztoskezű skicceí Barcsay Jenőről, Németh Lajos
művészettörténészről s más
barátairól, ismerőseíről. Pór Bertalannal olyan
művésafávozott el, aki rnint a "Nyolcak" tagja - közreműködött abban.
hogy ezelőtt több mint fél évszázaddal új fejezet nyíljon a magyar képző
művészet történetében ...

***
A közelmúltban rendezték meg Lausanne-ban a svájci magángyűjtemé
nyek válogatott modern anyagának kiállítását. A "Manet-tól Pícassóig" cimet
viselő tárlaton az impressztonístáktól az absztrakt Mondrlan-íg és a 70. születésnapját idén betöltő nagy spanyol mesterig, a szürrealisztikus Joan Míróig az elmúlt 70-80 esztendő legkiválóbb művészei -Modigliani, Chagall,
Klee, Utrjllo s mások - szerepeltex, sokszor cheí-d'oeuvre-öíckel. A rendezőség remek katalógust adott ki, az elsőrangú színes kliséket a híres Skira!kiadó készítette. A kiállttett mintegy 350 festmény, szebor és rajz között szerepelt Rodin ,.,Keresztelö Szt. János"-a, a német expresszionista Emil Nolde a
tanítványok csoportját ábrázoló "Pünkösd" című olaj Icstrnénye, a monumen. tális feladatok megoldására oly rátermett, talán "neo-realistának" nevezhető
Fernand Léger-nek a Courfaívre-í templom üvegablakaihoz készített tíz kartonvázlata ("A kánai mennyegző", "Csodálatos kenyérszaporítás'', "Keresztrefeszítés'', "Feltámadás" stb.), Picasso a "Montmartre Krísztusa" című fiatalkori remekmívű rajza, Rouault "Krisztus és a halászok" című parázsló koloritú kompozíciója.
:j:

Vajda Lajos

**

(1908-1941) nevéről és munkásságáról hosszú
sajnálatos módon - alig esett szó. A személye és életműve
körüli óvatoskodó és méltatlan hallgatás most végre kezd megtörní ; napidőn keresztül -
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világot látott az első Vajda-rnonográfia is, Mándy Stefánia rnunkája.. (KépAlap kiadása, 1964.) Vajda mint Kassák "Munka"-körének
tagja - megismerkedett a konstruktivizmussal, nélkülözések közepette eltelt
párizsi éveiben pedig a szürrealízrmissal, de művészetére legnagyobb hatással a magyar népi művészet alkotásai és a szentendrei templomok ikonjai
voltak. Művészetét életében nem méltányolják, még barátainak egyrésze
sem. Vas István írja önéletrajzi feljegyzéseiben: " ... Nagyon elcsodálkoztam volna, ha megtudom, hogy néhány évtized múlva az egész társaságból
ő bizonyul a legnagyobb érteknek, az ő hatása a legerősebbnek és ő lesz
a mai magyar modernek legendás őse". ("Kortárs", 1964. évi 6. szárn.) Másik jóbarátja, Zel'k Zoltán is csak később ismerte Iel, hogy Vajda "csőn
dessége, látszólagos gyámoltalansága mennyi keménységet takart, milyen
összeszorított fogú készülődést a Műre." ("Élet és Irodalom", 1964. aug. 29-i
szám.)
Vajda érzékeny, egyedülálló, spirituális művészete a külfÖldi kortársak
közül Paul Klee világához áll a legközelebb, - a magyar művészetben pedig Csontvárv és Na-Conxy-Pan lakója: Gulácsy voltak a rokonai, testvérei, szellemtársai. Mind kristálytlszta rajzai (fejek, szentendrei házak), mind
festményei (csendéletei, amelyeknek színei Braque-i finomságúak; átszellemült ikonos képek), mind kései kompozíciói ezek a félelmetes, Franz
Kafka-i látomásokat sugalló művek - igaz, nagy értékei művészetünknek.
Mándy Stefánia kis kötetének szövege és képanyaga bizonyára hozzá
log járulni ahhoz, hogy Vajda elfoglalja az őt megillető helyet a köztudatban. nA művészet kdskönyvtára" sorozat eddigi kötetei végén Ieltüotették
a tárgyalt művészről szóló fontosabb írásokat. Sajnáljuk, hogy ez most elmaradt. Kállai Ernő (aki elsőnek ismerte fel Vajda nagyságát, s művésze
tére megalkotta a "pszichorealizmus" megjelölést), Hamvas Béla, Bálint Endre,
Perczel Balázs, B. Szabó György s mások cikkeire, tanulmányaira érdemes
lett volna a figyelmet felhivni; az érdeklődő sok szempontot, útbaigazító
gondolatot találhat esszéikben e nem könnyen megközelíthető nyelvezetű
mester megértéséhez.
zőművészeti

* • •

K i á II í t á s í j e g y z e t e k, Az Ernst-rnúzeumban örömmel néztük végig Frank Fnigyes idős festöművész (szül, 1890) retrospektív kiállítását. Frank
művészete az "École de Paris'I-hoz, a századelejei francia festészethez kapcsolódik; pí ktúrája Chaim Soutine-éhoz, a magyarok között leginkább Czóbeléhoz áll közel. Koloritja nedvdús, vérbő, - színeít i:ndulatosan, széles
ecsettel viszi fel a vászonra. E vonások jellemzik olyan kiemelkedő munkáit, rnínt a "Nap'lemente az antennák fölött" (1929) és a "Csendélet lámpával" (19,61). Pár esztendele készült nagyméretű aktjában, a "Várakozó"-ban
elementáris erő és dinamizmus feszül, - telívér, sodró lendületű festmény.
Fiataljaink közül - sajnos - nem sok képes ilyenre. Emlékezetesek Bartókról, Molnár Amtal zeneesztétáról, Szekula Jenő és Szentkúthy Miklós Irókról
festett arcképei is.
Szöllősi Endre 'rokonszenves, középkorú szebrász. Meleghangulatú, jobbára kisméretű rnunkáit ugyancsak az Ernstben láthattuk. Kerüli a vírtuozítást és a tetszetősséget, rnintázása inkább kissé darabos. Francis Jamrncs-i
gyengédséggel fordul az állatok felé (gida, tacskó, mókus, ló, macska stb.
ábrázolások). Portréi közül igen karaloteres a "Pirgi" nevet viselő. Kevésbé
sikerült munkáiban zavaróak a feldolgozatlan hatások {Willendorfi Vénusz,
Medgyessy, Bokros-Bírman, Földes Lenke).
Sinkó Károly grafikus a Nagykörút egyik ikís galóriájában mutatta be
akvarelljeit és rajzait; a táclatot Rónay György költő nyitotta meg. Sinkó
a természetelvű festészet művelője; munkái a szemlelőből hevesebb vagy
mélyebb emóciókat nem váltanak ki, de ahogyan - nagyotmondástól. pózolktól, handabandázástól mentesen - megrajzol vagy kevés színnel a rajzpapírra odatesz egy vízparton álló öreg fát, - az a maga csendes rnértéktartásával és pallérozottságával megbecsülést érdemel.
"A Duna-kanyar festői" című kiállítást előbb Esztergomban, majd Ta-
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tán rendezték meg. A képek - amelyek a Nemzeti Galéria anyagából ker'ültek Ici egy-két szép Szőnyi-, Márffy-, Berény-rnűvet kivéve, másod-,
harmadrendű darabok voltak. A képelken sok öblöt, partot, hullámot, halászt,bárlkát és egyéb dunai motívumot láthattunk, míndezeket azonban a
Iangyos középszerűség színtjén, Élő festő rnunkáját nem állították ki, így
a Duna-kanyar művészei közül kimaradt egy sorkitűnó szentendreí rnester, - viszont helyet kaptak Újváry Ignác, Barta Ernő, Török Jenő, Tihanyi
JáTWs Lajos teljességgel érdektelen, semmitmondó közhely-képei, (Az utolsónak emlitett festő természetesen nem czonos a "Nyolca!k" nagyszerű rnesterével, Tihanyi Lajossal.) (Dévényi Iván)
ZENEI JEGYZETEK. (B e s z é l g e t é s I n c z e A u r é II a l a k 6 r u si d ő s z e r ű k é r d é s e i r ő l.) Pikéthy Tibor átalakított mi3éjé-Mk
s a rendkívüli siker, melyet a magyar egyházzenei művel arattak,
egyszeriben a kőbányai Szent László Énekkar felé fordította a figyelmet. Az
O. M. C. E. októberi egyházzenei hangversenyén ísmét számot adtak tvdásukról és imponáló felkészültségükről. A kettős siker után kerestük f'Jl Inc~
Aurélt, a Szent László Énekkar vezetőjét, hogy elbeszélgessünk vele a siker
titkairól és arról, hogyan tovább •..

m

'u n k a
előadása

- Elég gyakran énekelték, jóformán minden vasárnap? Kikkel 'Yagyook
kapcsolatban a mai magyar szerzők közül és rnilyen műveik elöadását iet'vezitelk7
Elsősorban Pikéthy Tibor püspöki zeneigazgató, váci székesegyházi
karna.ggyal, akinek kibővített D-dúr Pro Pace míséjét sikerült el5adnunk.
A kórustagok nagy igyekezettel és szorgalommal vállalták a tanulás nehéz
munkáját. Tanulás közben annyira meqszerettiik: a mester múvét, zenéjének világát, hogy még az év folyamán megtanuljUJk 150. zsoltárát i&. Nagy
ezeretettet és élvezettel énekeljük Bárdos Lajos professzor úr szerzeményeit
is, kedvencünk ha szabad így mondaTWm a Boldogasszony, Anyánk
címÚJ szép műve, melyben a női kar három szólamú kánon.1ánakjátékába.
belevegyül a férfikar egyre erőteljesebbé váló szólama, a Boldogasszony ős;
dallama. Impozáns, rendkivüli mű. - Harmat Artur nevét is emUtenem kell
a szerzők sorában. A nemrég elhúnyt kiváló szerző még 1926-ban saját 1téziratában a Szent László kórusnak ajánlotta Stabat Materét. Ez azóta i3 állandóan szerepel egyházzenei műsorainkban.

-

A régebbi

művek

közül melyek szerepelnek állandóan a

műsoron?

Ebben az évben a preklasszikus mesterektől tanulunk új műveket.
Terveink között szerepei Palestrina Lauda Sion accpello: miséjének bemutatása. Ennek stílusa - az ősi gregorián mellett legjobban símul a liturgiához. A nagy alkotók is szívesen meritenek ebből a forrásból, miéTt idegenkednénk tőle, mi, egyszerű szolgálóIc? Mulasztás terhel bennünket, hogy csak
most kezdünk vele alaposabban foglalkozni. Véleményem szerint azonban Pales trina és általában a régi olasz stílus énekléséhez rendkívüli gyakorlat és
tudás sziikséoes. A régi szerzők ugyanis imának szánták énekü"".et, 3 ehhez
a modern előadásnak is alkalmazkodnia kell. De mennyi gyakorlat kell.
amig elérünk idáig!

- Megítélésed szerint az énekes mísék közönsége a modern vagy a klaszszíkus alkotásokat élvezi és szeréti jobban?
- Nehéz kérdés. Erre akkor tudnék megnyugtatóan válaszolni, ha ismerném híveink általáTWs véleményét. Mire azonban végzünk és a kórussal leérek, már majdnem mindig kiürül a templom. Egy-két ember várakozik csupán s nyilvánít véleményt: tetszett-e, vagy nem. Az énekkari tagok útján
már gyakran hallok vissza véleményeket, megjegyzéseket. Természete.sen a
hatalmas zenekari misék, Haydn Nelson míséje, vagy Mozart Koronázási miséje általában tetszenek. Sokan vélekednek azonban úgy, hogy ezekben a színpadiasság és a koncertszerilséo ezéttesziti az áhítat kereteit. Ritkán nagy
ünnepeken énekeljük őket csupán. Bármilyen meglepó, a hívek többsége a
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gregoriánt és az acapella szerzeményeket kedveli leginká'bb. Példaként említhetem a híres kőbányai nagypénteki lamentatiokat. Ezeken csak gregorián
kompoziciókat éneklünk, a közönség azonban mindig zsúfolásig tölti a
templomot. Persze nem énekelhetünk mindig gregoriánt sem, elsősorban,
mert ehhez kell a legnagyobb gyakorlat. [gy aztán gyakran sor kerül a régi
bécsi meeterek nem hosszú, liturgikus kompozicióira. Ezekhez nem kell sokat próbálnunk (nem lényegtelen szempont!), mégis hálás sikerdarabok lehetnek.
- Világszerte sok tanulmányt ezentelnek mcstanában az egyházzene 'Útjának. Az elemzések komplex módszerrel készülnek s a művészi hatásnak:

nagyon sok összetevőjét vizsgálják. Gyakram esik szó a kottakérdésról és
kórusok ellátottságáról. A lehetőségek tekintetében mintha érződnék némi fejlődés.

- Ez valóban igy van. Most már könnyebben sikeTÜl különösképpen a
lipcsei kiadványokat meghozatni. Velük meg lehet kezdeni az elöregedett
kotta-állomány felfrissítését. Nálunk az egyházzenei művek kiadása még
kissé nehézkes. Egyházi kotta-készletünk tudomásom szerint meglehetősen korlátozott. Az egykori kiadványok lassacskán kifogynak. Új kiadás egyik-másikból megjelenik ugyan, de ez, gondolom, nem elegendő. Talán az illetékes
szervekkel kellene tárgyalásokat kezdeményezni ebben a tekintetben? Az új
művek másolása időt vesz igénybe s a mi korunkban avult, túlhaladott terjesztési mód. Bizony jó lenne valami konkrét eredményben reménykedni, valami megoldást találni. Persze a kottákhoz piac is kellene. Kérdés, egyegy műre mekkora érdeklődés mutatkoznék egyházzenei kórusaink részéről. Hol és hány példányra lenne szükség? Ezt mind előre fel kellene mérni,
s csak egyelőre megtervezett és ellenőrzött számú példányt kellene kinyomtatni. Mindenesetre szeretnénk valami javulást remélni.'
-

Nézzük a kórusok életét. Hogyan lehetne az énekrnunka

mínőségét

ernclní?
Talán a p'róbák számának emelésével. Mi hetenként egyszer próbálunk. Ez bizony ugyancsak kevés! De sok helyen ennyi sem jut! Annak idején megkíséreltem felemelni a próbák számát heti kettőre, megvallom őszin
tén, kudarcot vallottam. Az énekesek egy része egyik próbára sem jött el.
Énekeseink munka után, fáradtan jönnek, várnak rájuk az otthon gondjai,
igy nekem meg kell elégednem heti egy próbával. Azon viszont lehetőség
szerint mindenkinek részt kell vennie. Lehet, hogy másutt kedvezőbb lehetöségük van a karnagyoknak, talán kedvező külső kÖTÜlmények is segítik őket,
nálunk azonban ez volt és marad a gyakorlat.
A jövő magyar egyházzenéje merre fejlődik véleményed szerint?
Az a nevelő munka, melyet nagy mesterünk, Kodály Zoltán kezdeményezett, az egyházzenében is érezteti jótékony hatását. Bizonyosan szép
számban születnek a speciálisan magyar és egyben modern művek. Bárdos
Lajos, Tamás Alajos - hogy csak két nevet említsek - jelentős új műveket
alkotnak. "Ezek ldadása és terjesztése azonban egyelőre még várat magára.

- Mint tapasztalt karvezető. hogyan állítanád össze kivonatos tapasztalataidat a .kórusmunkára vonatkozóan. Mik azok a lehetőségek, melyek megvalósultával az énekszó szebb és hatásosabb lesz? Magyarán: áruld el néhány "múhelytitkodat"!
- Kezdjük a próbahelyiséggel. Legyen jól világitott, megfelelően fűtött,
hogy aki ott tartózkodik, jól érezze magát. Tartsuk meg pontosan a próbaidőt és kívánjuk meg mi is a pontosságot és a tétszÚim teljességét. Ez
azonban csak a kezdet. Nézzük a legfontosabb láncszemet, a karnagy személyét. Ne csak "dirigálja" együttesét, hanem legyen lelke is annak. Énekeseink munkából, fáradtan érkeznek, fel kell üdülniük,. kicsit talán ki is kelL
pihenniük magukat. Apróbának ilyesformán élménysZámba kell mennie. Ha
fáradságot érzünk, függesszük fel a munkát néhány percre, teremtsünk vidámságot, gyakorlatból tudom, hogya mosoly erőt is ad. Szakmai felkészült-
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ségünk nagyon fontos, de magában nem sokat ér, sok türelemmel, szerető
szívvel, tapintatos viselkedéssel, okosan alkalmazott komolysággal, de mindig
derűs lelkülettel lehet énekeseink szívéhez [érkiizni. A karvezető és az énekesek közösen alakítsák ki maguk között az egészséges baráti szellemet, természetesen úgy, hogy ne menjen a karnagy tekintélyének és megbecsülésének
rovására. Hol legyen a határ? Ezt a karnagy intuitív megérzése szabja meg.
Bizony emberekkel dolgozni, majdnem nehezebb mint a műveket megtanitani. Az évek tapasztalata és gyakorlata mindenesetre mindig közelebb visz a
tökéleteshez. És közben nincs kellemesebb érzés, mint az, hogya jó és helyes
úton járunk.
Incze Aurél nagyon sok megszivlelendót mondott rövid beszélgetésünk folyamán. Különösképpen jelentősnek érezzük a kórusmunka
külső és belső
szükségességéről és feltételeiről mondott szavait. Természetesen némelyik probléma speciális, helyi jelenséggel foglalkozott. Am így együtt hiteles kép bontakoznatott ki .egy mai jobb kórus munkájáról, eredményeiről és ,gondjairól.

(P a b lo C a s a l s o l' a tó r i u m a.) A Budapesti Zenei Hetek kimagasló
eseménye volt Pablo Casals El pessebre (A jászol) cimű oratóriumának bemutatója az Erkel szinházban. A mű szövegét Joan Alavedra katalán költő irta,
őt esztendős kislánya számára, karácsonyi ajándékul, a karácsonyi jászol szereplőinek ajkára adva; ebből készült Casals nagyszabású, a spanyol népi zene
elemeivel át- meg átszőtt, a zenei romantika legjobb h,agyományainak szellemében fogant karácsonyi oratóriuma, azzal a célkitűzéssel, hogy - a béke
és az emberiség értékeinek védelmében - "váljék a muzsika, ez a mindenki
számára érthető, csodálatos közös nyelv, az emberiség számára az érintkezés
és megértés eszközévé." Amikor az agg művész föllépett a dobogóra és korát
meghazudtoló eréllyel és friss lendülettel elvezényelte művét, a zene behizelgő
szépséqei mellett elsősorban e művészi és emberi tett erleölcsi nagyságának
adóztunk tisztelettel. Az emberiség egyik nagy öregje állt előttünk, egy ralóban vHá.gméretű aggastyán, megedződve o. szépség és igazság örök fiat'llsigában, az ember sorsáért aggódó nagy szellemek egyike, a Huxleuk, Albert
Schweitzerek társa, testvére - egyike az egyetemes emberiség nagy polgárainak, akik erkölcsi súlyuknál fogva joggal tartanak igényt rá, hogy szavukat
meghallgassák, és megfogadják, A jászol bemutatója ezért volt nemcsak a zene
ünnepe, és nemcsak a nagyszerű művész, Cosals ünneplése, hanem mély erkőlcsi tartalmú hódolat is az általa képviselt nagy eszme előtt, és részvétel
abban a "keresztes hadjáratban", melyet azért folytat, hogy "az emberiseget
mielőbb a szellem kötelékei egyesithessék".
(Rónay László)

FILMEK VILAGABOL. Tennessee WiUams "Az ifjúság édes madara" című

drámájának - mely egyébként a Nagyvilág augusztusi számában olvasható - színtere egy New Orleans környéki, képzeletbeli kisváros, st. Claud.
Tehát a hírhedt dél, a faj üldözés és a politikai banditizmus hazája... Mint
ismeretes, roppant mezőgazdaságí terület ez, földjét a múlt század közepéig
csaknem kizárólag rabszolgákkal rnűveltették: épp emiatt tört ki száz éve
(1861-65) a véres polgárháború. A belharc a déliek vereségével s a rabszolgák felszabadításával végződött; a társadalmi átalakulás így külső behatásra,
egycsapásra következett be. Mível nem előzte meg belső, lassú fejlődés, az
emberek gondolkodásmódja a régi maradt. A feketéket ma sem veszik emberszámba, ma is "mozgó eszközöknek" tekintik őket. A földbirtokos osztál v elvesztette politikai hatalmát, ám a tőle örökölt olígarchizmus módszerei to"\'ább
{'Inek - általános szokássá téve a kiskirálykodást és a leplezetlen, durva erő
szakot.
Egyrészt ez a kíméletlen erőszak, másrészt a feltörekvő kisember érvényesülésért vívott kilátástalan harca a dráma s részben a belőle készült film
alapgondolata. Megrázó és egyben Iehangoló alkotás. A film "storyja" kissé
eltér a drámától. noha alapstruktúráját nem változtatja meg. Egyetlen nap története ez s annak ellenére, hogy a múlt fel-felvillan benne - egy szomorúsorsú szerelrnespár, Chance Wayne és Heavenly Finlay élete - , mégsem te-
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kinthető

keretes műnek, hiszen cselekményének javarésze. végzetük végső kibontakozása a jelenben játszódik le.
Chance Wayne, hogy méltó lehessen ifjúkori szerelméhez, Haevenlyhez,
Ti nlay szenátor lányához, mindenáron sikert szeretne elérni. A szerencse hajhászása azonban éppen az ellenkező eredménnyel jár. Mind mélyebbre sülylyed, teljesen elzüllik, a hajdani Adoniszból selyemfiú lesz. Sorsa egy hervadó, s vélt bukása elől menekülő filmcsillaggal hozza össze. Ez az örökös
alkohol és hasismámorban fetrengő asszonyi roncs - Alexandra del Lago,
aki jelenleg Kosmonopolis hercegnő álnéven bujkál a nyilvánosság elől - a
fiú utolsó mentsvára. Rá akarja venni a sztárt, hogy "fedezze fel" őt s Heaverilyvel együtt filmfőszerepre szerződtesse. Magával viszi tehát az eszméJetlenségig részeg nőt szülővárosába, st. Cloudba s a legelőkelőbb szállodában
bérel lakosztályt.
Hazatérésének híre hamarosan elterjed. Finlayék résen vannak, a fenyegetések valóságos zuhataga szakad a fiúra. Elébb lelkileg próbálják összetörni,
nyakára küldik egykori orvos barátját, Heavenly jelenlegi vőlegényét, akiből
Finlay főorvost csinált. Az orvos közli a Iiatalemberrel, hogy édesanyja meghalt, távollétében közköltségen kellett eltemetni s még más is van a rovásán,
szerelmesét tönkretette, "kínos mütét" volt legutóbbi látogatásának következménye. Jobb hát, ha mielőbb távozik, mert St. Cloudban senki sem áll szóba
vele, legkevésbé Heavenly. Wayne azonban hajthatatlan - vagy magával viheti szerelmesét, vagy elpusztul. A lányt jól őrzik, Chance csupán egy ízben
képes közelébe férkőzni, ám a megfélemlített Heavenly is csak azt tanácsolja: meneküljön, amíg nem késő.
Alexandra del Lago telefonhívást kap Hollywoodból s kiderül, hogy szó
sincs bukásról, Iegújabb filmje óriási siker. Az asszonyt valósággal megfiatalítja ez a hír, feltámad önzése, Waynet már meg sem említi. Közben a szenátor fia, Tom Junior rátör a filmsztárra s durván megfenyegeti. Alexandra
sebtiben összecsomagol, kérleli ugyan a fiatalembert, akit közben megkedvelt, hogy térjen észre, ám miután látja Wayne makacsságát, sorsára hagyja.
Este Finlay szenátor televízióban készül nyilátkozni a lánya körül lábrakapott pletykákról. Magával akarja vinni Heavenlyt is, hogy ő maga cáfolja
meg a tiltott műtétről suttogott híreszteléseket. A lány már csak vonakodva,
fenyegetések árán követi apját. Az interjút egy közbeszóló megzavarja. kitör
az általános botrány. Wayne utolsó kísérletet tesz, hogy magával vigye szerelmesét, ám Tom Jutíior három csatlósával rátör, leteperik és a gyűlőlettől
örjöngő fiatal milliomos egyetlen botütéssel összeroncsolja
Chance Wayne
adoniszi szépségü arcát. Heavenly késve érkezik s már csak egy testileg, lelkileg összetört emberi roncsot vihet magával, hogy új életet kezdjenek. Finlay
szenátor bukása teljes: nem sikerült magát tisztáznia, oda a közvélemény bizalma, politikai hatalma szétpukkan, akár a szappanbuborék.
Érdemes kissé elgondolkodnunk, hogy a "filmszerűség" követeiményén felül' mi tette szükségessé a mostmár világosan látható változtatásokat. A színpadi változat sokkalta inkább dúrban hangszerelt mű, mint a film. Nyersebb.
kíméletlenebb. olykor szinte durván őszinte és amellett erélyesebben rávílágít a déli államok erkölcsi nihiljére, mint a vásznon pergő történet, pedig ez
utóbbi politikailag kisarkítottabb ... A filmben minden rossz a vigyorgó bugrístól, Finlay szenátortól ered. Jellemét, egysíkú negatívurnát úgy csócsálják a
néző szájába, akár a csecsemőébe a pempőt. Ű indítja el Chance Cayne balsorsát száz dollárral és egy New-Yorkba szóló vasútijeggyel: men], fiam, mutasd meg, mít tudsz. Mikor a fiú kezd felkapaszkodni, másodszor is ő gáncsolja el azáltal, hogy "ö.niként jelentkezteti" a kóreai frontra. Mert rnindenképpen szét akarja szakítani a szerelmeseket, hiszen ő gazdag, tekintélyes
férjet szán leányának. De mí is várható olyan embertől, olyan szívtelen vadállattól, aki a haldokló feleségnek vett ékszert még a temetés napján visszaváltja az ékszerésznél, vagy aki szeretője ujjára bosszúból rácsapja az ékszerdoboz fedelét. A fiatalok ilymódon nem egyebek szerencsétlen áldozatnál,
tulajdonképpen züllöttségükért sem felelősek, holott... A dráma éppen keménységénél fogva jóval többet mond ennél. Chance Wayne a színpadon ko-

rántsem az az áldozati bárány, aki a fílmen s Heavenly sem az az angyal,
akinek neve után hihetnénk. A darabban nem kell biztatni, küldeni a fiút,
hogy szerencsét próbáljon, megy ő magától is, van benne éppen elég nagyravágyás. Persze szélmalomharcot vív, légvárakat épít. A züllésben is mélyebbre
süllyed, mint filmbeli mása: megfertőzi Heavenlyt.
Ennek következtében
Finlay, a boss alakja is árnyaltabb, nem annyira egysíkúan negatív figura,
hiszen joggal félti a lányát s a fivér, Tom Junior örjöngő gyűlölete is érthetőbb, huga meggyalázóját látja Wayneben. Dühkitörése ugyanakkor végzetesebb cselekedetre ragadtatja - a dramában kasztrálják Chancet.
Ismét eljutottunk az eredeti kérdéshez: miért mindez ... Bármíly furcsán
hangzik, is: a színpad valahogy többet kibír mint a film. A dobogó nagyobb
elzártságot biztosít, inkább eszményített piedesztál ez, mint a vászon. A dráma itt valahogy megőrizte eredeti, kultikus voltát, könnyebben hozzásegít az
absztrakcióhoz - bármily nyers legyen is a lejátszódó jelenet, soha nem a
naturálét érezzük belőle, hanem annak mögöttesét, azt, amit ki akar fejezni.
A színháznak már a hangulata is ünnepélyesebb, rendkívülibb, éppen a színpad elkülönítettsége miatt, s a cselekmény és szemlélés egyidejűségénél fogva.
Jelenlétünk valahogy részvétel is. A film más. Hangulata köznapibb, a cs...
lekmény nem egyszeri, nem ludus, csak szórakozás, Ezért nem bírja el a Ilye:rsességet. Obszeénítás lesz belőle.
Tudták ezt a forgatókönyv írói s tudta ezt Richard Brooks, a kitűnő reIlliIeZ:Ő. Ezért lett a darabnak a vásznon happy end-je, ezért lett a drárnáb6l
szívszorítóan szép szerelrni történet, ezért nőtt óriásivá Finlay szenátor p0litikai bamdí tízrnusa. A film alkotóinak sok mindenről le kellett mo.ndaniult
cserébe, ámlegi:nkáJbb Ohaince Wayne donquijoteí aspektusáról ... A moaíGarab ennek ellenére sem torzítás - az alkoték az egyik lehetséges megoldást
Yálasztották; ha nem is az egyedüli lehetségeset. A film stílusa némileg eltér'
az európai realista darabok rendezésmódjától: kép-kornpozícíója, [elzésrendszere kissé túlmagyarázott. Am a forgatök elsősorban az arnerdkai k ö ~
hez mérték míndezt ... A remek együttesből külön ki keLl. emelnünk a filmaztárt alakító Geraldine Page s a Finlay szenátort megelevenítő Ed BegZet/
hatalmas színészí teljesítményét. Mindez bőségesen kárpótolta azt a nézőt is,
aki ismerte a drámát fi így esetleg némi hiányérzete támadhatott.
(Bittei Lajos)

A GYERMEKVÉDELEM HAZANKBAN, A jövő társadalom sorsáról gondolkozva, nem árt, ha röviden áttekintjük gyermekeinknek a társadalomban
elfoglalt' helyzetét, különösen azt, hogy a még kifejletlen, sérülékeny emberpalánták hazánkban rnilyen védelemben részesülnek. Mit tesz társadalmunk
ma a gyermekek fejlődésének elősegítésére, van-e egyáltalán gyermekvédelern és miben áll az?
Gyermekvédelemnek nevezünk minden olyan intézkedést és tevékenységet, amelyet gyermekek tartásának, gondozásának, erkölcsi nevelésének, testiszellemi fejlődésének elősegítése és jogvédelme érdekében a törvényhozás, hatóság, szerv, intézmény, társadalmi szervezet vagy magánszemélyek végeznek
szükséghelyzetben, azt megelőzően vagy utógondozás formájában.
Miért van szükség gyermekvédelemre?
Mivel a 12 éves koráig cselekvőképtelen és a 12-től 18 éves koráig korlátoltan cselekvőképes gyermek értelme és cselekvési készsége még nem kifejlett, belátása és tárgytlagossága korlátozott, a felnőttek által könnyen kijátszható, a gyermeket jogvédelemben kell részesíteni. A családjogi törvény (1952,
IV. törvény 70. §,) ezért a kiskorú gyermek számára törvényes képviselőt rendel a szülők, ezek nem létében lehetőleg a rokonok közül kirendelt gyám
személyében, aki a gyermeknek gondját viseli, a törvény előtt és más személyekkel való ügyleteiben képviseli, vagyorra kezelésében helyette eljár oly
gondossággal, mínt amilyennel saját ügyeiben szokott eljárni. A törvényes
képviselőt működésében a gyámhatóság ellenőrzi, elszámoltatja.
Szükséges a gyermekvédelem a kiskorúak eltartásának biztosítására is,
mível a gyermek önmagát eltartani, a neveléséhez szükséges javakat és egyéb
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·feltételeket biztosítani nem képes. A családjogi törvény (60-61. §.) a gyermekek tartását ezért a rokonok (szülők, nagyszülők, nagykorú testvér) kötelességévé teszi, segítve őket családi pótlékkal. utazási kedvezményekkel,
szükség esetén szakszervezeti és gyámhatósági segéllyel és a sokrétű egészségügyi gondoskodással. Ez utóbbiak közé tartozik már az ingyenes terhes-rendelés, a csecsemőkelengye, a szülési segély, majd a bölcsődei. óvodai, iskolaorvosi, ískclafogorvosi, gyermek idegszakorvosi. gyógypedagógiai, gyermeklélektani ellátás, védőoltások, szeszesital kiszolgálásának, az egészségre ártalmas és éjszakai műszakba való beosztásnak tilalma, a munkavállalás alsó határának 16. évben való meghatározása (Munka Törvénykönyve 101. §. (2), 102.
§. (l-2) bek.), betegségre hajlamos gyermekek SZOT üdültetése stb.
A szülőknek a törvény útján való gyermektartásdíj fizetésre való kötelezése nem felesleges, mert az egyre szaporodó válások alkalmával a bíróságoknak mind gyakrabban kell ez iránt intézkedníök. Ha nincs tartásra
kötelezhető rokon, vagy ha az anyagilag oly rossz helyzetben van, hogy a
gyermeket megfelelőképpen eltartani nem tudja és erre az esetenkénti gyámhatósági segély nem teszi képessé, az állam ingyen gondoskodik eltartásáról
úgy, hogy a gyermeket a gyámhatóság állami gondozásba veszi (51/1954.
M. T. 1. §. (2). bek.) és intézetbe, gyermekvárosba utalja be, ahonnan túlzsúfoltság esetén önként jelentkező, gyerrnekszerető nevelőszülőkhöz helyezhetik ki.
Szükséges a gyermekvédelem a kiskorúak szellemi és erkölcsi érettségéhez megkívánt tudás és tapasztalat szabad, minden gyermek által való elsajátíthatásához is. A törvény ezért biztosítja a gyermekek ingyenes oktatását
és nevelését. Az óvodaí, iskolai, napköziotthoni, diákotthoni, ipari tanuló otthoni, gyermeküdültetésí ellátások, állami és társadalmi ösztöndíjak stb. mind
eszközök ahhoz, hogy a gyermekeket átsegítsék olyan helyzeteken, amelyekben a szülők munkájuk vagy egyéb okok miatt kevésbé tudnak eleget tenni
nevelési kötelezettségüknek.
A gyermekvédelem szükségessége hatványozottan jelentkezik az erkölcsileg veszélyeztetett gyermekek esetében, akik rossz környezetbe kerülve nem
képesek magukat önerejükből megvédeni és erkölcsileg szociális magatartásra
törekedni, mert környezetük rossz példája állandóan szuggesztív módon szeműk előtt lebeg. Az ilyen erkölcsileg veszélyeztetett, a megtévedt, vagy a búnőzés útjára lépett gyermek erkölcsi züllésének megakadályozására a gyámhatóság megelőző óvóintézkedésnek veti alá a kiskorút (5/1963. M. M. rend.),
intézmények, hivatalok és társadalmi szervek közreműködésével. Ennek keretében megidézi a törvényes képviselőt és a kiskorút, esetleg más személyeket is, felvilágosítással, tanáccsal látja el őket, szükség esetén figyelmezteti és
kötelezheti őket arra, hogy felkeressék a gyermekideggondozót, a nevelési ta-.
nácsadót, elősegítheti az arra alkalmas kiskorúak munkába helyezését, a szülők munkafeltételeinek megjavítását. egyszeri segélyt adhat számukra, pártfogót rendelhet ki a gyermek mellé, aki a gyermek magatartását figyelemmel
kiséri. ellenőrzi, segíti. Ha ez a megelőző védőintézkedés nem jár eredménynyel, a gyámhatóság erkölcsi okból állami gondozásba veszi a gyermeket és
nevelőintézetbe helyezi el. A problémás vagy bűncselekményt elkövetett fiatalkorút törvényeink a felnőttekénél enyhébb büntetőjogi elbírálásban, majd
javítónevelésben részesítik a [avítóintézetekben, és innen való távozáskor utógondozásban részesítik és elősegítik olyan körülményele közé kerülését, amelyek erkölcsi fejlődését kedvezően befolyásolják.
.
Ezek után nézzük meg, hogy kik végzik a gyermekvédelmi munkát.
Elvi síkon a gyermekvédelem irányát a törvényhozás, a kormány - és
miniszteri rendeletek szabják meg. A gyermekvédelemre vonatkozó törvényeket és rendeleteket gyakorlatilag a minisztériumok hajtatják végre az irányításuk alatt álló hivatalok és intézmények útján.
A gyermekvédelem fő felügyeletét a művelődésügyi minisztérium látja el
a tanácsok szakigazgatási szervei (oktatási osztályok és ezen belül a gyámhatóságok) bizottságai, a gyermekvédő otthonok, a nevelő otthonok és gyógypedagógiai intézmények útján. Irányítja a pedagógiai munkát, gondoskodik
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hatósági és társadalmi gyermekvédelmi munka összehangolásáról.
A munkaügyí minisztérium irányítja a fiatal dolgozók munkavédelmét,
szervezi a fiatalkorúak foglalkoztatását és az egyre inkább igénybe vett pályaválasztási tanácsadást tart fenn.
Az egészségügyi minisztérium a kiskorúak egészségvédelmét és gyógyintézeti ápolását szervezi és látja el a tanácsi szakigazgatási szervei, az egészségvédelrnt hálózat és a tucatnál is többféle intézménye (csecsemőotthonok,
egészségügyi jellegű gyermekotthonok stb.) útján.
A belügyminisztérium az ügyészséggel együttműködve foglalkozik pedagógiai jelleggel is a fiatalkorúak bűnözésének megelőzésével, az ifjúság elleni bűncselekmények és a fiatalkorú bűnözők cselekményeinek felderítés ével főleg a fiatalkorú ak ügyészsége és a rendőrségi gyermekvédelmi előadók
útján.
Az igazságügyminisztér-tum feladata az előbb említett bűncselekmények
nél a büntetőjogi felelősségrevonás a fiatalkorúak bírósága által. A rendes
bíróságole ezenkívül döntenek apaság és gyermektartásdíj megállapítása, gyermekelhelyezés, örökbefogadás felbontás a iránti, vagyoni stb. perekben.
A gyermekvádchmj rnumkában a tanácsok gyámhatóságaí döntő fontosságú,
összefogó szerepet töltenek be. Ezeken kerül közvetlen érintkezésbe a lakosság a gyermekvédelemmel. A gyámhatóság a gyermekvédelmi munkában
kivitelez, összefog és ..ellenőriz minden olyan hivatalos és nem hivatalos tevékenységet, amely kiskorúak ügyében, 18. életévük betöltéséig történik. A
bíróság felé felderít, javasol, kezdeményez. Fontosabb feladatai a következők:
A házasságon kívül született gyermekek családi jogállását rendezi apai elismertetéssel, bíróságon az. apának pereltetésével .ha ezek eredményre nem vezetnek, apaként képzelt személynek a kiskorú születési anyakönyvébe való
bejegyzésével. esetleg örökbefogadással, mely utóbbit a gyámhatóság engedélyez akkor is, ha a gyermek családi [ogúl lúsa már rendezést nyert, de az egyik
szülő meghalt s az új házastárs kívánja a gyermeket örökbefogadni, vagy
egyszerűen az állami gondozásban lévő gyermek természetes szülei képtelenek vagy alkalmatlanok gyermeküket eltartani és nevelni. A gyámhatóság
feladata a családjától különváltan élő szülőnek gyermekével való érintkezésének (láthatás) szabályozása, ha a szülők e tekintetben egymással megegyezni
nem tudnak. Ilyen ügyekben a szülők rendszerint akkor fordulnak gyámhatósághoz, amikor válófélben vannak, közöttük per vagy perek (válóper, gyermekelhelyezési, gyermektartási, lakás, ingóságok megosztási per stb.) vannak
folyamatban s az érzelmek és indulatok viharában egymáson a gyermeken
keresztül igyekeznek ütni. Ezért ez a gyámhatósági munka legkényesebb része. A szülők elhalálozása, akadályoztatása, tartós távolléte (kü1főldön, bőr, tönben stb.) esetén a gyámhatóság gondoskodik törvényes képviselő (gyám)
kirendelés éről az arra legalkalmasabb, lehetőleg rokon személyében,
akit
szoros ellenőrzés alatt tart. Ha a szülők és a gyermek között valamilyen ügyben érdekellentét van, akárcsak látszólagos is, a gyámhatóság a kiskorú számára, annak képviseletére eseti gondnokot rendel ki. A 18. életévüket még be
nem töltöttek házasságkötési kéreimét is a gyámhatóság bírálja el és engedélyezi
vagy utasítja el a kiskorú érdekeinek megfelelőleg. A gyámhatóság ellenőrzi
fl. kiskorú külön vagyonának kezelés ét is. Az anyagilag, egészségileg vagy erkölcsileg nem megfelelő környezetben lévő veszélyeztetett gyermekek esétében a már leírt megelőző vódőiritézkedéseket, esetenkénti segélyek folyósítását, ezek sikertelensége esetén a kiskorúak alkalmatlan környezetéből "aló
kiemelését, állami gondozásba vételét ugyancsak a gyámhatóság végzi. Szárnos
más feladata is van még a gyámhatóságnak (szülői felügyeleti jog gyakortásanak kijelölése, hagyatéki, lakás, külföldre távozás, ingatlaneladás stb.), amit
csak az élet gyakorlata magával hozhat, amelyeknek felsorolására azonban itt
nincs hely.
A gyámhatóság tevékenységében támaszkodik a tanács szakigazgatási állandó és albizottságairu, akik társadalmi aktívák segítségét is igénybe veszik.
az iskolákra, az iskolai ifjúságvédelmi felügyelökre.
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különböző

Mi ndezekből láthatjuk, hogy államunk
sőrendű fontosságát és igen sokat tett az

felismerte a gyermekvédelem elutóbbi időben a gyermekvédelem
fejlesztésére. Problémák azonban maradtak. Mind aszülőknek gyermekükhöz,
rnínd a gyermekeknek, ifjúságunknak a társadalomhoz való viszonyukban és
magatartásukban még sok hiba és' hiányosság van. A gyermekvédelmi munka
további javítása elkerülhetetlen. Legégetőbb a kérdés az oktatás és az erkölcsi nevelés terén.
Oktatásunk hiányossága, hogy nem tartalmazza azt a tananyaget. amelynek az ember egyéni életében a legnagyobb hasznát venné. Hiányzik az általános iskolák és gimnáziumok anyagából a lélektani, kórlélektani .emberí smereti és erkölcsi oktatás. Csak ezen tudás birtokában lenne képes az ember
csalédásait, tévedéseit, felesleges erőfeszítéseit elkerülni. Mennyivel kevesebb
házasság végzödnék például válással, ha az emberek kellő emberismeret birtokában meg tudnák választani a számukra legmegfelelőbb embertársat. Vagy
mennyivel kevesebb ember jutna az idegösszeomlás állapotába a lél-ektan és
kórlélektan Ismereteinek birtoxában, és mennyivel kevesebb ember jutna a
bűnözés útjára. ha már gyermekkorában rendszeres erkölcsi oktatásban részesülne. Ezek' a bajok a társadalom nehézségeit is jelentik, ha csak a sok
munkából való kimaradást és az igazságszolgáltatás közterheit nézzük, de az
egyének számára sokkal nagyobb nehézségeket. megmásíthatatlan tragédiakat
jelentenek.
A nevelők kiválogatásának munkája is javulást igényel. Itt nagyobb mértékben kell figyelembe venni a rátermettséget és hivatástudatot, mint a képességet, mert sokkal döntőbb az, hogy egy pedagógus mit végez, saját erkölcsi magatartásával milyen példát mutat, mint az, hogy mit tud.
Gyermekeink erkölcsi oktatásának szükségességét indokolja az a tény,
hogy tanulóifjúságunk egy része erkölcsileg veszélyeztetett. A lumpenproletárok laza erkölcsi életükkel, a munkához való helytelen viszonyukkal, alkoholizmusukkal, antiszociális, bűnöző magatartásukkal fertőzik saját gyermekeiket, generációról-generációra rögzítve így a bűn fennmaradását a társadalomban. Tanú erre a bírósági büntetőügyek halmaza. Ez a baj hathatósan
csökkenthető lenne megelőzéssel: már az általános iskolákban rendszeres erkölcsi oktatással. A baj orvoslásának másik módja a veszélyeztetett gyermekeknek környezetükből való kiemelése, amihez sok új korszerű intézetet kellene építeni, mert a meglévők az igényeket nem elégítik ki. A baj orvoslásának harmadik útja a szülők és környezetük megnevelése.
.
Első gondolata lehet az embernek, hogy a szülők megnevelésére minden
erőfeszítés hiábavaló. Ha azonban jól megnézzük azt, hogy még a bűnözőket
is míndíg valamilyen ok vitte helytelen magatartásukra és ezeket az okokat
nagyon gyakran meg lehet szüntetni, rossz környezetükből el lehet csalni,
figyelmüket és energiájukat más irányba lehet terelni és lekötni, új környezetbe helyezni, akkor más véleményünk is lehet. Ezt a munkát hatóságok
adminisztratív eszközökkel sikeresen nem végezhetik, erre csak a társadalom
egyénel képesek, a barátok, a munkatársak, a szomszédok.
És itt válik bennünk tudatossá, hogy a keresztény lelküket is mennyire
szükséges a gyermekvédelem sikeréhez. Mindannyiunknak, akik keresztény hívŐnek valljuk magunkat, e téren talán az a legfőbb kötelességünk, hogy a
saját erkölcsi életünk példájával, türelmes, szerető és fáradhatatlan baráti
magatartásunkkal segítsük elő a jövő jobb társadalmának kialakulását.
(Nevickei Rudolf)

SZIGLIGETI EMLÉKEZETE. "... rendkívül .kívánatosnak tartanám, ha
Szigligeti úr mint drámai és adminisztratív igazgató, a vele érintkezökkel
szemben több társalgási nyájasságot s kevesebb puritán, száraz s rideg magaviseletet tanúsítana. - mert ha vaiahol, úgy ta szíriháznál bizonyára szükséges az, hogy gyakran a legkegyetlenebb dolgokat is mosolygó arccal, s a leghatározottabb véleményt is bizonyos szelíd nyájassággal mondjuk el, mely lefegyverez, a helyt, hogy keserítsen. mérgel ien."

E szavakkal fejeződik be Podmaniczky Frigyes kormánybiztosí intenci.ója
Nemzeti Színház vezetését ellenőrző vizsgálata után az 1870-es évek elején.
1\. vádlott Szigligeti Edét személyes érdek előtérbe helyezése és nepotizmus címén kezdte ki egy-két fővárosi lap és néhány síkertelen drámaíró. A megtartott vizsgálat elutasította a vádat s elismerte Szíglígeti helyes és avatott
vezetését, de mínt a kormánybiztos idézett szavaiból is kitűnik, a kemény és
zárkózott magatartás sok esetben haragot, meg nem értést keltett Szigíiget!
i a Nemzeti Színház rnűvészi közösségének életében.
Szíghgetí pályája töretlen ívben lendül fölfelé, a színhází ,,.miJnd~
cet" vállaló fiatalember évek leforgása alatt a magyar színjátszás nélküíöznetetlen alakjáva, mintegy házi szerzőjévé emelkedik. Mint író csaíhatatlaa, jó
i1&ztönnel ismera fel a korabeli igényeket: első országos sikerű népszínrnűve,
a Szökött katona demokratikus hangvételével nyerd meg a közönség tetszését:
II C~ikós a reformkor irodalmi termésének legjavához tartozik, gazdag mTenciója, haladó gOJldolatvilágaEötvös és Petőfi alkotásaival együtt a szaba~rc szeldemíségéhez vezet. A márciusi mapokban Szi,gligeü a leg'sE1ebb
MiYom.ám.yt kelti életre a szabadságra áhítozó nép számára, II. Rákóczi Fereccról j;r mozgósító erejű színművet, S később, a Bach-rendszer Zlilibbadtsápban a vándorszínészet bűbájos, lírai idilljével, a LiUomfival r1YÚj,t vígaszt aL
e4Qötört lelkeknek. Szép tehetség, páratlan szorgalorn és korai beé8'keT.és ez3el szemben néhány keserű csalódás az élet más területén. ahol €Ii2lIl1ék. helyett sokféle emberrel: színésszel, féltékeny pályatárssal és közéleti smmélylrel kell csatát vívnia. A harcok közepette egyre sűrűbben hangzik ei Szigligetivel kapcsolatosan a nem éppen hizelgő epiteton OImalI1S: ,,nagy intrikus".
Hajlékony íntellígencíája sem tudja átsegíteni az embereklkel való ériJn1lkezés
ouiktatóin, pedig egy-egy melegebb szóval vagy közvetlen gesztussal mínden
bizonnyal több eredményt érhetné el.
II

Vadnai Károly Szígligeta halála után megvédi az elhúnyt emlékét; rámu-

tat, hogy a tehetség láttán mínden más szempontot félretéve önzetlenül segített, - a fiatalok közül különösen Tóth Ede és Csíky Gergely írói kibontakozását egyengette. Személyes találkozásuk során Sziglageti egy ízben drámaírásra serkentette a nálánál csaknem húsz évvel fiatalabb Vadnait, aIki aZZ:aI
válaszolt, hogy nem mer belekontárkodní Shakespeare és Moliere mesterségébe. Sziglígetí ezt az önkéntelen célzást sértésnek is vehette volna, e helyett
azonban derűs mcscllval fejtette ki álláspontját. "Mind.enk!i nem lehet nap,
de a világnak Bo nap rnellett szüksége van gyertyákra lis, különben esténként
sötétben maradna. Neküin!k kiterjedt hazai irodalom kell, mely nem áJ1lhat
mind Iángelmékből: jó, ha mentül többen vannak lelkíísmeretes, buzgó tehetségek, kri.k hatni bírnak a nemzetre könyvben, lapban s főleg a sZÍII1iJadon.
Azért főleg ott, mert ma a színpadon rendelkezünk az élő szó hatalmával."
Szigligeti egész életét a színház ügyének szentelte, s ez nem műfaji elhatárolódást jelentett, hanem tudatosságot; a kor adta lehetőségeik közott a
Icgalkaímasabb szellemi területen szolgálta a magyal' irodalom és nyelv felvirágoztatását. Saját pályája mérte le a tanulás és a szorgaíom fontosságát,
a hazai irók és színészek legnagyobb :hibájául a tam ul ás mel.lőzését, az iparkodás hiányát jelöli meg. Az irók éretlen, kevéssé kiiu':llgowtt rnűvekkeí jelentkeznek, a színészck teljesítményét a gyönge szereptudás és a szellemi elmaradottság csökkenti. Szornorúan veszi észre, hogy a ssínészek szabad idejükben önképzés helyett egyre többet forgat ják a kártyát. Nagy elödökre,
Egressy Gáborra, az idősebb Lendvay Mártonra, Tóth Józsefre hivatkozik,
akik szerepükben elmélyedve, olvasással, önmúveléssel töltötték szabad idejüket és kíforrott alakításaikat új, belső elemekkel gazdagították.
Szígírgetí figyelme kiterjed szélesebb horizontú kérdésekre is. E)lsiik közott
döbben rá íróink közül, hogy a szabadságharc nerries eszményei rnüeént ·101'zulnak el a későbbi nemzodékekben ; - a kiegyezés Idején, a fellendülő városi élet forgatagában észreveszi a magyarság értékeit tagadó kozrnopolitízmus kJiJbontakozását s azoknak a sorát erősíti,· akik kisszerű provinctád izmus
nélkül is a hazai fölemelkedés szószólóí és harcoséli maraúnak.

7.2

Életének utolsó szakaszában sok támadás éri. A közönség ál tal annyiszor
megtapsolt szerzőt alattomos támadások, igaztalan vádak tüskét sebzilk; Rcílwsi Jenőék sűrűn jelentkező gúnyíratokkal, píszkálódásckxal akarják eAIene hangolni a közvéleményt.
A sors keserű végzése, hogy S7.igligeti Edét éppen e méltatlan tárnadások pergőtüzében éri utól a halál. Ö, aki drámaíró nemzedék hiányában éveken keresztül színte egymaga varázsol magyar életet az ország első színpadMa - közben igazgat, rendez és fordít - , beteg szivévell 64 esztendős korában feladja a itovábbd harcot.
De az idő - a másfél évszázad távlatában - Sziglígetit igazolja. Korszakos jelentőségót ma már senkisem vitatja pl, leírt és színpadon emmrlgmtt
InOIlldataliból egy ŐSIi kor nemes veretű pátoszát halljuk ki csengeni, emberi
alakjára - születésének 150 éves évfordulója alkalmából - a cselekvő férfi'ak
icinti néma kegyelettel emlékezünk. (Szeghalmi Elemér)
A TEMETÉSI BÚCSÚZTATOKROL. Mészáros József plébánostól kaptuk

u alábbi levelet:
A liturgikus Refomn egyilk felvetett problémájához, a temetési búcsúztatáliJhoz szerétnék néhány gondolatot fűznd, Csomor Ernő p utnolk i pl~
levele nyomán,
Lonovics: Népszerű egyházi archeológia eírnű művében tett megállapitáll,
unely a búcsúztatók nívótlanságára vonatkoziJk, teljesen helytálló. A tapa~
talat viszont arra utaí, hogy a hívek nagyrésze - főleg vidéken - megiköveteli a búcsúztatást, s számtalan esetben, a búcsúztató né1kÜi1i temetés után
elhangzott ajkukról a lrni1Jiika: "mintlha. nem is katolíkus temetés .lett vom."
A II. Vatí'kámí zsinat határozata, amely a helyi szokásokat tiszteleeben tartja,
nagyon helyesen foglal állást a tradíciók mellett, Ez a frigyel1messég kettős értelmű: kielégíti a hívek kívánságát, s megőrzi a helyi szokásokat, Ez pedig
nemzeti kultúráJnkhoz is hozzátartozik. Ne hivatJkozzunk a hagyományok pogány jellegére. Az Egyház számtalan nemkeresztény formát átvett a történelern folyamán, csaik éppen keresztény tartalomanal töltötte meg. És ez a fontos. El1ég csak a szímbólurnokra gondolau. Nagyon helyes tehát az elgondolás,
amely a búesúztatók védelmére kel. A meglévő búcsúztató szövegek revíZJiója,
vagy újak koltése nagyon is aktuális kérdés napjaink egyházi életében, fő
ként faluhelyen. Természetesen a búcsúztatás fakultatív jellegét kellene kihangsúlyozni. Amíg azonban egységes határozat nem születík, érdemes lenne
feU 1gyeJ,ni a már kiadott búcsúztatékra.
Mindszenty Gedeon szövegeí mellett, amelyek a korabeli Szartartáskönyvben találhatók, elsősorban Újházy Miklós Válogatott Római Katholikus Halotti
Búcsúztatók (Eger, 1930.) című háromkötetos munkáiára gondolok. Művészi színvonala nem kétséges. Erről tanúskodik a firiornízlésű, igényes műfordító és
kritikus, Szentannai Spett Gyula nagyváradi kanonok, alki előszót írt Újházy
könyvének első kiadásához. A búesúztatóknál a szövegek dogmatakaílag kifogásolható tartalmát érheti leginkább bírálat. (A Szerit vagy Uram énekei közül is lehetne példát említeni, mínt az O emberi gyarló nemzetség című éneket) Újházy "lírája... az isteni végzésben való szerit megnyugvás. a töredelmes alázat, s az engesztelés reményének áhitatos fohászaként tör fel a
magasba". (Katholikus Kántor 1915. 17 .szám.) Lényegében ez adja meg az elmúlás fájdalrnának természetfeletti értéket: "Atyámnak akarata, ki engern
küldött, hogy míndenkínek, ac1{,ia Fiút látja és hisz őbenne, örök élete legyen
és én feltámasztom őt az utolsó napon." (Jn. 6, 39.) Isten akarahálban való
megnyugvást hirdet ez a búcsúztatókönyv. Ilyen gondolatokikal találJkoz'L!lIk
számtalan esetben:
"Az Úr akarta és ajk - Ne szóljon ellene." Érdemes a 75. számú szövegból egy egész versszakot idézni:
Szemünk siratna kínosan - De mintha tiltanád,
Csak béketűréssel lehet - Telcintenünk reád.
Magasztos arcod, mely ezer - Gyötrelmet eltagad,
Mutatja, fájhat a srivünk - De s,~ánni nem szaba<l.
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Vagy a halá! kétségbeejtő hatalma, amely Jézus Krisztus lelkét is megrendatette. szónokí gesztussal átszelidül az örök' remény díadalává:

S e véres órán Istenem - Hálát adok Neked,
Mert Te adád kezembe az - Égő szövétneket:
A szent hit ez, fényt ád. vezet - S egyetlen láng ami
Csak él, mikor jön a halál -

Mindent kioltani." ,[71. számú ének)

Az egyes .részek verstana is különböző. Hangsúlyos és klasszikus soro«
'váltogatják egymást, s a versformáik közt megtalállható az ősi nyolcas vagy
az alexandréari. A klasszikus sorole legínkább 3, 4, 5 lábas trocheusokból vagy
5 és 5 l/2-es jambusokiból állnak. A chorújambus sem r-irka, amely ami rnetrtkánkban a négyütemes verseléssal azonos. Figyelmet érdemel a szerző alkotási könnyedsége, amely az egyes gondolatok összefűzésében nyilvánul meg.
Rímei tiszták, szinte hirbátlan valamennyt vímpárosűása. Újházy ereje főként
képeiben van. Az elmúlás gondolatának számtalan képi megfogalmazása színessé, változatossá teszi az amúgy könnyen sablonossá válható szövegeket.
Például Isten mindenütt jelerrvalóságának megfogalmazása:
S az Isten a sötét vizek -

Mélyére is lelát ...

Nyelvezetéről
előfordul egy-két

nyugodtan elrnondhatjuk, hogy nagyon is moderm. Jóllehet
barokkos. vagy romantíkus fordulat, mint például ,.tündérvirág", de képei, hasonlatai vagy egész nyelvkészsége ma is frissen hatnak.
Nehézséget okoz, a könyv ritka volta. Mégis nagyon valószínű, hogy idő
sebb kantorok könyvespoleán többnyire megtaláíható. A fiatalabbak ismeretség révén, egy kis áldozattal, elkérhetnék, néhányat leírhatnának. Végső
sorban egységes bizottságnak kell eldönteni a búcsúztatás kérdését, és ebben
az esetben új kiadásról is szó lehetne.
JlDGYZETLAPOK. (Mit akar az iró.) Gyakran az író mel lének szegezik a
kérdést: mit akart .znondaní" ebben vagy abban a múvében. Az író ilyenkor
többnyire dadog, ötöl-hatol; a kérdezőben pedig fokról-fokra nő a gyanú. Ee:
az író, gondolja, vagy ostoba, vagy félre akar vezetni; olyasmit akart suttyomban "mondani", amit egyszeruen be sem rner vallani. Holott ...
Minden további magyarázat helyett álljon itt Eckerrnann följegyzése, 1827.
május 6..,ról. GoetJhéll1él megint nagy társaság gyűlt egybe; drámája, a Torquato
Tasso került szóba, s az a kérdés, .,miféle eszmét akart ebben a művében szemléltetru".
"Eszmét? - szólt Goethe. - Magam sem tudom! Adva volt Tasso élete,
adva volt a saját életem, és ahogy e két különc alakot egyéni sajátságaikkal
együtt vegybevetettem, kialakult bennem Tasso képe, akivel, prózai kontrasztként, szembe állítottam Antoniót, akihez szintén megvoltak a rnodelljeím. Az
udvarí és szerelrni életviszonylatok egyébként Weimarban és Ferrarában egyformák voltak, és ábrázolásomról joggal mondhatom: hús a húsomból. vér a
veremből."

Mit akar mondaní az író? Mindig ,.adva van" valami, egy Tasso vagy más.
és "adva van" a saját élete; a kettőből "kialakul" valami, egy kép, egy sors.
egy jellem; a jellem sorsot teremt magának, s világot, alakokat maga köré,
"akikhez színtén megvannak a rnodelljeínk". Ezt akarja mondani az író, ezt az
életet akarja 'lálbra állítaní. ezt az új valóságot akarja rnegteremtení.
S az "eszme"? Ahogy a költő rnondja: "Puszta elvont ideállal - inkább
nem is dallanék." Mégis' rnindíg azért faggat ják, azt kérik számon rajta. Milyen
eszmét akart szemléltetrn? Milyet? Semmilyet. Tassót akarta szemléltetni, azt
a Tassót, aki Goethéből született, Semmi 'többet. Illetve a legtöbbet. amit költő
"szemléltethet" és alkothat. (r. gy.)
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