
még több 'Szenvedést!... Aquinói
Szent Tamás, akiben színte emberfe
letti mértékben ötvöződtek tudomány
és jámborság, máT ismerte ezt a lel
kiállapotot, írásaiban is foglalkozott
vele, de míndíg hangsúlyozta, hogy
ezt természetes erőkkel megmagya
rázní nem lehet. Ezt a magatartást
csak az Istentől kiválasztott és az ő

országában különleges hivatást betöl
tő személyek kapják, mínt a Szentlé
lek ajándékát. Szent Tamás szerint:
"Az átlagos hiivő számára a baj és
fájdalom megoldatlan probléma, azért
üldözi és gyötri az embert. A kivált
ságos lelkeikkel azonban a Szentlélek
megláttatja, hogy a történés szálai
az Isten kezében futnak össze és így
számukra megszúnik az a homály,
amely a hittudományoknak a gondvt
selésre vonatkozó tanítását körülve
szi. A Szentlélek rendkivüli adomá
nyai feltárják a világ folyásának kö
zépponti törvényét: minden a kivá
lasztottak érdekébe1Í történik. "Akit
az Isten kegyelme ilyen magaslatra
emel, annak a számára megváltozik
a világ arculata, megváltozik a földi
dolgok jelentősége és az isten-közel
ség olyan boldogságót jelent, hogy az
elfeledteti a legnagyobb testi szenve
dést is. Ilyenkor azonban a kiválasz
tott lélek, már a misztika természet
fölötti birodalmában van, amelybe
hosszas erőfeszítések után is csak az
Isten különleges ajándéka révén lehet
eljutni. Viszont ha valaki megfelelő

előkészület és a Szentlélek személyes
hívása nélkül akarná a szentek gya
korlatalt utánozni, veszedelmes tév
utakra ju~hat. A hamis misztikába té
vedt lélek vagy a kvíetízmus, vagy a
szubjektivizmus áldozata lesz.

A szentek Isten akaratában való
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megnyugvása feltételezi, hogy a lélek
a Szentlélek természetfeletti megvilá
gosítása révén valóban megismeri az
Isten szándékát és azzal aktíve köz
reműködik - a hamis rnísztíka kví
etízmusa viszont csak passzív bele
nyugvás, aminek a következménye ön
magunk elhagyása és a kötelességek
elmulasztása. Az igazi mísztíkában a
lélek az Istent állítja gondolkozása
középpontjába, mintegy Istenhez ha
sonul és annak megfelelőerr itél és ér
tékel - a !hamis misztika ellenben
szarbjektívizmusba sűllyed, saját ér
zelmeitől hagyja magát irányítani,
gondolkodásának középp()[ltjába pedig
önmagát állítja. A hamis mísztíka
ideig-óráig kielégítheti az embert, kel
lemes élvezeteket is okozhat, amit a
félre-vezetett lélek Isten-szeretetnek
hisz - de csak addig. amíg nem kö
vetkezik el az igazi nagy szenvedés
ideje. A hamis misztikában a szenve
dés idején elhomályosul a gondvise
lésbe vetett hi t és meginog a belső

meggyőződés - amint erre Szent Ta
más nyomatékosan figyelmeztet.

A míndennapí ember, az átlagos hí
vő számára tehát a legfontosabb kö
telesség: minél csendesebben, mínél
hangtalanabbul, mínél megadóbban
várni fi szenvedés idejének elmúlását.
Mikor imádkozunk, elsősorban ezért a
türelemért kell imádkoznunk. De ha
előtör a lelkünkből a sóhaj: Istenem,
ments meg ettől a szenvedéstől, gyó
gyíts meg betegségemből - akkor
sem kell szégyenkeznünk. rnert abból
is csak az tűník ki, hogy olyanok va
gyunk, mint a legnagyobb szentek ki
vételével rnínden ember ezen a földön:
gyenge, erőtlen, esendő ember. De ke
resztény ember, akinek "bizodalma az
Úr nevében van". Borbély Kamill

HUSZ ÉVE TÖRTÉNT. Ha a megszokott éjszakai zajban hirtelen csend áll
be, az úgy ébreszti fel az embert, mint a dörgés. Igy szoktam magamhoz térni
lL pincében minden h4jnalban négykor. Valami rejtélyes okból a.kkor elh4ll
gat a GelLért-hegyet ostromló s a tüzii.ket vi.zonzó ágyúszó, eláll az utcánkban
éjjel-nappal robajl6 vonulás: a keskeny pesti utca két főútvonal közt, eléggé
biztos útja a looasszekereknek és mindenféle gépkocsiknak, s a magunk pin
céje, ahol öten lakunk, elég közel van a ház utcai front jához. Akarórámon
négy óra öt percet jeleznek a zölden foszforeszkáló mutatók, egyébként sö
tét van, fulladtság és majdnem hogy meleg. Hány hete élünk itt? Már kará
csony előtt mindenkit az 6v6helyre kergettek le a dörgéstől megreszkető

falak, a betört a;blalrok, a laká,sokban csak a vadhideg tanyázik és újjnyi
vastag már a por, de ki t6rődnék ezzel, amikor fontosabb dologról van most



szó. Arr61, hogy éljünk, hogy túléljük, hogy ne essünk áldozatul a védekezés
ostoba erószakának, hogy megőrizzük idegeinket az 6vóhelyre lecsapó raz
ziák s pincéról pincére szállong6 rémhírek közt.

Felébredek és sötétben juldokolva alv6k közt eszemb4! jut a mára j6solt
képtelen híresztelés: hogya Nagykörút összes házait egymásba robbantják a
németek, s a három-négyemeletes romtorZasz mögül fogják védeni azt a te
rületet, amit az bekerít... Ha megval6sítják, esetleg hetekig még foglyai le
hetünk a pesti oldal maradék-védelmének és ki tudja, hogy azalatt mire ké
pes az embertelen terror, amely markaiban szorongat bennünket? Magamhoz
térek az alvás öntudatlanságából, egyenesen a haMltélelembe, amely között
élünk, ha ugyan ezt életnek lehet nevezni. Felkelek - felöltözve alszom 
és kitapogatódzom a pincefolyosdra. Kanyarulataiban parányi fénygömbi;k:
cipókrémes dobozokba telepített 'l1iaszméc8ek. A nyitott f4skamrákban álom.,
sóhajtozás és félálom neszei mozognak. Nemcsak engem ébresztett fel a csend,
Akik a lakásunkból valami szükségeset lehozunk, ilyenkor szoktunk felmen.
ni, többnyire férfiak, még C5ssze is gvúJünk az egyik lakás ablaktalan kam
rájában rádiót hallgatni - vén telepes készüléken - tegnap óta tudjuk, hogy
a Rák6czi tér a Körút túlsó oldalán már a s:wvjet CB4patoké. A miénket ke
resztező utca egyenesen nekivezet a Rákóczi térnek, nincs messzebb kétszáz
méternél, négy háztömb van közöttünk, de a moszkvai rádió magyar adásából
kell megtudnunk a r6la sz6ló hírt, - az életilnk néhány nap óta csak erre a
háztömbre szűkült le, ahol "élünk".

- Várj meg, én is megyek - suttogja a siStétben éppen a rádiós barátom.
Kitámolygunk az elQtérbe, kinyitom a páncélajtót, felmegyek a lépcs6k(jn s a
hosszú, védett folyosón át ki a keskeny udvarra. Sötét akna felett, a korom.
fekete égen teljes pompájukban ragyognak a csillagok. A hideg maróan éget,
de a levegő tiszta, mind a ketten úgy isszuk szomjasan, akár a Vízet a ful
dokló. A csend rémületes. Lépéseink alatt a lépcsőházban csikorg6 'Üvegcsere
pek olyan zajjal hallatszanak, hogy attól félünk, felverjilk az egész házat. Az
emeleten először a vak kis kamrába megyiink be, ahol a rádió van. SiralmM
gyertyafénynél, apró karácsonyi gyertya világánál végre sikerül elfogni egy
éppen magyarul beszélő külföldi állomást. Felsorolja a pesti utcákat, amelyek
most jutottak a felszabadító hadsereg kezébe. Jól értettük? A Mkk Szilárd
utca és a Sándor tér is köztük van. Tehát a körúton is át jutottak már. Már
csak mintegy száz méternyire vannak.

- Nincsenek száz méterre sem - reménykedik a barátom, neki is elZ
életet jelenti, hogy minél hamarabb itt legyenek, 6 is katonuzökeviny, min.
den papiros nélkül, és tegnap a mi háztömbünkben már a harmadik Mz pin.
céjébe jutott el a razzia. Akkor abbahagyták. De ma? Mt lesz ma:' Latol
gatja, hogy ide bújik el a vak-kamrába; ha annak ajtaja elé toljuk elZ elő

szoba-szekrényt, akkor se találják meg, ha feljönnek a lakáaokba. CS4k ki
bírja-e azt, hogy bizonytalan ideig kell várni s főképp kibirja-e azt 4 gondo
latot, hogy ráomli/l: a ház? Ettől tartani éppen nem nagyon ken mostmár, de
mindenkinek elfogyott az idegereje ahhoz, hogy bezárva legyen, egyed1Ll, egy
sötét lyukban.

. A lépcsőházban megint csörcnnpölnek az üvegcserepek, valaki bejön 4Z
elószobába. Fásult, idősebb férfi. Elmondjuk neki a Mrt.

- Akkor talán még ma! - reménykedik.
Ulünk a vaksötét kamrában, a gyertyát elaltottuk takarékossáflból, három

cigaretta parázsló vége izzik. Mindössze ennyi az élet... Hány ÓTa addig?
Hány cigaretta még? Elszívjuk és szétmegyünk, hOQ1J ami kell, lehurcoljuk
még a tűzszünetben. Az óvóhely felélénkül a hirre. Rettenetes a bezártság a
szűk térbe. Már klausztrof6biások vagyunk valamennyien, azok is, akik nem
tudják. Kimenni! Csak a Sándor térig és a Múzeum kertig 1 Csak a szom
széd utcákba! Csak a mi utcánkba ! De mikor?

Délután az is bekövetkezik, nemcsak időben, de helyben iS váratlanul. Az
óvóhely bejárata előtti folyos6ban sétálgattunk - én tudom, hogy a kla
usztrofóbiától gyötörve - éppen mi hárman, a.kik hallgattuk a rádiót, egy
szer csak az udvar felőli csapóajtón belép egy vattakabátoB férji meg az e~
kapuőr. Az - amint utóbb kiderült - az udvaron pillantotta meg a fefJ1l-
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veru 8zovjetk4tonát, aki 4 másik ház oova.rát etvála3zt6 fal hasadékdn jött.
Erre örvendezve odaszaladt hozzá s megértette a kérdést, vannak-e németek a
házban?

- Hol az óvóhely? - kérdezte az. Vele jött megmutatni. Rábámultunk
és össze-vzsszaölelgettük, ő is bennünket. Nemsokára már künn voltunk az
utcákon, ahol akkora forgalom hömpölygött át, mint talán sohasem, amióta
megvan az utca. Fiatal orosz tiszt volt a házba érkező ígazoltatók között és
mikor meghallotta, hogy én ír6 vagyok, megmondta, hogy ó otthon, civiI~

ben irodalomtanár. Néhány magyar művet is említett, köztük Katona József
Bánk bán-ját.

- Itt lakott majdnem szemközt, az egyik szomszéd házban és talán ott
írta - tolmácsolták neki válaszomat. Azonnal uUni akarta és odavezettem,
csak kis kabátban volt, egészen fegyvertelenül. Nézte a házat, az emléktáblát,
amely azt hirdeti, hogy itt lakott Katona József, Karacs Ferenc rézőntóme,
ter házában. A fwtal orosz irodalomtanár arcán bámulat ült és tisztelet. No
teszéhez nyúlt és felírta a dátumot és az időt: 1945. január 12-ike volt, dél
után fél három múlt öt perccel '" (I;jas Antal)

GARRIGOU-LAGRANGE EML~RE. 1964 február 15-én húnyt el Ró
mában, nyolcvanhétéves korában Reginald Garrigou-Lagrange, az AJngelicum
egyetem kiváló professcwra. Otvenötéves tanári működés után szállt sáma.
Az ötvenöt évlböl ötvenet töltött egyfolytábaJl az Angelícön. Munkásságának
értékét és elismerését hirdették 1957-ben azok az ünnepségek, amelyekkel a
/tudományos világ nyolcvanéve; So2liiletésnapján köszöntötte. XII. Pius pápa
külön levélben fejezte ki elismerését: "Nagyon jól tudjuk, - írta a Szentatya
-, milyen odaadó buzgalommal teljesíted szerzetesi kötelességeidet, tudjuk
azt is, milyen tekintélyt szereztél a thomista filozófia és a teológia szolgá
latában. Ezt a szent teológiát tanítod ötven éve. Ebből az ötven évből negy
vennyolc éve hirdeted a teológiát a szent tudományok római őrhelyén, ame
lyet Angelicumnak neveznek." Valóban utolsó lehelletéig állott az őrhelyén.

A jubileum után még két évig megtarthatta a "theologia mysticáról" szóló
kollégiumát, azután a kor és a betegség kényszerítette, hogy végleg meg
váljon szeretett katedrájától.

Garrigou-Lagrange 18'17 február 21-én született Franciaországban. A kö
zépiskola elvégzése után az orvostudomány felé tájékozódott, de hamarosan
felvEl'W. a dominikánusok iehér ruháját. Alapos bölcseleti és teológiai kikép
zés után, 11l05-ben a párizsi Le Saulchoire teológiai főiskolán kezdi meg ta
nári mt1ködését, majd 1909-ben az akkor alapított Collegium Angelícumra
küldik.' Itt először az alapvető hittant tanítja, majd helyet kap a Szent Ta
más Summáját értelmező tanárok között, és ezen a katedrán, ahol a dogma
tika és a morálís majdnem valamennyi nagy problémáját előadja, fejti ki
tudományos és pedagógiai tevékenységet, amely utat mutatott arra, hogyan
lehet a látszólag száraz skolasztika köntösében a keresztény hit éltető gon
dolatait felfedezni és az apostoli munkában kamatoztatni. Működésének apos
toli jellegét megvilágítják az egyik munkás-papnak, P. Jacques Loew-nek sza
vai, aki elmondja, hogy amikor egyszerű embereknek akarta. megvílágítant Isten
és saját életük mísztéríumát, a teológia forrásaihoz fordult és ott látta kibon
takozni a legtartalmasabb választ a legégetőbb problémákra. ,,KockáztatVJa,
!hogy egye;eket rnosolyra fak8sztok - írja - állítom, hogy a legalkalmasabb
nak és a legújszerübbnek Szent Tamás teológiáját találtam, amelyet a mester
tanítványai, [köztük Garrigou-Lagrange, Journet, Gilson, vagy Maritain !köz
vetítettek. Persze nem- kész recepteket találtam, hanem azokat a világos, nagy
és átfogó szempontokat, amelyek helyes szemszögből világítják meg korunk
problémáit és segítenek kibogozni a csom6kat, amelyek oly sokszor látszanak
megoldhatatlanoknak keresztények, sőt papok előtt is."

Tudományos ikutatásainak, elmélyedé elmélkedéseínek és egyetemi elő

adásainak maradandó emléket állított műveiben. Tizennégy francia, tíz latin
nyelven írt nagyobbszabású könyvet találunk irodalmi hagyatékában, nem
beszélve a megszámlálhatatlan kisebb nagyobb tanulmányokr61, kritikákr6l
amelyek a különböző foly6iratokban jelentek meg. '



Munkássagának kezdetén kOit'ának legfőbb bölcseleti kérdései kötötték
le érdeklődését. Kant, Hegel és Bergson tanítása, az agnoszticizmus és a po
zitivizmus, a materialista és az evolucionista monizmus fenyegetik a keresz
tény kinyilatkoztatás természetes alapjait, elsősorban az Isten-probléma he
lyes megoldását. Első nagy művében - Dieu, son exsistence et sa nature 
nemcsak a kantí antínomíákra ad választ, hanem a klasszikus istenbízenyí
tékokon túl kidolgozza a transzcendens valóság fogalmi megmaradásának útját
és egyben tisztázza a módszert a természetfölötti kinyilatkoztatás felismer
hetősége felé is. Ezeknek a gondolatoknak fényében fejti ki Szent Tamás nyo
mán Isten tulajdonságait és tevékenységeit, 0001 már a teológiai fOl'lráso!clJól
is merít. A De revelatione per Ecclesiam catholicam proposita című kétköte
tes munkája, amely az alapvető hittannak a kinyilatkoztatásról szóló részét
tárgyalja, szembe néz mindazokkal a problémákkal, amelyek a modern filo
zófia részéről a keresztény hittel szemben felmel'Ülnek. A kinyilatkoztatás
és a természetfeletti rend mibenlétének fogalmi tisztázása, a dogma, a mísz
téríum, a csoda, a jövendölés mibenlétének kifejtése, a hitprobléma és a hit
igazságok hítelreméltóságának igazolása maradandó értékű alapokat nyújt
a fundamentális teológia számára akkor is, ha módszertanilag és a pozitív
anyagot figyelemibe véve az újabb kutatások tová.bbi kiépítést követelnek.

l1:rdeklődése azonban hamarosan mélyebb teológiai kérdések felé fordul.
Lelki alkatának alapvető jellegzetessége a végső igazságok kutatása, átélése,
hirdetése. Az igazságot szomjazó lélek teljes odaadásával mélyül el a termé
szetfölötti életét kinyilatkoztató Isten és az istenlátásra meghívott emberi
lélek kölcsönös vonatkozásainak vizsgálatában. l1:1etének nagy problémája: a
kegyelem, amely a hívő istenismeret és a szeretetből fakadó cselekvés útján
az emberi értelmet és akaratot a természetfeletti élet teljes kibontakozása
felé irányítja; a keresztény élet, amely a keresztségben nyert megszentelő

kegyelemben, a belénk oltott természetfeletti erényekben és a Szentlélek
ajándékaiban gyökerezik, a "megkezdett örök élet", amely már itt a földön
az istenközelség távlataiban bontakozik ki. A kegyelem - Szent Tamás sza
vával élve - "csiraszerűen tartalmazza a mennyei dicsőséget" és belső dina
mikája már itt a földön az isteni jelenlét tudatos átélése és az ebből az él
ményből fakadó életalakítás felé mutat. Garrigou-Lagrange fiatalsága az er
kölcstan, az aszkétaka és misztika megújúlásának korszakára esik. Az elmúlt
századok teológíájénak erősen individualista, voluntarísta és jogászi gondol
kodása elszakítja az erkölcstant az aszkétikátói és különösen mély szakadé
kot von az aszkétikus és a misztikus élet közé. Az erkölcstan elmerül a szo
rosan vett parancsokból fakadó kötelezettségek kazuisztikus értékelésében,
az aszkétikának hagyja mindazt, ami a keresztény tökéletesség körébe tar
tozik, a misztikában pedig csak Isten rendkívüli, egyes különleges lelkeknek
nyújtott kegyelmeit látja, amelyek a keresztségí kegyelmeken kívül, mint
,,gratiae gratís datae" jutnalk egyes kiválasztottaknak osztályrészül. Arintero,
Gardeil, Saudretui indítják meg a szellemi áramlatot, amely visszatér a kö
zépkor nagy teológusainak az atyák hagyományán és a szentíráson épülő el
gondolásaira.

,Ennek a gondolatnak ápolására indítják meg 1919...ben a 'Úrancia domini
kánusok a Vie SpiritueLle című folyóiratot, amely a mai napig is a mélyebb,
teológiailag megalapozott lelki élet forrása. Garrigou-Lagrange szívvel-lélek
kel ennek a szellemi megmozdulásnak a szolgálatába szegődik. Az Angelieón
már 1917-ben me,gkezdi- a tudományos theologia misztíka előadását. A Vie
SpiritueUe-ben az első ihuszonlhat évet felölelő tartalomjegyzék öt oldalon
hozza idevágó tanulmányainak címét, amelyek között IlWriHbelül száz nagyobb
értekezésról olvashatunk, 'Tanulmányainak gyümölcse és foglalata két leg
fontosabb műve: a Periectioti chrétienne et contemplation és ennek míntegy
folytatása a Uamorur de Dieu et 14 Croix de JeBUS. ,A küzdelmek hevétől meg
tisztultan. megnyugodva írja meg azután szintetikus, összefoglaló művét, a
Trois ages de la vie spiritueLle-t, amely a lelki élet teológiájának elméleti és
gyakorlati s,illtban színte egyedülálló, maradandó értékű foglalata, bár az előző

két mü nagyobb dokumentácíóval, a kérdések dinamikusabb tárgyalásával a
tudományos gondolkodás. számára többet nyújt. A lelki élet nem osztható
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erkölcsi, aszkétikus és rnisztikus részekre. A lelki élet egységét biztosítja for
rása, a keresztségben nyert isteni kegyelem, amely természeténél fogva az
önkífejtődés, tökéletesedés felé mutat. Az egy erkölcsi élet keretében az asz
kétikus út eszköz jellegű, a mísztíkus út pedig ugyanennek az erkölcsi kibon
takozásnak magasabb fokozatait jelzi. A mísztíka ugyanis nem más, mint a
lelkünkben kegyelmileg lakozó Szentháromságnak mintegy tapasztalati át
élése és élvezése a ezeretet sugallataitól átfűtött szemlélődésben. Ezért elví
leg minden keresztény lélek hivatva van a belénk oltott szemlélődésre. Igaz,
Isten kegyelmei egyik emberben inkább az aktív téren mutatkoznak meg,
a másikban előtérben lépnek a szemlélődés kegyelmei. De az igazi apostoli
tevékenység is míndíg a belső imádság felé elmélyülő belső életből meríti
táplálékát.

E sorok ÍirÓja több éven át hallgathatta Garrígou-Lagrange előadásait, ó

"theologia mystica" területén is. Ezeken az előadásokon az Angelicum akkor
négyszáz személyt befogadó terme, míndig zsúfolásig megtelt. Gyönyörű, erő

sen franciás 'kiejtésű latin nyelven folyt, a professzor ajkáról a szó. Az első

mondatokat [egyzetéből, a katedrán ülve mondta, azután rátalált egy gondo
latra, leszállt a katedráról és valami bámulatos szemléletességgel és eleven
séggel világította meg a legnehezebb tanításokat is. A nagy élmény, a belső

átélés ereje lüktetett minden szavában, ezért tudott élményt fakasztani és
gondolatot ébreszteni. Még az is, aki némi krítikával hallgatta fejtegetéseit,
amelyekben nem kímélte ellenfeleit, kénytelen volt vele járni az eszmék szé,
dítő magaslatainak világában. Tanításait lehet és kell is kritizálni. Néző

pontja túlságosan "a priori", a spekulatív teológia oldaláról indul ki és Szent
Tamás gondolataihoz idomítja pozitív forrásait, különösen a nagy spanyol
mísztíkusok, Szent Terézia és főként Keresztes Szent János írásait. De a lé
nyegi tanításban mindinkább kialakul az egység a teológusok között. Ma ami
kor a második vatikáni zsinat liturgikus konstítucíója a kinyilatkoztatás nyo
mán a liturgiában a Krisztus életében 'részesedő hívő önmagát megszentelö
és Istent dicsőítő magatartását hangsúlyozza, új színt és új fényt nyer Gar
rigou-Lagrange álláspontja. A mai teológiai kutatás, a pozitív források felé
érzékenyebb fülekkel halad tovább azon a nyomon, amelyet Garrigou-Lag
range vágott évtizedekkel ezelőtt a teológiai gondolkodásban.

Garrigou-Lagrange alakja ma is úgy áll előttem, mint a keresztény hit
és a hitben gyökerező teológiai igazság lelkes, rendíthetetlen harcosának képe.
Ezért az intuició és az élmény, amelyet közvetít, maradandó és örök érték,
akkor is, ha ma már megkopott kissé a hangszerelése, Ma a teológia új,
nem annyira harci fegyverzetben. hanem a béke és megértés bölcselőinek

köntösében halad toválbb a huszadik század új problémái között,

(Zemplén GlIörf11/)

AZ OLVASO iNAlPLOJA. E(J1Jség című versének az a kilenc SOTa, amit
Kassák Lajos mottóul írt új kötete elé,· nemcsak A tölgyfa levelei költemé
nyeire illik; [elígéül illik egész pályája, [egalállbis pályájának második, nagy
szakasza fölé. Címével együtt: mert ez a mű - az 1935...<ben megjelent Föl
dem Virágom óta úgy látjuk - egyire inkább az egység jegyében áll, s egy
sége teljesedik be és. érlelődilk egyszerűbbé is, sÚilY'06Qbbá is kötetről kötetre.
De - az ilyen érlelédéseknek, la nagy életművek beérésének törvényei szeri!nt
- a beteljesedésnek mintegy visszaható érvénye van: olyan fennsíík1"a Visz, és
olyan távlatot 00, hogy onnét már harmonikusan. seükségszerűen, szervesen
bele~mk, belesimul az egységbe az is, ami annak idején nemcsak hatott láza
dásnak, szembeszegüíésnek, rendihagyó jellegűnek, hanem valóban az is volt,
és az is akart lenni. Mikor a tölgyfa Ikiterebélyesedik, minden ága, jIDmden
levele úgy illik a helyére, ahogyan Win, és. ahogyan nőtt, sebeivel, fori.'ladásai
val, szeszélyes fejOOdésének mínden nyomával: mert minden szeszélynek, seb
nek, forradásnak, túlburjánzásnak, minden látszóla~ rendellenességnek meg
volt a maga értelme, és igazában csak egyetlen értelme volt: az, hogy la
tölgyfa töLgyfává legyen. A költő azzá, akívé egyéniségének, jel[emrének tör-

• A tilSJfa levelei. Magvetó, 1964.
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véonyei-- szerint lennie kellett. Nagy d01Qg az, ba elrnondha1i:luk valakir61, bogy
betöltötte határait. KassáJk Lajosról elmondhatjuk. A lehető legteljesebben
magvalósította önmagát. A maga egységét.

A kötet mottöía igy szól: ,,8zétosztottam magam - és megbontatlan ma
radtam - elszántan - fegy~tten - a kemény - nyersanygghoz ha
sonlóan. - Olykor átváltozom - virággá - vagy fegyverre." S nem véletle
nül lett mottó: minden szava fontos, és úgy, arnint van, tömör és teljes ÖD
jellemzés. Egy pálya csúcsán ~ben nyugodt visszatekintés is: olyan emberé,
olyan szellemé, és olyan jellerné, aki tudta, mit akiar csinálni magából, és azzá
iso faa."agta magát, amivé akarta. ,,Elszántan, fegyelmezetten" - 6Z1nte kules
szavai a maga ,,klasszicizmusát" elért Kassák Lajos LLrájának; de kulC&-értékú
az utána !következő két sor is: "A kemény - nyersanyaghoz ha8OInlÓ8n".
KassáJk Lajos sosem dolgozott előre gyártott elemekk:el; sosem alkalmazott
megtanulható szabályok szerínt kész költöi. diszítményeket: verseit valóban
"a kemény nyersanyaghoz hasonlóan" fonnálta kl: úgy, ahogy önInqát is.
lAS mert az anyagnak. akármilyen kemény - és talán minél keménYebb, annál
inkább - megvan a maga beruló törvénye, erőrerldsrrere, kohéziója: sosem
W; anY18g természete ellen, hanem mindig az anyag természete szerint dolgo
zott. Ha fába faragott, a fa struktúrája szeri!nt faragta szobrát, és ha vasat
formált, Illem úgy kezelte, milIltha kő volinia. Függetlenül attól, miféle i.roda.Lmi
moegalmakkal és iJrálnyokkal és izm'USdkkal milyen kapcsolatban volt, nem "iro
dalomban" dolgozott, hanem ,,anyagban"; a saját anyagát alakította, s nem
valamiféle kölcsönzött, ide-oda görgő irodalmi hordalék-anyagot hasmált föl
múvei.hez. Izmusaí nem természet-váltások voltak, hanem a fejlődés tenné
szetes fokozatai: idő, és nem anyag. Ezért van, hogy visszatekintve oly egysé
8e6 ez 3 pálya és ez a mú; ezért vannak bens6 megfeleléseí; ezért van, hogy
a mai Kassák szavára nem egyszer a fiatal Kassák visszhangja felel, meg
lepően bízonyítva, mennyire egy és ugyanaz ez a hang, időbeli változataiban.
,,A tátval és a közel - ~gy kenyéren - él bennem" - 01V'aSS'Uk az Egvség
elején; 6 ez megint kétszeresen jellemz6; jellemzi egyrészt Kassák lílrá.j4nak,
és lÚ'lai élményének tágasságát, "térességét", távlatCIs tér-kon&trukdójá.t; jel
lemzi' másrészt - és talán nem is SIl.ándékosan - mai lfrájának azt az egy
ségét, mely az időbelileg, az élet és stílus fejlődésében táVlOlit és. közelit egy
befoglalja. Ki ne gondolna például 3 Rekviem egv asszonyért meg az Elporzott
évek olvastán a negyven évvel ezelőtti, és ma már iJrodalomtörténeti neve
2'.Ietességú A ló meghal a. mada."tLk kirep1Llnek címü nagy versre? Ugyanaz
a hang, ugyanaz a il.élegzés., ugyanaz az érverés; csak az üteme lett lassúbb és
megfontoltabb dobbanású, kilencszá7JhuszoIlll1égytől. 'hatvanöüg.

"Az idő nyerített akIk.or azaz papagájosan kinyította - szárnyait.:." Igy
kezdődött A lő meghal, 924-ben. Ma, és már régóta elképzelhetetlen Kassák
nál egy ilyen verskezdet, ez a képes és metaforikus bőség, ez az expresszív
áradás, a költői dikciának ez a hömpölygő sodra. Az a hanninc esztendő, ami
a Földem Virágom óta eltelt, a fokozatos egyszerűsödés harminc esztendós
korszaka iKassák Lajos költészetében. Nemcsak a szecessziós és impresszionista
diszeket nem tűrte soha; magáról is BOtTa letördelte mindazt, amit - 'llkáIl"
expresszíonísta, akár s.z1Í1'lrealista - "disznek" érzett; mindazt, amiről az idő
távlatában kiderült, !hogy stílusjegye volt egyik vagy másik irányzatnak;
egyre határozottabban !hántott le a lényegről minden járulékot. Mert, mint
A tölgyfa. levelei ,,ars poeticája" mondja - a Kontra/ény cúnl1 vers: - ,,A
!költemény - nem nyalánkság - elkényeztetett gyermekek számára"; a költő

legyen "szigorú" és ,,kemény", már--má!r puritán, ami eszközeit illeti: ,,Ne
ömlengjetek !költők - s.zépen fésült SO["aitokat - lI1e tetézzétek meg - csil
logó mázzal. - édes poreukor.J.'8l." Mindez természetesen összefügg a költő

nek azzal a mo.rális és támadalmi, s egyMtalán emberi hivatásával, rendelte
tésével, II'IlIelyet Kassák IJajos oly nyomatékosan hangeúlyoz, és valósít meg:
'<iug,árukkal szemben legyen a költő "vámőr", legyen úttöró, a csüggedtek ví
gasztalója, legyen ,,akaratos és elseánt", Ne álmai dzsungelében k6szállj0!l'l,
~em ,,,lépjen ki a költészet ibI1vkőréból a fénybe", éljen ,,3 széljáratokban"
nyissa ki a szemét és határozza meg magát; hogy ki, és hogy "mit keres~
3 tájO!l'l".
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Van a kötetben egy 'Két szemed címú rövid vers; ezt is idézni kell, ha
A tölgyfa levelei költőlét jellemezni akiarjuk. ,,Két ikeresillag az égen - vi
gyáznak rám - hogy rnunkámat végzem" - kezdi; iS ez a közismert meta
fora, la szem csillaga, Kassáknál, Kassák költészetének légkörében egyszeri
ben új távlatot kap, azzal, [hogy ezt a csülagot !kihelyezi az égre: "két iker
csillag laz égen", a rnunkáját végző fOlött őrködve - ez a kozmikus elhelyez
kedés [ellernzi, emberí-művészt helyzetének ez mínden romantikus vajákO&
ság nélkül való meghatározása, komponálóan tudatos "betájol.ása" az égites
tek, emberek, és természeti nedvek VIlágának erővonalai és térségei közé. S
igy folytatja: "BetűIket szavakat mondatokat írok - a sima papirlap - arcain
gyűretlen vonásait tÜkrÖZI. - Se bánatom se gyűlöletem nincs ma. - Tiszta
vagyok mint a megfiiroetett újszülött - Csak gyaxSiPOdom - csak érlelő

dom - amíg az irgalom angyala őríz."

Ezt érezzüs; benne ezt a nyugodt, biztos ",gyar-apodást és érlelődést", a
világ dolgaival és erőrvel való harmónrában, van küzdelemben néhol, ami
csak egy magasabb, kivívandó harmónia Iépeseje; és "az iJrIga10m angyalának"
jelen1étét érezzük benne. "Nem a múlt üledéke - az alkotás mai öröme éltet
- fáradhatatlan ébrenlét - térben és időben." A tölgyfa levelei ennek á
fáradhatatlan ébrenlétnek a lírája. Már-már a lecsonkozottségig egyszerű kől

tészéte arra wl'ekszilk, Ihogy a tárgyak, jelenségek, tünemények saját VOJla
Iaít engedje érvényesülni, mínden hozzáadás, mínden dekoráció, mínden 
akár érzelmi, akálr stiláris - cizellálás nékül, Színeí, változatai éppen ezért
mintegy a dolgok mögé rejtőznek, sosem kiihívóak vagy tetszelgőek. De !hogy
milyen változatai vannak, azt érzékelhetjük, ha egymás mellé állitjUJk az EZ
1r.o4yott t<íTgyck purJtáln "oibjektív Iíráját", azt a regisztráló tálrlgyilag<l6Ságot,
emely például az "Annakidején - rezesbandával üdvözölték" Ikezdetű hatodik
~abot jellemzi (s ez, Kassákfhoz híven, megintcsak egy-ütemlben-haladás az
euJt'Qpéli líJta egy fontos áramával, azzal, amelynek a magyQrUI éppen ffi(l6t
megjelent Jean Fellain az egyik neves képviselője), a Balatoni veTsen1/ Stl:inte
Dufy levegős, vidám színeire emilékeztetó képét, vagy a Vonzás ,~űttealliSta"

látomását.
•

A német iTodalom kincsesháza óta, melyet annak idején Kef'esztuf'f/
DeZ8Ő szerkesztett, első nagyszaoású vállalkozás A vildgirodalom gy6fl.lnl$ze
mei sorozat kilencszáz lapos Német kőltők antológiája,· ugy:ancsak Keresztur,y
De1BŐ válogatásában, szer\ke:sztésében és előszaV'átvlal. Anyaga a ilegrégiibb köl
tői emlékektől, a Hildebrand-daltól és az Eddia-daloktól máig tart, s az újab
bak közt olyan félig-meddig már "klasszikusnak" számító költők w.V'8Shatók
ibenne, mint Loerke, Weinheber, Beclher vagy Brecht, hanem a legnnaibbak
is, mint Kirolow, Celan, vagy az osztrákok mai negyvenes nemzedékének egyiik
legérdekeselbb egyénisége, Michael Guttenbrunner, A ,gyűjtemény tehát 
egy szükségképpen korlátok közé szorított antológia leihetőségei közt - tel
jEsségre törekszik; s amire törekszik, lényegében el is érte.

Hogy a Mínnesang milyen, és miféle költői értékei vannaik, :azt a magyw
versolvasók már sejthették eddig is, szórványos foniításokhól, meg abból a
szép könyvből, melyben pár éve a Belikoin adta közre Walter von der Vogel
weide verseit; és abból a másik, Énekelj, aTanymadá1' címűből, rnelyiben Latex'
László válogatta egybe a német lovagköltők liTájálnak java anyagát, E kÖrrJéP
kori anyagban lényegesebb meglepetéssel tehát nem találkozunlk, 1~1jebb

egy-egy pompás il'oroítói teljesítmény szeréz údra örömet (elsősorlban Rab
Zsuzsáé, aki olykor elragadó frissességgel tolmáesolja, és hozza közel !hozzánk
ezt a régi költészetet, egyszerre éreztetve meg "tudós" és naív voltát), s leg.
följebb azon leihetne - ffilöstleges - vitát kezdeni, !Vajon valéban jogos..e a
származásuk szermt német költők latin verseinek fölvétele a német költészet
antológíájába, az olyanoké. mínt a híres Suscipee flos ftorem-é iPéldául - ami
nek ha semmi egyéb nem, [hát Szedő Dénes szép fordítása indokolná a jelen
létét; - s nem leihetne-e egyszer egy olyan antológiát csdnáJni. amely az
"igazi", római-latin költészet utáni latin !költészetet ismertetné.

• Német klllt6k antológlója. Móra Ferenc kllnyvkladó. 1963.



A német költészetben kevésbé járatosak számára az első meglepetéssel
a barokk szolgál; ez az a terület, amelyből még ez a nálunk igazán bőnek

számító válogatás is csak ízelítőt ad, az olvasóban pedig fölkelti az érdeklődés

mellett az óhajt is: bár egyszer külön gyűjteményt kaphatna a német barokk
költészetből (melynek egyi!k újrafelfedezője Johannes R. Beciher volt). S egy
másik ilyen óhaja: az oly sokat emlegetett és alapjában véve oly rendkivül
jelentős expressziom=us külön amtológiája (kitűnő ilyen német antológiák
példájára); mert akármilyen lelkhsmeretes gonddal tartja is számon ez a
gyűjtemény az expresszionizmus költőit külön-külön, abban a sorrendben,
ahogy évrendben következnek: maga a költői rnozgalorn - és fontossága 
igy nem domborodik, nem is domborodhat ki eléggé.

Nem is domborodihat: ez már az ilyen egyetemes jellegű antológia ter
mészetéből következik. Adja, amit egyáltalán adhat, s többet nem tehet.
Gottfried Benntől például négy verset közöl, hét lapon ; hogyan kivánhatna
valaki ennél többet ilyen keretek közt, anélkül, hogya szükségszerű és ter
mészetes arányokat föl ne dúlatná? Mégis, adihat-e kellő fogalmat Benn je
lentőségéről, s kemény, anti-lírikus, agresszív Iírájának mínőségéről négy vers
nyi anyag, mely ráadásul még a lehetőség szerínt abenni "skáLa" ihangjaiból
ts élrzélkeltetni akar valamit? Vagy egy másik kérdés. Ringelmatzot egyetlen
jól megválasztott költemény is be tudja mutatní (Kuttel Daddeldu tenge1'isz
kará.csony ünnepe, Végh György fordítésában): ebből mindenki megérezheti,
ki és mi Ringelmatz. De ott van közvetlenül előtte Ernst Stadler, az expresz
szíonízmusnak ez az igen jelentős és rokonszenves alakja, az első világháború
egyik első áldozata (színte közvetlenül szemközt a másik ilyen nagy első

áldozattal a franciák oldalán, Péguyvel) : hogyan nyerhetnénk akár csak 'hal
vány fogalmat JS Stadler nagyáradású, hömpölygő ritmusú lkájáról egyetlen,
tíz soros, zárt formájú költemény alapján? Egyáltalán: van értelme egy köl
tőt egy verssel szerepeltetni, hacsak az a vers nem olyan jelentős és jellemző

,Ihogy egymagában képviseli az egész embert, s egész líráját? Viszont: me
lylk 'antológiaszerkesztőt vinne rá a szíve és lelkiismerete, hogy fontos érté
keket, vagy csak írodalomtörténetileg fontos alakokat míndenestől mellőzzön?

Kirvált akkor, amikor ,nyilvánvalóan kevésbé jelentéseket fölvesz, olyan meg
fontolásból, amit csak javallani lehet: hogy ha egyszer az antológia a magyar
ölvasónak szól, kerüljön bele, ami a magyar olvasót érdekelheti, ami magyar
vonatkozású (és tegyük hozzá: még az is, ami egy-egy korra rnűvelödéstör

ténetíleg erősen és sajátosan [ellemző, ízt, "szagot' ad a korról ... dehát
ebből több már igazán nem fért volna a terjedelmi korlátok közé; örülnünk
kell, .hogy ennyia-e is futotta, és ilyen értő, hiteles válogatásban).

Ami a fordításokat illeti: adva volt a "kész anyag", mmt minden anto
lógiánál; a fordítandónak a fordításában Keresztury Dezső igyekezett foglal
koztatni a fiatalabb fordítókat is, lehetőséget adva nekik képességeik bizo
nyítására. Épp a sokféleség folytán aztán egyik-másik költő hangja kicsit
"széttöredezett", nem lett elég egységes. Az optimális megoldás rníndíg az, ha
egy költöt, legföljebb két rokon hangú tolmácsol. De itt js. közbeszólnak az
antolőgia-szerkesztés kényszerűséget: elsősorban azzal kell dolgomi, ami van.
Néhol mégis támadinak elenvetései az olvasónak. Rilke esetében például, ahol
S'láNesen elengednénk a Párduc négy fordításából hármat, s látnánk három
másik verset helyettük. A négyféle Párduc-váltomttal összesen tizenkét Rilke
vers .szerepel, kilenc fordító munkájaként ! Akármilyen remeklés Rab Zsuzsa
Orfeuszí Eurydí/,é, Hermész-e, akármilyen gondos és hű Szabó Ede első, Ke
lI'esztury Dezső nyolcadik Duinói elégiá-ja: tizenkét vers kilenc ajkról, 'kilenc
b,angon, kilenc tollfogással mégse adhat egységes Ri1két. Aimellett vajon nem
lehetett volna éPpen Rilke esetében anna bízni nagyobb anyaget. aki ma a
'legtöbbet fordít Rilkét, valóban rilkei módon, s aki itt egyáltalán nem sze
repel mint Rilke-fordító: Nemes Nagy Agnesrra?

TÖfedezettnek hat egy-egy költő, s ennek a szerkesztőnél senki nem volt
inkább tudatában: előszava tanúsítja. Tegyünk hozzá még valamit. A magyar
fordítok, főként Szabó Lőrinc, meg az "oIbjektív" (más, bár nem szerenesés
szóhasználat szerint "o:-ealista") fordítás-igény érvényesülése óta sok területet
jól "kiírtak", sokféle hang szól már lehető leghívebben, leghasonlóbban ma-
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gyarul, A német hang, miért, míért nem, még nem szól elég jól, és Ibi.zonYOlS
német hangok meg egyáltalán: rosszul szólnak. Sok minden van itt még, amit,
úgy látszik, ki kell írni: sok mínden, amire még meg kell lelni a megfelelő
magyar hangot. Keresztury Dezső antológíája amellett, hogy gazdag anyagú,
jól szerkesztett, úttörő munka (a maga egykort úttörő munkáíának nagyobb
arányú megismétlése), ilyen téren is fölméréslnek tekinthető.

'"
Végül néhány szót egy mesekönyvröl. Költő könyve: Vé~ Györgyé;'"

Pacsaji, a csalafinta róka történetét mondia el, kártevéseit az Elrdőországban,
ahol a barátság törvényei uralkodnak, a Nyugalmazott Elefánt 'bölcs és jóin
dulatú kormányzása alatt. Pacsáji naív és furfangos csínytevéseit Végh GyÖirSjY
sok ötletességgel, kedves írói trouvaille-jokkal meséli el; kitalált világáhóz
kitalált valami eredeti, félig-írott, félig-beszélt stílust, közvetlen, íróníkus és
mulatságos előadásmódot; s közben szerét ejti annak is, hogy jó magyarságra
tanítson, mégpedig játszva, tréfás szinonima-gyűjtéssel, vagy szereplőinek,

esetleg önmagának rendreutasításával. Valószínű, hogy azok a kis olvasók,
akik jót mulattak Pacsáji kiűzetésén, IS előzőleg az erdő lakóinak sok..-«)k
ügyetlenségén, türelmetlenül várják, hogy a történet további 'bonyodalmaival
is megísmerkedjenek, és mielőbb olvashassák a tudós és oktondi Bagoly Tiva
dar 'I'ihamér további tudósításaít, vagy még tudósebb apjának kétségkívül
lebilincselő emlékiratait, (,Rónay György)

SZlNHAzI KRONIKA. Németh László: "Villámfénynél című drámá;á.t a
Katona József Színház újította fel. " Társadalmi dráma" - így mondja. cll
szín/.ap. Valójában a "társaságí" jelző talán pontosabb lenne. Mert bár a
cselekmény mögött ott kísértenek a második világhábQrút megelőz6 mk
Magyarországának társadalmi feszültségei, a konfliktusban csak melZékes sze
repet játszanak. A probléma ugyanígy bármilyen más társadalmi körn1lezet
ben fölvetődhetnék, a lényeges csak az, hogy polgári szereplők legyenek. ~ a
fajta "házassági probléma. felvetés ugyanis sajátságos módon a polgári iroda
lóm j,ellegzetessége. Illetve talán nem is a polgári iroda~ elsősorban. hanem
azé a polgári életformáé, amelyből ez az irodalom kinőtt.

A "Villámfénynél" főhősének, dr. Nagy Imrének házassága és ezzel egyfUt
egész élete válságba jutott. Tizenkét évi házasság után ugyanis fel kellett is
mernie, hogy elhibázott lépés volt, amikor feleségével a közös úton elindultak.
Az asszony nem tudta követni az ő szellemi fejlödését, s így szckadék támaat
kettőjiLk házasságár6l vallott koncepciója között. Az asszony végig kitartott
eredeti törekvése mellett, melynek célja a békés családi élet és az egyre gyOr
rapod6 jólét. Nagy doktorban, a körorvosban viszont felébredt a szociális lelki
ismeret és hivatásának tudata. A jövőben már mindent ennek akar aláren.
delni, a vagyon föláldozása árán is.

Az ilyen fajta összeütközés egy évsz4.zaddal ezelőttig, szinte eUwpZBIiM
tet len volt. Mikor (körülbelül éppen száz évvel ezelőtt) Ibsen megíTta a ,.Nó
rát"-t, a darab még 6riási felháborodást keltett. Itt persze súlyosbító köriU:ménll
volt, hogya "Nóra" bizonyos értelemben a fordítottja a "ViUámfénynéZ"-ftek,
mert ott az asszony lázad fel saját egyéniségének védelmében az an1/C11ÚJ8
és az ő emberi problémáit figyelembe nem vevő férjjel szemben. Tehát két
szeres szakítást jelentett a házasságról vallott és addig általánosan elfogadott
felfogással. A házassági válság azóta nemcsak polgárjogot nyert, de nagyon
népszerű is lett az írodalomban. Az életet ,követte és mintázta e téren. Ami
kor ugyanis a szekulm;izál6dott társadalom, a polgári tÖ'MJényhozás kereteibe
utalt, felbonthat6 együttélési szerződéssé tette a házasságot, kiemelve abból
a lényegében vaUási szférából, amelyben addig a válást egyébként megenged6
protestáns országokban is volt, szükségképpen /lZ emlitett válsáQok CBÍrcUt is
elültette. A házasfeleknek a helyzetükre vonatkozó reflea:iója változott meg
alapvetően. És bár az egyház az isteni törvény alapján változatlanul kitartott
és kitart a felbontootat/.an, szentségi házasság eszménye mellett, azt nem

• Pacsaji csalafinta kalandjai. Móra Ferenc könyvkiadó, 1964.
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tudta. megakadályozni, hogy ez az újfajta. reflexió a hivek körébe1/, (ND1/
Í8galább is a híveknek abban a rétegében, amely a polgári életfON7l4t tette
magáévá) általánossá ne váljék. Azelőtt a házasságban nemcsak a munka
megosztás volt pontosan lkörülírt, de általános volt a házasságnak az a hier
a1'Chikus szemlélete is, amely természetesnek tartotta az asszony engedel
mességét és a. csa.ládi közösségért minden felelősséget a férfi vállára hárított.
A polgári társadalomban (4 "polgárin" itt mindig életformát és nem osztályt
értve) ez is alapvetően megváltozott.

Mivel vádolja Nagy Imre doktor a feleségét? Hogy az asszonya családi
QUzeköttetések segítségével neki seerzett körorvosi állás és a hozományba
1«Jpott (s azóta megkétszerezett) földbirtok révén voltaképpen lebéklyózta 6t,
lenyeste szárnyait. S most, tizenkét év után odáig jutott a helyzet, h011ll vá
lasztania kell házassága (és családapai tisztje, hiszen két lánya van) és élet
uzménye között, mert a kettő összeegyeztethetetlen ellentétbe került egymá$
Kl. Bármiről beszélnek, nem párbeszéd folyik többé közöttük. Egy'I7UÚ mellett
mennek el mondataik. Németh László hibátlanul érzékelteti ezt a tökéletesen
kiúttalan (vagy legalább is annak érzett) helyzetet. Ellenáll a banalitás kísér
tésének is. Sata, a főjegyző luzerni intézetból visszatérő, hamvas bájú lánya,
akit megejt az orvos reménytelen magányossága és hajlandó lenne segitő ke
:let ny'Újtani feléje, nem válik ama bizonyos harmadikká a játékban, hogy
közönséges szerelmi háromszög történetté egysze1'"Úsítse. Neki csak a katalizá
tor szerepe jut, hogy a ,körorvos helyzete (legalább is a saját megitélése sze
rint) még világosabbá váljék. Nagy doktor végetnemérő tirádákban biDmy
gatje, hOl és mi módon hibázta el az indulást és hogy milyennek kellene len
nie a szerinte eszményi asszonynak, feleségnek. Az ifjúság nevében el41a
zításért hozzá forduló butuska diákmozgalmi ífjúnak is csak annyit tud mon~
dani, hogy legyen igényes a párválasztásban.

Németh László harminc évvel ezelőtt írta ezt a darabot. Ma már bizo
n1llÍra ő is némí bonhomiával nézi azt a tüzes lelkesedést, amellyel akkor
orvos hősének igaza mellé állt. És talán osztozik velünk abban az érzésben,
ami azt diktálná, hogy felrohanjunk a színpadra és megálZítsuk egy pilla
natra Nagy doktor szóáradatát: lassabban a testtel doktor úr! Az lehet, h011ll
a feleségének világszemlélete, életeszménye, nemcsak ön felől nézve, hanem
objektíve is sekélyes. De nem gondolja, hogy ebben ön is hibás egy kissé?
Hiszen ön hangoztatja legtöbbet, hogy a házasság közös vállalkozás.

És ez az a pont, ahol vissza kell térnünk a bevezetőben mondottakhoz.
A házassághoz fűződő új reflexwhoz. Az kétségtelennek látszík, hogyaházas..
ság az új helyzetben elveszitette azt a támasztékot, amit a társadalom régeb
ben struktúrájából eredően nyújtott neki. A tapasztalat szerint még <nokban
a katolikus országokban is, amelyek nem ismerik el a pusztán polgári házas
ság érvényét.' És nem is valószínű, Mgy a régi állapotot bárhol is vissza le
hessen állítani. A társadalmi szerkezet és közfelfogás nyújtotta segítség he
lyébe a személyes felelősségnek keH lépnie. A felismerésnek, hogy minden
házasság, már az első pillanattól kezdve kompromisszum. Az olyan egocentri
kus szemléletre, ami Németh László hőseit tölti el, és aminek lényege az,
lW!I1J a másik csak olyan lehet, amilyennek én szeretném, és nem olyan, ami
lyen valójában, nem lehet igazi közösséget felépíteni.

A Katona József Színház előadása nagyjából és egészében méltóan szol
gálja a nemesveretűen írói szöveget. Kállai Ferenc teljes átéléssel jelení~
meg a nemes szándékú, de mindent és mindenkit végzetesen énközpontúan
szemlélő orvos alakját. Méltó párja Bakos főjegyző szerepében Raksányi Gel
lért. A későbbi "Iszony" Bodolai Ferkójának alakja kísért már ebben a 1igu
,..ában. Bara Margit az orvos feleségének szerepében sajnos jóval alatta marad
az elOOdás általános színvonalának. Már sokkal jobb OltY Magda a jegyző

feleség szerepében, bár Margitja kissé túl városíasr4 s~került és adós maradt
It sajátos falusi izekkel. A megszokottan kitűnő Törőcsik Mari lebegő finom
ságú Satája. Sztankay István találó portrét rajzol a tányérsapkás mozgalmi
cUákrol. Egészben véve jóleső találkozás volt, igazi irodalommal.

(Doromby KárolY)



~PZOMű~SZET. Lyka Károly, a nagy magyar müvészetí íro a közel·
múltban volt 95 éves; ra budai otthonában ma is munikálkodó kiváló tudó&
egyilk: tanulmánykötetét - "Kis könyv a múvészetról" - ebből az alkralomb61
ötödik kiadásban jelentette meg a Képwművészeti Alap kiadója.

Az 1869-'ben seületett Lyka festönek indult, de csakhamar művészeti kri
tikus és rmítörténész lett. Megjelent pár tucat önálló munkája és pálr'száz
cikke, értekezése la müvészettörténet kmönböZiŐ korszakairól és alkotóir6l, s
maga is tevékeny harcosa volt annalk a küzdelerrmek, amely az impresszio
nista és nagybányai festészet elismertetéséért folyt a század elején. "Az új
piktorok mellé az új krítíkusok is felsorakoztak, elsősorban Lyka Károly,
Bródy Sándor, Ignotus, Rózsa Miklós, akik fenntartás nélkül hangoztatták az
újít&: [elentőségét s iparkodtak megkönnyíteni fejlődésük lendületét", - írta
Kassák Lajos 1947-ben. Elsősorban Lyka érdeme a budapesti képZiŐművés.zeti

főiskola reformja is, - itt azután évtizedeken keresztül tartotta híres eszté
tikai és műelemzésí óráit.

Irásait a stílus világossága és könnyedsége, az előadásmód su.erenysége
s kivételes erudíció jeLlemzi. Igazában a "fauve"-izmussal, kubízmnssal s a
század elején rnegszületett többi nagyjelentőségű modern irányzattal már nem
tudott megbarátkozni, amint ez a most kiadott kötet "Újabb festészeti irá
nyok" és "Kurbista álmok" című fejezeteiből is kitűnik. De - bár szívéhez
legközelebb a "plein-airr-" festészet állott- éles ítéletű, tárgyilagos műkrttíkus

ként felismerte jópálr olyan művész értékeit is (például BaT'CSay Jenőét.). akik
nek szemlélete messzíre eltávolodott a levegő és a napfény színjátékainalk
ábrázolásától.

Példaszerű Lyka mumkássága abban a tekintetben is, hogy teljesen tálvol
áll tőle az apodiktikus vagy ingerült hang ás az ellenfél ióhiszeműsé~éne1k
kétségbevonása; sosem ütött írásaiban "övön alul", sosem követelte magának
a döntőbíró ezerepét korunk művészetí iskoláinak versengésében. az ó állás
foglalásai - egy-két idős, különben tiszteletreméltó munkásságú szobrászun,k·
kal és festóTIkikel ellentétben - mindíg Ihíjával voltak a vaskalapos türel
metlenségnek, Ly'kának megvannak a maga szílárd (nemegyszer talán kicsit
öregUIras) véletnényei, de azokat nem kívánja tekintélye súlyával ráerősza
kolni olvasöjára, nem kíván a jövő útjába sorompókat állítaní. Mílven nobi
lisan írj!a: ,,Helyesen cselekszik a tárlatlátogató, ha némi óvatossággal for
málja meg ítéletét oly munkákről, amelyek nem illeszkednek rögtoo az eddig
megszerzett rnűvészetí fogalmai körébe", Az ő művészi ideáljai Szinyei-Meme,
FeIl'enczy Károly. Mednyánszky voltaIk, de nem mondja, hogy az ímpresszío
nmnus-utáni művészet nélkülözi a szépséget, ehelyett így fogalmaz: "E ké
pek egészen más szépséqérzést keltenek a szemlélőben, mínt amilyen eddig
az emberekben kialakult,"

Irásaínak jellegzetes vonása a csendes humor, az ízes-derűs mikszáthi
rnosoly, a finom Irónía. A milleniumi idők történeti festészetéről szélva két
mondattal - szinte a sorok !között - feiezi ki véleményét e festők koniunk:
turálís, nem belső s~ükségszerűségiből fakadt rramkásságáról: "Egy miiv~

aki korábban alföldi parasztokat festegetett, rnost Zrinyi Ilonával föladatja
Munkác~ várát. Egy másik is vátr-föladást festett, Nógrád váráét, odáig azon
han olyan képeket, mínt a "Melyik itt a Lizy kisasszony?" vagy a "Hol ;l
flóres?" címűek." Kommentárt nem fűz a fkQzölt adatokhoz, nem is szükséges.
- az olvasó e pálr sor után pontosan tudja már; ihová tegye, mire becsülje
az effajta "művészetet"... - A Mentor-galéria az avantgardizmus :fóruma
volt a 20-as évek Budapestjén. E művészí törekvések - mint már fönteblb
említettük - Lykától nagyrészt idegenek maradtak; ennek megfelelőerr így
jellemzi a Mentor kiállításait: "Ide csak szobatíszta, minden realizmustól pwr
gált egyéníségek nyertek bebocsátást, akiket nem fertőzött meg a val66ág."

orom olvasni Lyka legapróbb írásait is. T. S. Eliot írja "Tihe Function of
Oriticism" című müvében: "A kritíkus tevékenysége akkor a legmagasztosabb
és leghatékonyabb, amikor valamiképp egyesül, együtt él a rnűvész munká"
jával, alkotásával." Ilyen tipus'Ú kritikus Lyka is. Kooyveiből, tanulmányai
ból nemzedékek okultak; akik ma Magyarországon rnüvészettörténettel fog.
lalkoznak vagy érdeklődnek a képzőműrvészetek iránt, egytől egyik adósai és
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lekötelezettjei neki, S adatgazdag. alapos, megbízható munkáit - minden
bizonnyal - az utánunk jövő generációk is gyakran fogják lapozgatní.

(K&-, hogy a 34. számú kép alkotójának: Modíglianí-nak hibásan szerepel
a keresztneve. A hiba a 130. oldalon megismétlődik.)

..
Amaaeo Modiglianiról, a XX. század elejének nagy olasz festójéről

(1884-1920), az École de Paris fiatalon meghalt meateréről írt könyvet André
$(Jlmon, Apollinaire, Max Jacob, a festő Derain, Blaise Cendrars baráti !kö
rének egykori tagja. A könyv nem túlságosan mély (úgy Iátszík, a hfrneves
emberekről szóló életrajzi lTegények szerzői ritkán tudnak ellenállni a szentí
mentalizmus kí5értésének), mégis szívesen olvastuk, mert Salmon - a kor
társ - színes és nagyjából hiteles képet ad az európai írodalomnak és rnű

vészetnek azokról az éveiről, amelyekben Picasso, Cocteau, Vlaminck, Pierre
Mac Orlan, Gíno Severini, Kislirng s más jelentős alkotók munkássága ki
teljesedett.

Egyesek talán helyteleníteni fogják, hogy Salmon sok "pletykával" tűz
delte tele könyvét. Ezt mi nem vetjük szemére a szerzőnek, hiszen - rnínt
TersáJnszky ílI'ja egyik munkájában - "a lenézett pletylka megnemesedett
alakjában voltaképp a dolgok minőségéről regélő, a lelkeket, jellemeket
számba vevő és fölöttük ítékező irodalom". A sok kis személyi történet tehát
nem lenne ártalmára a könyvnek (hogyan meg tudják világítani ezek egy-egy
Ikorszak társadalmat, mentalitását, jellegzetes figuráit, - gondoljunk csak az
emlékiratok mestereíre: Pepys Sámuelire vagy Saint-Simonra), Salmon könyve
esetében a baj inkább az, hogy az elmesélt apró h ístóri ák egyrésze eléggé
érdektelen. A "Modigliani szenvedélyes élete" című munkát ennek ellenére
sem tudjuk "TIOISSZ könyv"-nek, ,,'feceptre készült giccs"-nek nevezni, mint ezt
Bor Ambrus tette az Elet és Irodalom 1964. december 19-i számában meg
jelent ísmertetésében, számonkérve még azt is Salmontól, hogy elmulasztotta
könyvében a Modiglíaní-festményeket behatóbban elemezni. A könyv - a mí
Vléhnrényiinlk szecr.'int - távolról sem remekmű, de becses forrásmű, tele olyan
ízekkel és adaléikokkal, amelyek közelebb hozzák a mai olvasóhoz a 10-es évek
kavaTgó és vajúdó szellemi életét. Salrnon elment a még élő kortársakhoz (Se
veríní, Foujita stb.) s megszólaltatta őket. Ha könyvének semmi egyéb érdeme
nem lenne, márcsak e közbelktatott baráti visszaemlékezések miatt is éede
mes volt megírni és kiadni. Milyen boldogok lennénk, ha Grünewaldról, Gíor
gionéról vagy Hercules Seghers-ről fennmaradtak volna egykorú felje~ek,

- ha minden müvésznek lettek volna Boswelljeí, Eckermarmjaí, André Sal
monjai ... A könyvben valóban kevés a műelemzés; munkája jellegénél fogva
azonban erre nem is törekedett Sálmon. Aki a !képek műtörténetí vagy esz
tétikai méltatására kiváncsi, annak rendelkezésére állanak Mauríce Raynal,
Got1Jhard Jedlícka, Claude Roy, Pierre Descargues és mások Modíglíani-mo
nográfiái.

Babits írta Adyról: "Átvonulása közöttünk olyan volt, mirnt az igazi csá
s2Járé, ki aranyakat szór a nép közé minden lépésénél." Babits e szavai Mo
diglianil'a is ráillenek: a sokat betegeskedő és nyomorgó művész élete utolsó
éveíben - milkOlT rátalált önmagára - festményeinek, szobratnak és rajzainak
~anyával ajándékozta meg embertársait. Csendéletet egyet sem festett, táj
képet is csak kettőt, összes többi képe portré és leány-akt; rendkívüli mérték
ben érdekelte a női szépség és <az emberi jellem; nagyszerű arcképeít ismer
jIÜik Brancusi és Lipclhitz szobrászokról, Diego Rivera és Chaim Soutine fes
tókrő1, Pícassóról, iMax Jacob és Coeteau költőkről. Vallásos tárgyú műveket

nem festett, de alkotásaiban jelen van a szeretet, a megrendültség és a részvét
szelleme, s ez ad bizonyos "vallásos hangulatot" képeinek, mint ezt Sálmon
is meglátja. Keveset olvasott, de Dante "Isteni Szdnjáték't-át <alaposan ismerte,
és sok It'észletét kívüJlTŐl tudta.

Sálmon könyvét szép illusztrációkkal, jó papíron, de nehézkes, gyenge
fordításban adta ki a Képzőművészeti Alap kiadóvállalata. A 155. oldalon
az első bekezdésben négyszer is szerepel Emmanuel "Gondoin" festólművész

neve. Azonban ezt a korán elhalt, nagytehetségű művészt - Octave Mírbeau
ról, az írór61 és Georges Clémenceau-ról, a politikusról és publlcístáról készí-
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tett kiváló portrek mesterét - Gandouin-nak hívták. Az elíranctésodcrt- öreg
japán festő a fordításban következetesen "Fujita"-ként szerepel, pedig fone
tikusan vagy Fuzsíta, vagy inkább: francia írásmóddal Foujita.

•
Scheiber-emlékkiállítás. "Nagy árnyakról bizalmasan" című memoár-kö

tetének második, bővített kiadásában Tersánszky J. Jenő azt írja ScheibeT
Hugóról (1873-1950), hogy a két világháború közőttí idők ismert müvésze
"festőink egyik legnagyobbja" volt. Prominens írónk "ajánló sorai" után 
megnézve a Nemzeti Galéria Soheiber-emlékkiáldítását - csalódás ért ben
nünket. Ötletesség, ügyes kéz, a modern rnűvészet külsőségeinek csillogó át
vétele jellemzi az ott látható munkákat, de mélyebb és val6diibb értékeket
csupán kevésben tudtunk felfedezni. Pszeudo-modernség, modernizmus volt
az, amit Scheiber kialakított az ellesett, mélyebb meggyőződés nélkül elsajá
tított kubísta, konstruktívísta, futurista, expresszionista formajegyekből. Mun
kái között a legtöbb figyelmet érdemlik író-portréí (Babits, Török Sophie,
Kassálk, Komor András); ezek nagyobb koncentrációval készültek, mint fél
óra alatt .Jekent" egyéb művei. Kevés lett volna Scheiber tehetsége? Nem
hínnénk. Eletmúvének másodlagosságára Németh László szavai adják meg
a rnagyarázatot: "A telhetségnek csak egyik fele a talentum, - a másik fele
a talentumokkal való sáfárkodás". A tehetségnek ez a "másJk fele" hiányzott
Sdheiberből... (Dévényi Iván)

•
Hornyánszky Gyula kiállítása. Másodszor került megrende

zésre egy év leforgása után szerény keretek között Hornyánszky Gyula ki
állítása. Fokozódó elmélyültségről. magára találásról tanúskodtak olajfestmé
nyein a szögletes-kemény arcok, magányos háztetők. Tollrajzain kezdeti szí
kér, görcsös, vágott fatörzseit, torzéit egyre- szétágazóbb, sokrétűbb, anyagtala
!llabb képződmények váltották fel, s alakzatainak zárt, sajátos. teljessé vált
világa szerves fejlődésér'ől tanúskodik.

Horny~y nem elemez: képeit magyarázó részletek: nélkül helyezi Ja
szemlélő elé. Egy háztető, beékelve a többi közé, sallangmentes, egyszerű

falusi templomtorony, vagy egy eldőlő fatörzs, egyedül álló szék - a geomet
riai konstrukció hangsúlyozottan, de szervesen épül ibe formáiba. Ami [elleg
zetessé teszi, az <tárgyára való koncentrálása. A hozzátartozó apróságok, kisebb
jelentőségű elemek félrelökődnek, hogy a festő által látott kép egészen letlsz
tulva, csak azokkal a jegyeklk:el lásson napvilágot, melyek Hornyánszky élet
érzésének fő vonalait alkotják. Mert képein nem az élet egészét láttatja, illem
az egyetemest kísérli megragadni. Megelégszik a períferíálíssal, hogy ezt a
látásmódját saját érzéseinek egyre őszintébbé válása során leplezetlenül, mint
aki nem tehet mást, kifejezésre [uttathassa,

A világban nem olyan nyersanyagót lát, amit hosszan kellene analizálnia;
az elétáruló részletet, jelet, jelképet ragadja meg. Nem menekül, neki nincs
Aix-en-Provence-a, Balatoríja. Megszenvedte a világát, amelyben él. Szomorú,
háromlábú széke, fekete várja, brutális pumája, kendőzetlen arcképet, csúcsos
fedelű, a mesék világára emlékeztetől, göcsörtös, emberi testeket idéző fa
torzsei már aUgJh.a az elidegenedést, vagy a diffúz félelmet jelentik. Egy olyan
generáció hírnöke ő, mely már ezen is túl van, nem deformálódik, mert álla
pota a természetes azonosulásé, Az elesettben, a kílátástalanban, a szenvte
lenben megkeresi az emberi és fizikai állandókat: ezért tűnnek képei néba
egy-egy részlet ábrázolásának. De mögöttük olyan festőt találunk, aki fenntlliJ."
tás nélkül azonosul azokkal, akiknek arcképét megörökítette.

Az eltelt néhány évszázadban megváltozott az emberi világ !külső arculata.
Művészeti forradalmak keresték az egyén számára elfogadható magatartást,
Hornyánszky azok közé tartozik, akik számárra ez a világ és kérdései nem
újak. Beleszületett, B a kísérletezések kereste megoldások közül azok, melyek
alkatával összeesnek. már ösztöneiben vannak Semmivel sem okosabb mások
nál, csak neki a változás már állandóság, s az állandókról sem hisz egyebet,
mint hogy éPPen soron vannak. Igy aztán festményei, sokszor könyörtelenűl
nyílt ábrázolásmédjuk ellenére sem lehangolóak, s mentesülnek a sa11ango,k>-

119



tól. A:wk a fikció'k, előítéletek, melyekkel a századfOlTdul6 táján birk6z~,

neki már nem újak, eleve leszámolt velük. Eleve felvértezetten született már
& ez megvédi attól, hogy törődjön velük. A népiességgel ugyanúgy, miJnt a
ibazai' avantgarde nehéz gyökérverésével. Csak magával harcol, hogy a látvány
által ielidézett állapotát megfogalmazhassa, s ezt a két évszázad távlatában
átalakult világ nyelvén teszi. (Ungváry Rudolf)

ZENEI JEGYZETEK. (L a m b e r t o G a r d e II i h a n g ver s e n y e a z
A II a m i H a n g ver s e n y z e n e k a r r a l.) Gardelli hangversenyeit mindig
a zene ünnepeiként tartjuk számon. Sajnos, az operaszínpadon sokkal gyakrab
b4n csodálhatjuk meg rendkivül szuggesztív, egyéni karmesteri művészetét,
mint a hangversenyteremben. Egy-egy koncertje után hosszú ideig dúl a vita,
vajon helyesen választotta-e ki műsorszámait, nem kellene-e gyakrabban az
olasz és francia romantika kiemelkedő alkotásait megszólaltatnia. Gardelli
uQyanis, noha ízig-vérig romantikus alkat, szívesebben vezényli a bécsi klasz
szikus mesterek műveit. Ezekről mindig tud valami - gyakran meghökkentóen
újat mondani, értelmezése pedig gyakran felülmúlja a hagyományost, szebb,
kifejezőbb annál. Mostani hangversenyén is kivált Haydn és Beethoven egy~

eoy szimfóniájának tolmácsolásával aratott nagy sikert.
Haydn utols6 londoni útjdról szánalmasan kevés dokumentumunk ma

radt. A D-dúr, úgynevezett "London" szimfónia első előadásáról szerencsére
részletesen szól a zeneszerző, naplójában. ,,1795. május 4-én jutalomkoncertem
volt a Haymarket színházban - írja. - A terem tele volt válogatott, előkelő

közönséggel. 0' A Haydnra kíváncsi angol előkelőségek előtt szólalt meg 
egyéb múve1c társaságában a London-szimfónia. (A reális érzékű mester
eQ1lébként a művek fogadtatásár6l ennyit jegyzett naplójába: "Ezen az egyet
len estén négyezer forintot kerestem. Ilyesmi is csak Angliában lehetséges".) A
London-szimfónia. önmagában nem túl lényeges, annál jelentősebbek a londoni
szimfóniák együttesen. Lezárják Mozart forradalmát és előkészítik Beethoven
és a romantika felé vezető utat. A teljes és régebbi szimfónia-fogalom újra
értékelése kezdődik ezekben a művekben. A London szimfónia túláradó lírájú
lassú tétele már a romantikus szimfónia első lélegzetvétele. A klasszikus szim
fónia. búcsújának első pillanata ez, az új század méhében pedig már ott forr
Beethoven II. és IV. szimfóniája, amelyekben Haydn formateremtő művészete
és a kezdődő romantika találkozik. ,fGardelli tökéletesen éreztette ezt a búcSúzó
és újra kezdő hangulatot. Talán a záró tételt kicsit feszesebbre fogta a meg
szokottnál, de igy is érdekes hatást keltett.)

Tízegynéhány évvel Haydn szimfóniájá-nak londoni bemutatója után ke
rűlt sor Lobkowitz herceg bécsi palotájában Beethoven IV. szimfóniájának
első előadására. A művet Oppersdorf Ferenc, zenekedvelő gróf rendelte Beet
hoventől és bemutatója után ötszáz forintot fizetett érte. A szimfónia látszó
lag nem egyéb, mint megkésett hódolat, Haydn emlékezetének, lényegében
azonban már á romantika első léleqzetuétele. Szepeti ír erről Szabolcsi Bence:
"Mennyire szakadékos. nyugtalan és nyugtalanító világ ez, kiismerhetetlen
még a deTŰjében is! ... Beethoven úgy köröz itt a maga bontakozó, új cél
jai felett, mint a nagy ragadozómadár, amely már kiszemelte, hol kell le-
csapnia". .

A szimfónia. romantikusan kiélezett kontrasztjai vezethették Arnold Sche
ringet, amikor Schiller verseiből magyarázta költői tartalmát. Kétségkívül ér
dekes kisérlet volt ez, hiszen elsősorban a romantika felé módosította a szim
fónia. karakterét. (S evvel igazolni látszott E. T. A. Hoffmann Beethoven ér
tdmezését.) A romantika legnagyobb zeneszerzőinek egyébként érdekes meg
;eQ1lzéseit tartja számon a zenetörténet a IV. szimfóniával kapcsolatban. Weber
utn/an nem szerette. Berlioz azonban igen, s értékes útmrutaMsokkal színezte
az els{) tétel képét. (Zárójelben jegyzem csak meg, hogy a IV. szimfónia. első

tételének egyik motívuma a C-dúr mise Glóriájában ismétlődik.)

Beethoven műve - amint látjuk nem is egy helyen érintkezik a roman
tíkdval. A szimfónia ·utóélete is sokhelyütt a. német romantikához kapcsolódik.
8chumann ugyanis mintának tekintette Beethoven IV. szimfóniáját s a maga
B·dúr srimfóniájában nem is egy helyen került hatása alá. MendeIssohn lip-
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csei bemutatkozásakor 'líezényelte a IV. szimfóntát. Bartha Dénes Beethoven
kilenc ~imt6niájáról írott könyvében idézi ennek a hangversenynek egyik
méltatlÍslÍt. "A IV. szimfónia, melyben a részletek órilÍsi gazdagsága teljes fé
nyében képes megcsillantani a Joarmester művészetét, mindig alkalmat adott
arra, hogy Mendelssohn, mint karmester, legnagyobb sikereit arassa vele.
Lipcsében még sohasem hallották a szimfóniát ilyen tökéletes előadásban. A
bevezetés, az Adagio és a Finale teljesen új, remek műalkotásoknak tűntek;

egész sor elragadó részletet fedeztünk fel bennük, melyekről korábban senki
sem vett tudomást." - Ezzel a ;ellemzéssel méltathat;uk Gardelli produkció
ját is. (Kár, hogya Richard Strauss műben sem Ő, sem a zenekar nem ha
tolt a lehetséges szépségek legmélyére.)

(2 e n e i k ö n y ve k r ő l.) A XX. század zenei életének egyik legjelen
tősebb zenei csoportosuldsa a francia "hatok", akik nem iskolát alapítottak,
csupán célkitűzéseik közös volta sodorta őket együvé. A kis csoportot kezdet
ben csak baráti kötelékek fúzték össze, lassanként azonban a modern zene te
rületén is sikeTÜlt néhány kérdésben közel kerülniök egymáshoz. Honegger a
legnagyobb művész és a legnépszertibb is köztük, a legérdekesebb egyéniség
azonban kétségkívül Darius Milhaud, akinek önéletrajzi visszaemlékezéseit
Eletem partitúrája címmel jelentette meg a 2enemúkiad6 Justus Pál fordí
tásában.

Maga a cím nem sok jót ígért. A csodagllerekból lett zBflRszerzők szirupos
életrajza szokott ilyen címeket viselni. Szerencsére Milhaud önéletírása mesz
aze esik az ilyesfajta népszerűsítésektől. Sőt, inkább a hagyományokkal való
~kacs szembeszegűlése imponál az olvas6nak. Hiszen már fiatal korában sem
osztozott a kor Wagner rajongásában, sőt vezérmotfvumait daglÍlllOs csörÖlnpö
Iúnek ére~te és zenei útikalauznak csúfolta. Talán ekkor döbbent rá először a
fiatal Milhaud, hogya hag1lományoknak nem hinni keu, hanem inkább éberen,
éJe. ítélettel meg keH szúrni őket. Mert csak így teremthet magának új forma
nllelvet az 'Új idők új muzsikusa.

A század zenei forradalma szinte minden országban az irod,Llomból merí·
tette első ösztönzéseit. (Erdemes ilyen szempontból utalni Szabotcsi Miklós ki
ttlnő tanulmányára, amelyben megkísérelte egybevetni Bartók zenei forradal
mát J6zsef Attila és Derkovits 'Gyula eredményeivel.) Milhaud és a "hatok"
többi tagja is sokat tanult, sokat köszönhetett a kor irodalmi forradalvuinak,
elsősorban Claudelnak, Cocteaunak (aki A kakas és Arlekin címú esztétikai
a14pvetésében hadat ilzent minden zenei nagyképúségnek) és Gidenek, aki a
zenei alkotásokban is mindig a szöveg klasszikus tisztaságát értékelte. Milhaud
könyvében azonban másokról is szó esik: például Francis Jammesről, az éteri
tisztaságú költőről, aki az életben és az irodalomban is megtalálta és kifejezte
a csodákat.

Milhaud önéletírásának legszebb, irodalmi szempontból tS kiemelkedő

része uta.zásatnak megörökítése. Szinte a festő ecsetjének bőségével idézi fel
az ismeretlen tájak exotikumát és szépségeit. S közben mindenütt meg-meg
csendülnek e tájak népi zenei motívumai, melyeket Milhaud később a saját
zenéjébe emel át és formál klasszi~ussá, örök értékűvé. (Erdekes fejezete köny
vének a fiatal Szovjetuni6r6l szóló rész. Színes, objektív beszámolót ad a kul
turális forradalom első időszakáról.)

Mtlhaud a fasizmus elól Amerikába emigrált. Könyvének mégsem a hon
talanság és a kesertlség II végső tanulsága, hanem a világ békés megújulásának
eleven erővel ható hite. Es ez adja műve értékét és rangját. (Rónay Lászl6)

FILMEK VILAG,AiBÚL. Az igazságnak mindig az teszi a legjobb szolgá
latot, aki igazat mond... Előljár6nak és summázásként e~ránt meg lethet
ezt állapítani Jancsó Miklós új filmjéról, az "Igy jöttem".l"Ól.

1945 tavaszán vagyrunk. Menekülők kis csoportja kísérel kibúvót találni
a "wldsapkások" gyúrújéból. Orosz szavakat tanulnak egy öreg katonátöl,
a velük levő lány férfiruhát ölt: a helyzet a teljes bízonytalanságot tükrözi.
Velük van egy pannonhalmi gimnazistafiú is, aki szemlátomást csupán a lány
miatt csatlakozott a csoporthoz. Mikor azonban észreveszi, hogy a lány más-
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hoz tartozik, elválik tőlük. Egy darabig magában csatangol, ám hamarosan
pár marcona alak állja útját, oroszul állitják meg, ruháját, értéktárgyait kö
vetelik. Lódobogás hallik, kozákok jönnek. A támadók fejveszetten mene
külnek, kisül, hogyahadseregbőlmegszökött útonállók. A rablókat a kozákok
helyben kivégzik, a gímnázísta személyazonossága tisztázódik, ennek ellenére
hadifogságba kerül.

Nem sokáig marad a táborban, ám addig is van mit tapasztalnia. Főleg

honfitársai részéről. Egy oroszul tudó, fiatal magyar őrmester parancsolgat
a foglyoknak. Egyik társuk mindenáron szökni akar - elébb fürdőzés közben
s akkor a vízalatti szögesdröt, majd vízhordáskor, akkor pedig az őrmester

akadályozza meg. Vízhordásból visszatérőben nem egyezik a létszám: egyik
fQgoly - színtén szökésí szándékkal - a kimenetelkor észrevétlenül hozzájuk
csatlakozott. A kapuőőr most a "felesleges embert" - a gtrnnáztstát véli annak
- szélnek ereszti.

A fiú szabad tehát, ám holmija a táborban maradt. Egy elhagyott állás
ban húzza meg magát és az ott talált pokr6cba s német katonaköpenybe bur
kolózva elalszik. Oroszok ébresztik és mivel németnek vélik, ismét fogságba
esik. Kiléte, ha nehezebben is, újra tisztázódik. Egy fiatal tiszt megszánja. így ke
rül egy Pannonhalma-környékí romos tanyaházba. hogy ott egy vele csaknem
azonos korú orosz katonának segítsen a marhacsordát őrizni. "Rabtartója",
Kolja, tejjel és sajttal kínálja, a magyar fiú mohón eszik, éhes. Bizalmatlanul
méregetík egymást, egyik sem ért a másik nyelvén. A gimnazista csakhamar
elúnja a dolgot, közel van Pannonhalma, szöImi próbál. Kolja kétségbeesetten
kiabál utána s látván, hogy nem áll meg, géppísztolyáből egy sorozatot lő

elébe. A fiú nem mer moccanni, megadja magát sorsának. Kolja odarohan
hozzá, hevesen magyaráz, egy figyelmeztető táblára rnutogat, ám c!j.ak miután
az orosz újabb sorozattal felrobbant pár aknát, érti meg a fiú rabtsrtöia vi~

selkedését. A terep alá van aknázva, Kolja az életét mentette meg .
. Ez a kis, közjáték közelebb hozza egymáshoz a két fiatalt. Bizalmatlan

ságuk ugyan még nehezen oldódik, ám a kényszerű együttlét, egymás meg
ismerése elébb bajtársi viszonyt alakít ki, ami csakhamar igaz barátsággá
mélyül, Hozzájárul ehhez az is, hogy a gimnazista közben néhány orosz szöt
is megtanul. s így már lassanként beszélgetni is tudnak. Egy közell víztáro
lóból hordanak vizet s a magyar fiú egyik útján messzebbre is elmerészkedik
és közben rábukkan egy elhagyatott, romos kastélyra, Kis kupaenyí krumplit
lel az árkádok alatt, teleszedi a vödrét s épp indulni készül, amikor különös
csoport közeledik: sovány, sokat szenvedett arcok, csíkos fegyencruhát viselő,
Imbolygó alakok. A náci koncentráeíős táborok agyonkínzott rabjai vannak
hazatérőben. Felfedezik a gimnazístát s német köpenye miatt szökött SS-nek
nézik. Agyukat elönti a gyűlölet, körülfogják a fiút s vadul ütlegelní kezdik.
Szorult helyzetéből Kolja menti ki. Mikor pedig a KZ.-rabok vádaskodní
kezdenek, j61 le is gorombítja őket, amiért ennyien támadtak egyetlen em
berre. A gimnazista kiléte ismét kiderül s az egyik férfi fel is ajánlja, szök
jön velük, ám ő elhárítja a segítséget, nehogy orosz barátja miatta bajba
kerüljön.

Kolja nemes viselkedése s a gímnázísta bajtársiassága végképp áthidalja
a kettejük közötti szakadékot. Együtt játszanak, békákra lövöldöznek, für_
dőző lányokat riogatnak. Egy napon tehenek lépnek aknára s a két bajtárs
az elpusztult állatok húsából ugyancsak belakmározlk. Koljára nézve, aki a
háborúban haslövést kapott s emiatt szigorú diétán kellett élnie, végzetes
lesz ez a lakoma. Fájdalmak gyötrik, rosszullétei egyre szaporodnak. A gim
nazista hasztalan kér segítséget, a tej ért jövő oroszok rá se hederítenek.
Végső kétségbeesésében felölti Kolja egyenruháját. magához veszi fegyverét
s kiáll az országútra Menekültek szívárognak vissza nyugatról, a fiú közülük
szerez - géppísztollyal kényszerítve - orvost. Sajnos, későn érkeznek, Kolja
halott.

A gímnázístát már nem köti semmi, megszökík barátja ruhájában. Egy
állomáson vonatra száll, míntegy maga elől akar menekülni, amolyan "mind
egy hová" alapon. Egy nénike kenyérrel kínálja s ó magyarul köszöni meg.
Ez lesz a veszte. A menekülők csoportja, akiktól elkényszerítette az orvost,
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felismeri. Lerángatják a vagon tetejéről, földre teperik, ütík, rugdalják ahol
csak érik; A vonat !közben megindul, az utasok felugrálnak, így menekül
meg. Ruhája csupa rongy, arca merő vér. Lassan feltápászkodik, tekintetén
látszik, hogy éveket öregedett, gyalog nekivág a poros országútnak s ő is
elindul az ismeretlen, a jövő felé ...

Ez a film nem eposz, nem valami emelkedett hangot involváló hőskölte

mény, inkább egyszerű, sallangmentes napló. Feljegyzi az eseményeket, annak
a tavasznak pár hetét mutatía be, amely oly jelentős fordulatot hozott szá
munkra. Érződik ez minden kockáján s ennek ellenére megmarad a realitá
sok síkján. Látószöge nem tárul szélesebbre annál, mint amennyire egy akkori
szernlélő, egy gimnazista megfigyelése, felfogó képessége, csekély élettapasz
talata terjedhet. Igy, a műfaj adta kereteken belül, nem is beszélhet felsza
badulásről, legalább is nem a mai értelemben, hiszen ez akkor még nem volt
mindenki számára nyilvánvaló. Ilyen hangsúlyt itt csak utólagos okoskodással,
míntegy retrospektíve lehetne használni s ez a jelen esetben hiba is lenne.

Gondoljuk meg, mít érezhetett, miként vélekedett, mít láthatott egy
akkori tejfelesszájú fiatalember? Mindenekfelett és legelsősorban szörnyű bí
zonytalanságot, Mindenben és mindenütt. A németeket s a nyilasokat minden
jóérzésű ember szívből gyűlölte, tőlük megszabadulni csak örömet jelenthe
tett. Am az oroszok nagy kérdőjelet jelentettek. Mi hivatalosan a németek
szövetségeseí voltunk, gyanú alatt álltunk tehát csaknem míndannyían, s ők

mint idegen, győztes hadsereg vonultak be hozzánk. Nyelvüket nem értettük,
szokásaikat, gondolkodásukat nem ismertük. Csupán mende-mondákra vol
tunk utalva s ezek inkább rosszindulatúak voltak. Csoda-e hát, ha örültünk
is nekik s ugyanakkor' féltünk is tőlük? Mindezekhez járul még az is, hogy
előzőleg végigéltük a háború rengeteg borzalmát, a terror idegtépő rettenetét.

Ez az izzó bizonytalanság, ez a torkunkat fojtogató "jaj, mi lesz?" érző

dik a film elején s ez vonul végig rajta egyre csökkenő intenzitással. Úgy,
ahogy lassanként a két nép megismerte egymást, ahogy fokról-fokra szót
értettünk. Abban a mértékben, ahogy az ismeretség egyéni kapcsolatokat ho
zott létre, Lassan, nagyon lassan ment ez végbe s nem egycsapásra. Lassan,
mert hiszen a háború, ez a mindent felfaló szörnyeteg az embereket is meg
vadította. A patakokban ömlő vér, az állandó életveszedelem mindent de
meraztlált - még a győzteseket sem kímélte. Kellett hát eleinte a szigor, a
vasfegyelem. Csakhogy akkor mi ezt nem nagyon értettük, mert a mí soraink
teljesen szétzUálódtak, nem volt mihez kapcsolódnunk. Mi akkor máról hol
napra, sőt, óráról-órára vészeltük át az időt.

Jancsó Miklós, aki rendezői erényeit már az "Oldás és kötés" című a1
kótásával bebizonyította. most szinte fölényes biztonsággal varázsolia elénk
ezeket a nehéz időket. Kamerájanak tárgyleneséje valóban "objektív", nem
szépít semmit, reálisan láttat, ám ez nem jelent egyben hűvös semlegességet.
Tárgytlagossága tele van szenvedéllyel, az igazságot s ezen keresztül a két
nép barátságát kívánja szolgální. Azzal, hogy merészen szembenéz a történ.,
tekkel, hogy láttat, hogy a tiszta humánurnon, a természetes emberségen kívül
színte semmi mást nem hangsúlyoz, hogy nem erőszakol semmiféle véleményt.
Mindezt rábízza a nézőre, akinek ilyetén nem esik nehezére egyetérteni az
alkotókkal.

Somló Tamá6 felvételeiben puritán egyszerűségre törekedett, nem enge
dett a panoráma csáJbításának s talán éppen ezáltal érte el, hogy többet adott
fotografált hel~nél, eleven tájat vetített elénlk. Igen, ez a táj valósággal
élőlény, együtt örül és szenved a cselekvőkkel, szereplővé lépe,t.t elő.

A darab színészí gárdája kitűnő - különösen az orosz színészek, Szinte
kiIrlvó a ikülönbség a két :!Jőszereplő esetében; Kozák András, sajnos, nem
tudott felnőni Szergej Nyikonyenkó klassziséhoz. S ez talán a film egyetlen
hibája. (Bittei Lajos)

TOLNA ÉS A HUNYADIAK ... ötszáz esztendővel ezelőtt, 1463-ban Hu
nyadi Mátyás országgyűlést tartott Tolnán s ahol éveken keresztül többször
is megfordult bizonyos tudományosságáról, okosságáról híres Máté prépost
nál. Ha e kronikához hozzávesszük, hogy ez a tolnai országgyűlés a nagy
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király első OIl'SzággyúléBét, azaz nyilvános politikai szereplését is jelentette a
rákosmezói után - akaratlanul el k~l1 gondolkoznunk: lOyitját, okét kell ke
resnünk, hogy vajon miért és hogyan esett a maga feje, kemény akarata és
hajlfthatatlansága szerínt minden ízében uralkodói Corvinus választésa a tér
ben és ismertségben Budától s a Hunyadi-lház birtokterületétől annyira té'VOI
eső táj felé?

Cikkünk Tolnája a várost jelenti, azt a ikicsiny, de mindig igen mozgal
mas és tengernyi történelmi, társadalmi, gazdasági tényezőt megmutató ma
gyar várost. Pest és Mohács között a Szécihenyi-féle szabélyozési tervek meg
valósításáig itt volt a legnagyobb dunai {kikötő s akár csak Mohácson Alta
Ripá-il1ak nevezték. A Duna királyian gazdag kanyargása, mélysége, tájálOaIk
kedvessége, mezóinek dús televénye és népének munka- és alkotókészsége
okozhatta, hogy már Szent István is tartott a válroskábalO OIl'SzággyGlést, ami
kor is a körülötte épült várost "katonai órlhellyé rendelte" ... Ez az ezeréves
rendelkezés határozta meg a ikicsiny település fontosságá.t s egyszerre nemcsak
várát, de körötte terülő határt, az egész megyét nevezték el rola, mint Szent
Istvén rokonénak birtokterületét. Tőle alig négy kilométernyire fekvő me
gyeszékhely. Szekszárd, mindenesetre csak fél századdal később léphetett
nyomába s ha terjeszkedésével természeti védettségében messze le is hagyta,
mégis ez a dunamenti halászváros és katonai őrhely lett székhelye a nagy
Hunyadi első országgyűlésének és II. Lajos alatt, 1518-ban a középkori Ma
gyarország utolsó nagy főrendi fölvonulásának is. Az addig való Tolna és
Sárköz kapujában a magyar kézművesség és népművészet ktncsesbányájénak
bizonyult, de az ott letelepült rendék (domonkosok, pálosok, ferencesek) ré
vén a tudományosságé is. Ez a moháesl vészíg tartó lüktető vallási és tudo
mányos élet hozhatta. sürgethétte a téj !felé Sztárai Mihályt, a nagytehetségű

protestáns prédikátort is, aki a Mohácsnál a papjait, püspökét vesztett pécsi
egyházmegyéhez tartozó városka lelki vezető nélkül maradt magyarságát
a maga hitére térf1ihette s Tolna után az egész Sérközt az új hit felé vezet
hette. 1763-ban - a török csapatok kiűzése után - indult ismét virágzásnak
a katollkus hitélet és akkor fogtak hozzá a mai műemlék plébániatemplom
építéséhez. Ezt a templomot teljes egészében Tolna dolgozó népe emeltette.
föld- és szőlőművelők, kézmívesek, halászok, hajósok, papok és tanítók: ma
gyar és német katolikusok. Ez a hatalmas újjáépítést kedv szinte napjainkig
fellelhető a kis városban, ahol melegen őrzik az itt gytílésező királyok és az
egykori huszárezred emlékét, de egymást érő munkával jubilálnak újabbnál
újabb restaurációkkal. Építkezésekkel, gazdasági és kulturális alkotásokkal
dokumentálják szerepük fontosságának tudatát. A közeli gemencí erdő bű

bájos csodái egyik legszebb filmünkben kaptak emléket, a Fácánkert növény
nemesítő állomásai a modern mezőgazdaság irányának helyességét igazolják
sőt a kis Domberi-pusztára szorult egykori hatalmas dunai központként sZá~
montartott hajóállomása még ma is jelentős, - s a holt Duna-ág sötétzöld tó
ként mozdulatlankodó partjai fölött tornyos fellegvár képét mutató selyem
gyár, Tolnának, de Tolna vármegye népének is munkalehetőséget nyújt.

A küzdelmek és pusztítások csapásai elnyomták ugyan a városka törté
nelmi időkben elnyert [elentőségét, mégis érezhető falai között és határdűlőí

nevében a messzi múlt kiváltsága és kiemelkedő kitüntetése, melyet Szent
Istvántól és a Hunyadiaktól kapott. Az utóbbiaké a háléból eredt, amelyet
Tolna megye és a Sárköz, hittel, áhitattal, büszkeséggel. gazdagsággal, szere
tettel és csodálattal körülvett szígete Báta iránt éreztek. Ranzam.us nápolyi
követ írta 1475...,ben, hogy "Báta kis hely ugyan, de n~ és hfIl'essé lett a
benne történt csoda által".

A csoda, Báta ikiváltsága hfrenek, fontosságának megalapozója az a bizo
nyos Vérző Ostya, melyből "időnkint Krisztus vére csöppen, amiként egy
kori papjának kezei között történt". Ez a csoda eredményezte, lhogy 1434-ben
IV. Jenő pápa oiklevelet adott ki, melyben búcsús hellyé nyilvánította a bátai
apátság templomát.

Az apátságot a legdaliásabb magyar király: Szent László alapította és a
búcsú-oklevelet Zsigmond kérle számára akinek hadvezére legkedvesebb ka
tonája, Hunyadi János volt. Az a Hunyadi János, aki hat évvel később, 1440-



ban "hálás szívvel borult a bátai Vérző Ostya templomának oltárához", mert.
a !közelében léVIŐ ezikádOlli. apátság mezőín vívta élete első gyózelmét: ,,ke
mény hareok utáln leverte" a Czilleiek, Garák büszke seregét. A boldog em
lékezetű Fajth Jenő apátplébán<l6 Í1rta az egykori apátság helyén föWlitott
új plébálllla új Ulistóriájálll.ak lapjaira 1939-ben a bátai hegyen TagyogÓ temp
lom felszentelést ünnepén: ,,Minden adományozó és alapító között is kitűnik
Báta iránt a Hunyadi-ház áhítatos hódolata és tiszteletteljes rajongása. AJhogy
Hunyadi JáJnos a nevezetes czílcádor! csata előtt, úgy felesége, rokonai és fiai
i& életük minden fontos állomása előtt imádsága, könyörgésre indultak a
bátai Vér7i5 Ostyához, valójában kegyelmet, segítséget osztó Krisztushoz.
Hunyadi JánOIS a csata előtt és után, hadjáratai és !bajai közben mínduntalan
idetért Szilágyi IDrzsébettel és rokonaival HUII1yadi László, a legtragJkusabb
sorsú magyar lovag, Hunyadi !Mátyás, a dicsőséges király, a kisemmizett Cor
vin János herceg heteket töltött a bátai monostoroan és értékesnél értékesebb
ajándékokat adományozva a templomnak, a monostornak és az ősi magyar
falu dolgos népének."

A Hunyadi ház dicsősége valójában Bátáról, Tolna megye legnevezetesebb
helyéről indult el azzal a bizonyos diadalmas csatával. melynek mezejét 
akkor Czikádor, ma Bátaszék területét - a bátai Kolostol"-.hegy'l"Ől mínden
kor szemléfhetjua. Hunyadi János nemcsak 1440-beIIl, a csata előtt kért sage
delmet Istentől a bátai Szent Vér oltáránál, de utána is mínd ő, mind csa
ládtagjai a legtávolabbi tájakról időnként ide zarándokoltak. Báta későbbi

búcsús seregei is a Hunyadiak nyomdokaiban lépkedtek, az ő példájukat .!tő

vették, rníg 153S-iben, száz esztendőre a búcsút engedélyező pápai bulla el
nyerése után a település "tízezernyi lhí'VÓjével, templomával, monostorával,
falujával el nem pusztul". De egykori létét, fontosságát, szerepét az emlé
keken kívül a !fölJegyzések is dokumentálják. A Hunyadiak sorsa szorosan,
lbeletartozott Tolna megye határai'ba, attól a !pillanattól kezdve, hogy Hunyadi
János Bátánál földjére lépve, megnyerte élete első és sorsdöntő csatáját, egé
szen Corvin János herceg Iemondásáíg, Ez magyarázza talán, hogy Mátyás is
Tolnán tartotta első orszáoggyűlését és oda Máté prépostihoz többször is el
járogatott.

A komoly, véres történelmi események mellett találtuk azokat az emlé
keket, melyeket Bátától Tolnáig jálrva, közel és távol Sárköz mezőítől, mínt
asillogó 'hímes népi bokrétát gyűjtihettünk együvé, pontosan azokból az "elő

időkből", amikor a Hunyadiak Tolna földjére léptek. Ez a bokréta nem kap
ugyan új hártyát a kódexekben, de jegyei; ,a bükkmakk, a madár, a csillag
virág, a tolnai népi hímzések, szőttesek édes formái a történelmi időktől nap
jainkig világhírűek. Onnan, Bátáról két gondos nagyasszony, Szilágyi Erzsé
bet és Kanizsai Dóra vitték magukkal a sárközi, tolnai vetélő, orsó és himzátű

kincsetérő csodált, hogya vér és harc emlékét feledtetve, gyöIIlyörködéssel,
szeretettel, békés életre neveljék népüket. (Dénes Gizella)

SZARKA GÉZA ELBESZÉLÉSEI. Hívom az élőket címmel adta ki a Szent
István Társulat Sza.rka Gézaelobeuéléseit. A Vigilia régi munkatársát nem
kell külön bemutatni olvasósnknak. lrásaiból ,gyakil'an közöl folyóiratunk.

Az eloeszélések elé írt néhány sor nem bevezető vagy magyarázat: vallo
más, Azt mondja Szarka Géza, hogy a rejtett embert kereste, az elrejtett
[óságot. Keresésében a szenvedés segítette.

Az ötven elbeszélés ennek a kutatásnak eredményeként került a kötetbe,
nuntegy számadás arról, hogy mit végzett és talált. Ezért a Hívom az élőket

csak részben novelláskötet, a szerzi) szellemében nézve munkanapló is. Talán
ez magyarázza sajátos, fojtott líraíságát, az író cselekvő részesedését az el
beszélésekben. Az életút egy szaaaszéoan az emlékeik kilépnek halotti merev
ségekből, egyre nagyobb részt kérnek a jelenben és a valósághoz vegyülve
áthangolják az emberek szemléletét.

f.gy keveredinek Szarka Géza írásai'lian az élet sajátos elemei az emléke
zéssel átszőve, melyek hol előre nY'Úlnak, össsehasonlítanak, hol csak magya
rázatot adnak a jelenre.



Ez az elbeszélésgyűjtemény nem törekszik műfaji sajátosságm. Menőzi

a modern novella megvillantó jelképredszerét, nem a szaggatott képsorok egy
másra zuhanó mozgalmasságával ábrázol. Szarka Géza sokat ír a zenéről.
Egyik - éppen címadó - elJbeszélésében a hős megfujja az A-sfpot. Ehhez
az egy hangon, egyetlen dallamon kifejezett mondanívalóhoz hasonlatosak
történetei. Jellemzójük azonnal Jtibulkkan, már az e1s6 darab olvasásakor és
hűségesen végigvezet az utolsókig. Nagyon egyszerűen. egyfajta tudatos alá
zattal írni, nem keresve a meghökkentőt, a rendhagyót, hanem azt, ami állan
dóan itt van, elérhető közelben. Szarka mély emberségét hőseinek megválasz
tása is jellemzi. Kis emberek ezek, hétköznapi egyszerúséooel, s amit megfr
r6luk, azt belül hordozzák, csak a figyelő szem hántja ki a látszólagos érdek
telenség alól.

Az emberek mögött kitárul a vidék írásaiban. Dunántúl sokszÍJIlű és sok
rétű, de tarkaságában egységes arca. Sokszor úgy érzi az olvasó, hogy a táj is
beleszól és formálja hőseit. Ilyennek születtek ez alatt az ég alatt az emberek,
Jellemük is a táj színéhez hasonló változatot mutat. Az íTÓ pedig nem messzi
rol figyel. Nem a távlat sokszor tárgyilagosabb és tisztultabb szem1életével,
hanern egészen közel megy hozzájuk. Leül a konyha melegében, benéz a kis
szobák homályába, kíbogozza a szemérmes reitezkedést és elhallgatja azt,
melyet ítélete szerínt nem kell a nyilvánosság elé tárni.

Ebből a családias magatartásból adódik az a meghittség, mely vállalja a
megnyilatkozó ember őszinteségét azon a fokon is, melytől szívesen elfordul
az érdektelen.

Mcsolya keresetlenül jóízű, s talán akkor legelégedettebb. hogy úgy érzi,
mlnden nehézségen, kílengésen túl, nem rosszak az emberek, csak megértésre
van szükség, segíteni kell egy-egy ajándékot érő sz6val, vagy figyelemmel. Két
ember kapcsolatában a kölcsönös megbecsülés az alapvető feltétel. S ha úgy
látja, hogy sikerül elérni idáig, akkor elégedett igazán. Ilyen mosoly érződik

az "Eső a Sógor utcában" az "Osztályfőnöki óra" történeteiben, ahol nagy
szavak nélkül vall az igaz emberségről.

Soha nem tagadja az élet nehéz és bonyolult valóságát. Az Istenbe vetett
hit, a reá hagyatkozás ott, ahol nem láthat tovább az emberi értelem, éppen
olyan természetes hőseinél. mint az állandó tudat, hogy Isten árnyékában él
nek, s ezért a legdöntőbb pillanatokban sincsenek egyedül. Talán ez a soha
nem ingadozó szemlélet teszi, hogy az elbeszélések sokrétűsége egyetlen kör
képpé oldódik a kötetben, elrejtett szálon kapcsolódnak egymáshoz és min
den újabb darab tovább szélesíti Szarka Géza világát, melyért nem ment mesz
szire, közelében találta meg.

Vasutasok, nagyapák, kertészek. kovácsok, egy kisváros, falu társadalma,
mely az író szemében levetette jellegtelenségét és vall önmagáról, anélkül,
hogy mesterkélt lenne a vallomás.

f:rtéke éppen itt mutatkozik, hogy az emberben mindig egyéniséget lát,
aki tudatos vagy ösztönösen feladatát végzi és az író nem tesz mást, csak meg
mutatja az olvasónak, ami rejtezik benne.

Nem egyszer megelégedik azzal, hogy felvázolja a környezetet, elmondja
a történetet, a végső csattanót, anélkül, hogy részletes lélektani elemzést adna,
vagy utalna a továbbiakra. Ez a befejezés mindíg arra mutat, hogy nagyobb
erők őrködnek felettünk, hová nem ér fel az emberi tekintet.

Az A-síp hangja tisztán szól soraiban.
(Márkus László)

AZ "ISTVAN" KERESZTNf:VRŰL. Egy barátom, aki tudja, hogy névtu
dománnyal foglalkozom, nemrégiben megkérdezte tőlem: melyik a hazánk
ban legsűrűbben előforduló, s egyben "legmagyarosabbnak" mondható férfi
keresztnév? Egyetlen nevet, határozottan egy nevet nem jelölhetek meg 
feleltem neki -, mert az egyik korban ez a férfi keresztnév. a másikban
meg amaz a leginkább divatozó. Napjainkban például a László vezet, a múlt
században viszont a József volt a legkedveltebb, a XVI-XVIII. században
pedig - jeles kutatónk, Karácsony Sándor Zsigmond számításai szerint 
a János. A középkor neveinek statisztikáját még nem állították össze, bizo-
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nyesat hát ném mondhatunk, de annyit eddigi ismereteink alapján is megál
lapíthatunk, hogy a Péter. András, István, Miklós mellett a János akkortájt is
igen jelentős százalékot tett. Barátom azonban csupán a név viselőinek nagy
számát nem fogadta el a tisztázandó fogalom ismérvének, mondván, hogy
Hans alakban a János a legismertebb német, Iván alakban a legáltalánosabb
orosz keresztnév is, olyannyira, hogy Majakovszkij az oroszság jelképeként sze
repelteti "Százötvenmillió" című költeményében: "Oroszország nem rom már,
nem koldus, de erők tornya: egyetlen Iván!" (Szabó Lőrinc fordítása: Csil
lag 1953. 7. sz. 1011. lap). Barátom szerint tehát a János, de a László és a Jó
zsef sem alkalmas arra, hogy tipikusan magyar keresztnévnek tekintsük őket,

hiszen Lengyelországban is sok a Wladyslaw, a Joseph-fel meg éppen Dunát
lehet rekeszteni Ausztriában. Nem, amit ő tudni akar, az nem kizárólag az
etimológia vagy statisztika kérdése. Arra válaszoljak, hogy melyik név az,
amelyet más népek és főleg szomszédaínk jellegzetesen magyarnak tartanak?
Ezzel eljutottunk oda, hogy a kérdést tulajdonképpen így kellett volna meg
fogalmaznia: melyík a magyarságra legjellemzőbb férfi keresztnév?

Ha a magyar keresztnév-állományt vizsgáljuk, bizonyos mozgást figyel
hetünk meg. A János név "megterheltsége" ma mintegy 2010-os, szemben az
említett régebbi nagy népszerűséggel (XVI. század 10%, XVII. század 14,2%,
XVIII. század 19%). Más egykor gyakori nevek részaránya is leszállf míg
ismét másoké a névdivat hatására emelkedett. Van azonban egy nevünk,
amely a magyar névtörténet egész folyamán állandó mutatóval rendelkezik.
A XVI. századtól kezdve, azaz majdnem félévezredes adatokkal bizonyítható,
hogy ez a név nincs kitéve a divat hullámzásának. hanem mindig az első há
rom-négy leginkább használt keresztnév között található, s ez az István. Ma
is szílárdan tartja a 4-50/o-ot, ami a névanyagban igen tisztes helyet jelent.
Ez a százalékarány persze csak átlag, vannak országunkban falvak, sőt Vidé
kek, ahol az István név eléri a 15%-ot is. Igy volt ez régen is. Rendre nevez
hetnék meg hajdani összeírások alapján jobbágyfalukat, ahol a XVII. szá
zadban minden negyedik-ötödik ember István. S ez természetes is. Első kirá
lyunk ünnepét már Szent László elrendelte, megparancsolván az augusztus
20-i templomlátogatást és' munkaszünetet. Ti&ztelete sohasem szünt meg a
magyarság körében, mint azt az 1938-ban megjelent .Szent István Emlékkönyv
három kötetének tanulmányai is mutatják, Számos kiváló férfi (a XVI. szá
zadban például Losonczi, Dobó, Báthory, később Gyöngyösi stb.) adott ösz
tönzést az e névre való keresztelésre. Az István keresztnév kedvelt volta mel
lett negatív érvvel is bizonyíthatunk: nincsen, illetőleg igen ritka az István
vezetéknév, noha nálunk - különösen a székelységben - gyakori a kereszt
névből alakult vezetéknév (Pongrácz, Osváth, Domokos, Gaál stb.). S ennek oka
nyilván az, hogy az István viszonylagos nagy "megterheltsége" következtében
- a János-hoz hasonlóan - nem volt alkalmas megkülönböztetésre. A ve
zetéknevek - mint ismeretes - azonosító, megjelölő funkcióból merevedtek
megkülönböztető névvé, s erre a célra a keresztnevek közül csak a ritkán elő

fordulók feleltek meg.
A keresztnevek földrajzi elterjedésének egyenlőtlensége, illetőleg egyes

nevek némely vidéken való feltűnő sűrűsége már a XVI. században szemet
szúrt 'Fischart Jánosnak. Gargantua című híres munkájában azt írja, hogy "a
nürnbergit Sebaldnak, az augsburgít Ulriknak, a skótot Andrásnak, a spanyolt
Ferdínándnak, a portugált Jakabnak, az angolt Richardnak vagy Edwardnak,
a csehe Vencelnek, a lengyelt Szaniszlónak, a magyart Istvánnak, a pome
ráníaít Ottnak, a flamandot Balduinnak ... hívják" (116). Tehát már a XVI.
század derekán el volt terjedve külföldön az a nézet, hogy a magyar ember
nek általában István a keresztneve. A névkutatás megerősíti Fischart állítá
sát, illetőleg helyesebben ,;megérzését". Európában rníndenütt van István, de
sehol aránylag annyi, mint nálunk. A legritkább északon, Skandináviában és
Finnországban. Az Egyesült Államokban húsz keresztnév is használatosabb,
mint a Stephen. Bízvást állíthatjuk tehát, hogy eddigi történetünk folyamán
államalapító első királyunk, Szent István nevét tekintették a magyarságra leg
jellemzőbb férfi keresztnévnek.

(Mikesy Sándor)
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J'EGY"ZETLAPOK. (Balzac "zenéje".) Rendkivül fontos a fordításnál el
találni Balzac "ihangszerelését", melódiáját, ritmusát. Nála ez a kifejezésnek
olykor döntő eszköze. A ritmus egyes helyeken fontosabb nála a néha bizarr'
szőszerínt való értelernnél. Has:mlál lehetetlen szavakat, melyeknek igazi ér
telmét csak ritmikai helyük, funkciójuk, csak hangzat! értékük, szonorításuk
fldja meg. A rnondatok áradása, ritmusa, zenei-ll"itmikai hullámzása nélkül
egyes részei, sőt egyes regényei (Szamárbőr, Séraphita, Louis Lambert, A vől.gy

lilioma, Szám"Űzőtt~k, II részben Az aranyszem"Ű lány) teljesen laposan, képte
lenül vagy émelyítően hatnak. Ezeik ,,ké1&ólamú" Íil1ÍSOik; elihanyagolhatatlan
szólamuk a rítmus, a zene. Ha enélkJiil fordítjuk: csonkák, süketek. Értelmet
lenek.

(A szisztém4ik veszedelméről.) Az Irodalomban az eleve föltett szísztémák
legyenek "klasszikusolk", ,,romantikuook", másmilyenek - nem sokat ér

nek; az írónak nem saísztérnája törvényeit kell ráhűznía a valóságra, hanem
a val<í&ág törvényeit ábrázolnia a műben.

TUi1genyev ÍiI'ja erről Tolsztojnak 1857 januárjában: "A rendszer csak
annak fontos, aki nem bírja fölfogni az egész igazságot, hanem a farkánál
fogva akarja elkapni; a rendszer az igazság wka, de az igazság olyan, mint
a gy~: kezünkben !hagyja a farlkát, maga pedig elszalad - tudja, hogy hama
rosan úgyis új farrka nő."

!Még előbb Victor Hugo, 1827..,ben, a Cromwell előszavában, ezt írta ugyan
erről: "E dráma szerzője semmitől sem ixtózott jobban, mint a dogmatizmus
tól a művészetben. Isten óvja tőle, hogy azok közé kívánkoz.zék, akik - akár
klaslsdkus~k, akár romantiJkusok - szísztémájuk szerínt való műveket alkot
nak, s arra kálIihoztatják magukat, hogy míndíg egyformán gondolkodjanak,
mindig bizonyí~anak valamit, és más törvényeket kövessenek, mínt amelye
ket alkatuk és természetük elébük szab. Bármilyen tehetségesek is egyébként
ezek az emberek: meeterkélt művük a művészet számára nem létezik. Mert
az efajta mű elmélet, nem pedig költészet,"

(A szorgakmtról.) Fiatal író erősen közepes munkáí, Az a baj, hogy semmi
bajuk sincs; olyan kerekek, hogy azonnal el gurulnak, emlékük se marad, Ez
a fiatalember míndíg a !könnyebb ellenállás i~yában dolgozik; ügyesen ver
sel, !korrekt snlíssta, azt hísaí, ez mínden, Éppen ezért fölényes is; nunden
mozdulatával tudtomra adja, hogy tehetséges.

Alapjában véve tehetséges is. Csak még hiányzik valami hozzá.
Fontariet idézem neki. ,,Aki manapság komolyan veszi rnűvészetét, és tel

jesíteni akar benne valamit, annak - természetesen és rníndenek előtt 
tehetségesnek kell lennie; de rögtön utána müveltnek, beléténak. ízlésesnek
és vasszorgalmúnak."

Az üjú szippant a cígarettéíáböl, küujja a füstöt.
- Fontane? - kéI-di és a levegőbe néz. Aztán, ihiJrtelen: - Ja, tudom.

Az a bágyadt öreg mókus.
ÉS legyint. Fontanera, rám és a szorgalomra.

(Katedra.) Valamikor régen, másfél vagy két évtizeddel ezelott, szentul
hittem, hogy Tróilusnak egyetemi katedrán lenne a helye. Később megfeled
keztem erről, míg aztán elém nem került egy Cikke, rnelyben kijelentette, hogy
egyetemi katedrán lenne a helye.

Utól)b még két tanulmányában, !három könyvében, négy nytlatkoaatéban
és öt naplöjegyzetében közölte ugyanezt a világgal.

Azóta kételkedem benne, hogy valóban katedrán a helye.
Az Ilyesmi sokkal meggyőzőbben hangzik, ha más mondja rólunk, rrunt ha

mí hirdetjük magunkról. (r. gy.)

Felelős kiadó: Sa.á.d. Béla.-----------


