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HAMVAS ANDRAs f:RSEJ.{ HETVENÖT 2VES. Örömmel és az isteni
Gondviselés iránt érzett mélységes hálával iinnepeltiik meg február 27-én
H a m vas A n d r á s kalocsai érsek hetvenötödik születésnapját. Háromne
gyed század jelentős időszak nemcsak az egyes ember, hanem az egész emberi
közösség életében is. Az a háromnegyed század pedig, amelyre Hamvas érsek
nézhet most vissza, különösen gazdag volt sorsforditó eseményekben, olyanok
ban is, amelyek egyházunkat jelentős módon érintették.

Alapvetően változtak meg nálunk az élet külső keretei és a túlhaladott
régi társadalmi szerkezettel együtt tűnt el az a hatalmi és közéle~i dekórum,
ami a püspöki méltóságot kifelé övezte. Annál nagyobb jelentőségre tett
szert belső tartalma, az apostoli, tanftói, lelkipásztori küldetés. f:s annak a
személyi értékelésnek meghatározója is, amellyel a közömbös vagy nemhivt'i
világ' a püspökre tekint, csllJk e küldetés miként való telJesitése lett. Ugyanak
kOl' az egyház belső életében ,isfigyelemremélt6 fejlódésnekvagyunk tanuL A
U. .Vatikáni Zsinaton lsmételten megfogalmazást nyert a pfispöki tisztség
krisztusi karizmája és ugyanakkor a terilleti püspöki karok egyházkórmány
zati szerepének nagy jelentősége.

Hamvas András kalocsai érsek. aki felé most őszinte ragaszkodással száll
nak jókívánó gondolataink, mint megyés főpásztor és mint a magyar pfispöki
kar elnöke is, az apostol utódok ez új típusának megtestesítője. Entberi egy
szerűsége és közvetlensége és mindenki felé egyaránt megnyilvánuló nyá
jassága nem a rideg előljárót, hanem a rábízottak gondját szíve mélyéig" '~~
gáévá 'tevő lelkiatyát példázza előttünk. Egyházkormányzati bölcsessége, taPin
tata, egyházpolitikai megfontoltsága, szeretetteljes, nyílt egyénisége a Yilág
nézetileg tőle távol állók emberi megbecsülését is kivívta számára. Realiz
mnsa, amellyel a szocialista Magyarország adottságai között az egyház J17U
godt mííklSdését biztosította s az állam és az egyház viszonyát akedvez4 fej
lődés útján nemcsak megőrizte, de tovább is vitte, a határokon belül és kívül
egyaránt elismeréssel találkozott. Am nem csupán főpásztori ténykedéseivel
és eligazításaival írta be nevét a magyar katolikus egyház tőrténetébe.Beirta

ami" is, hogy az éj hittankiSnyveiból sajátitotta el a vallásos mííveltség alapjait
aZ-az új katolikus nemzedék, amelynek mária hivatása vagy ezután lesz hl
v.atott arra, hogy hűségesen a hazához és eltéphetetlenül idetartoz6an munká
jával és magatartásával tanúsítsa az evangéliumi tanítás el nem múló értékeit.

BíZVá bizunk abban, hogy Hamvas András érsek még bosszú időn át el
rógja láthatni annyira fontos tisztségét azon a felelős poszton, amelyre hltQ.nk
szerint maga az egyházunkban tovább élő Krisztus állította. Mi, a Vigilla
szerkesztői és írói kiiliSnös hálával is gondolunk reá a szép évfordul6 alkal
mával, hiszen annyiszor tapasztaltuk atyai segitókészségét és jóindulatú ~
ériését munkank iránt. A Mindenható áldását kérjük további eredményes
munkálkodására. Adja Isten, hogy sokáig lehessen töretlen egészségben vese
tője. egyházunk papjainak és világi híveinek, hathatós <közremunkáló mind
abban, ami népünk és az emberiség szellemi, 'erkölcsi, anyagi jólétének eme
lését, békéjének megszilárdítását célozza.
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XXIII. JANOS PAPA ts NEWMAN BíBOROS. A második vatikánizsi
nat megnyitóján mondott beszédében XXIII. János pápa hangoztatta, hogy al
egyház folytonosan' hullámzó történetének két utolsó mérföldköve a tridenti
és az első vatikáni zsinat volt. Ekét nagyfontosságú esemény közös jellemz6je.
hogy általuk az egyház tanítása világos módon megfogalmazva, míntegy sta
bUizálva került a hívek és a világ szeme elé. Korunk, bár némileg hasonlítható
ti tridenti zsinat vílágához, mégis sok tekintetben új helyzetet, következéskép
feladatot is teremtett a megújulni kíván6 egyház számára. Körülnézve nap
jaink egyházi életében - hangoztatta a pápa -, a második vatikáni zsinat
nak nem az lesz a feladata, hogy új dogmákat definiáljon, hanem hogy az ts
tení kinyilatkoztatásban meglássa és másokkal is képes legyen megláttatni
azokat az igazságokat, amelyek napjaink gondolkodásmódja, érzelemvilága.
életkörülményei számára döntően fontosak lehetnek. Nem csupán az a fel
adatunk - jelentette ki a pápa -, hogy az egyházi tanításban rejlő kincse
ket megőrizzük, mintha a múlttal le is zártuk volna a történelmet; tettre ké
szen és félelem nélkül munkához akarunk látni, amelyet a mi korunk követel
tőlünk.

Mario von Galli, a zsinat egysk hírmagyarázója fejtette ki ezzel kapcso
latban, hogy a régi egyházi tanítás ísmételgetése okából nem lett volna szük
ség zsinatot összehívni. A feladat tehát más és újszerű: az alapokra építve új
emeletet, új szárnyat kell a régi épülethez hozzáilleszteni ; bátor lépést kcll
előre és fölfelé tenni, olyan lépést, amely tapodtat sem távolodik el az egyhá7.
autentikus tanításától, ugyanakkor azonban új m6dszerekkel, új kifejezésmó
dok segítségével is közel képes férkőzni a modern ember világához. "Új dol
gokra" van szükség,

A nagy pápa és a kommentátor által vázolt célkitűzést ma már általában
az, "aggiornamento" szóval szokás jelölni, amelyet a "kors7.erúsödés", s még
szerosabban a "naphoz val6 igazodás", a "napi igényekhez való alkalmazko
dás" kifejezéssel fordíthatunk magyarra. S ha ma még nem is Ismerhetjük a
zsinat ,összes .várhatö döntéseit, annyi máris kétségtelen, hogy az új vatikáni
zsinat az előzőtől leginkább abban különbözík, hogya statikus beállítottság
gal szemben a történeti dinamizmus domborodik ki megnvüatkozésatbaa., Ez
a dinamikus gondolkodásmód jellemezte a nUb')' angol bíborosnak, J. H. ~w
man-<nek szemléletét is. A:z. "újkor egyházatyja" - ahogyan Newmánt sokan
hívják - minden probléma mélyebb megvilágításéhoz annak történeti olda
láról közelitett. S ebben fedezhetünk fel mély rokonságót Newman és XXIII.
János között. Vannak fejezetek Newman műveíben, amelyek a maga korán
rnessze túlmutattak s a mai "aggiornamento" eszmekörével xztnte teljesen fe
dik egymást.

Fellelhető az aggtcrnamento-motívum az arianizmus történetérol írt rnun
kájában, amelyben Newman az egyházatyák "oikonomia" fogalmát szerves egy
ségben szemlélí a "kinyilatkoztatás lényegének" fogalmával, melyről tudvale
vőleg XXIII. János pápa is szólt. Newman többek között ezeket írja itt: "Gya
korlati magatartásunknak csakis az lehet szabálya, hogy - gondosan' ügyelve
arra - a kinyilatkoztatásnak lényeges igazságait míndíg fenntartsuk és to
vábbadjuk" (The Arians of the [ourtti Century, London 1!}54, 42), Az eg)"Mz
életében ugyanis mindíg kűlönbséget kell tenni a változatlan, a ,,szubsztanciA
lis" Igazság, s annak nyelvbeli megjelenési formája, kifejezésbeli megnyilvá
nulásai között; ut6bbihoz az éppen adott korszak igényeinek megfelelő .,n1há
zatot" kell megtalálni.

. 1842, júliusában Newman a keresztény tanítás kialakulásáról tartott nagy
beszédet, s ebben a dogmafejlődés dinamizmusár61 szólt. Kifejtette, hogy az
ember képes ugyan egy-€gy nagy gondolatot, lényeges vallási igazságot átto
g6an magáévá tenni, e gondolatnak elemeit, részletező tartaimát azonban ki
ki csak egyénileg tudja különböző fokban a maga számára teldolgozní. Le
hetetlen, hogy mínden egyes ember egyenlőképpen közelítse meg ugyanazt
az Igazságot, hogy míndenkí egyazon intenzitással tudjon annak minden rész
létében elmélyedni, következésképpen nem lehetséges, hogy minden kor mín
den embere ugyanolyan személyes szellemi, lelki kapcsolatot teremtsen az igaz
sággal. Ennek az alapvető megállapításnak előrebocsátásával Newman valódi
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"aggiornamento" álláspontot foglal el. Az evangéliumokban - úgymond 
fellelhetők a keresztény alapigazságok, ezeket az igazságokat azonban már ma
guk az apostolok is napjaik igényeinek megfelelőerr hirdették és alkalmaz
ták Természetesen, az akkor "modern" nyelven közzétett igazságok nekünk
ma már távoli idők nyelvezetében, hasonlataiban, "ruhájában" jelennek meg.
Ha tehát az egész kinyilatkoztatásnak tartaimát a mi korunk igényeinek meg
felelően kívánjuk közreadni, akkor a kInyilatkoztatásban foglalt alapvető ta
nítást és igazságokat az akkoriban még egyáltalán fel nem rnerülő, ma már
azonban döntően fontos kérdésekre is alkalmaznunk kell. Teljességgel bíztos
- mutat rá Newman -, hogy az újszövetség telistele van oly tanítással, meg
jegyzésekkel, utalásokkal, jelenetek ábrázolásával, amelyek elénk tárják, hogy
mílyennek kell lennie Krisztus tanítványai életfelfogásának, magatartásának,
ha abban a szellemben kívánnak élni - évezredek múltával is - mely az
evangéliumokból feléjük árad, Feltétlenül különbséget kell azonban tennünk
annak a kornak igényei, amelyben az újszövetségi írások keletkeztek, s a ma
keresztényének életkörülményei adta lehetőségek között. Az első követelmény
ehhez az újszövetségi kinyilatkoztatás alapos ismerete, Szokatlan kifeje2ést
használ itt Newman: "El kell viselnie" a mai kereszténynek az evangéliumok
emberének képét, szemlélnie kell kitartóan az evangéliumok Krisztusát. A
biblia embereszménye kell, hogy ma js elevenen szemünk előtt álljon. Ez az
első és legfőbb feltétele annak, hogy napjaink kereszténye az őseredeti mín
tát önmagára tudja alkalmazni (apply), hogy ezek után majd a szükséges m6
dosításokat is eszközölhesse (modify). Csak ezen az úton válhat elevenné az
evangéliumok Krisztusával való találkozás, csak így válhat napjainkban is
személyes élménnyé az evangéliumi tanítás. (Predigten zu Tagesfragen. űbers.
v. Benediktiner von Weingarten, Stuttgart, 1958. 303-20).

Az aggiornamento-eszme Newman gondolatvilágában teoretikus megfo
galmazásban is jelentkezik. Egyik levelében például így vélekedik; "Szüksé
günk van a teológiában is megúíulásra. Csakis az élő egyház képes ezt az új
teológiát inspirálni s míként már a patrísztíkában és skolasztikában történt,
ennek az új teológiának folyamatosságát és lényegi azonosságát az ősi, Korai
keresztény gondolatvilággal biztosítan1." "Eredeti" gondolatokra van szükség
a hittudományban, amit a kinyilatkoztatás egyáltalán nem zár ~i. sót egye
nesen ösztönöz rá. Csupán arra kell míndíg ügyelni, hogy ne valamiféle ;,egé
szen .új at" akarjunk mondani, hanem hogy új szempontokat, összefüggéseket
lássunk meg. Ez az eredetiség megkívánja, hogy a teológia necsak általanoe
ságokkal foglalkozzék, hanem "speciális célok felé is forduljon, specíálís, egye
di következtetéseket is levonlon", A teológiának - jelenti ki Newman - leg
nagyobb, valóban teremtő adottsága épp az, hogy a régi principiumok birto
kában s elmélyült ismeretében, a tudományos kontinuitás megőrzése mellett,
új gondolatoknak, felismeréseknek hosszú sorát képes magába olvasztani, majd
közkinccsé tenni. Oly adománya s egyszersmind feladata ez a folyamatosan
megújuló teológiának, amely mögött csakis az érvényét sohasem veszítő ki
nyilatkoztatás állhat. (A szövegrészletek Ward, W.: T~e life of J. H. Newman,
ba.sed on hispTÍvate journals and correspondence, London 1912. I.)

1857. májusának elején írja Newman bizalmas barátjának, Sir Frede;i.k
Rogers-nek e sorokat: "Különös időkben élünk. Semmi kétség afelől,'hogy a
katolikus egyház s annak tanítása közvetlenül Istentől származik. Emellett
azonban azt is jól tudom, hogy bizonyos köreinkben szellemi szűklátokörtíség
uralkodik, mely viszont már semmikép sem származhat IstentóI. 11":0 magam
mindig tartózkodom attól, hogy ha új nézeteket, szempontokat tárnak tel előt
tem, azokat eleve abszolút mértékben elvessem. Még akkor sem tenném ezt,
ha nem is tudnám azokat teljes mértékben elfogadni."

Sorolhatnők még a hosszabb-rövidebb idézeteket, amelyek mind XXIII.
János pápa aggiornamento-eszméjével fűzik össze Newman gondolatvilágát.
Csupán a véletlenek összeesésével állunk szemben, avagy János pápa életének
abban a szakaszában, amikor még nem is sejthette, hogy tiarát fog hordani,
maga is hatása alá került a newmani eszmevilágnak? Nos, uralkodása elsd
~zakaszáb<\Il mondotta a pápa: ,,Nem kevés azoknak az igazságoknak a szá-



ma, amelyekkel kapcsolatban a katolikus egyház megengedi, hogy teológusai
tárgyaljanak és vitázzanak róluk, míndaddig, amíg ezek az igazságok teljes
biztonsággal megfogalmazva nem állnak előttünk s míg ezek a viták - mínt
azt a hírneves (celeberrimus) angol író, John Henry - Newman megjegyzi
(Difficulties of Anglicans, Vol. I. X. 261) -az egyház egységét nem tördelik
szét, sót ellenkezőleg, a dogmáknak jobb és magasabbfokú ismeretéhez segt
tenek hozzá. Egyúttal pedig az utat is egyengetik, amelyen a vélemények köl
csönös kíegyenlítődése mellett új fény támad a kérdéses probléma megvilá
gítására" (Ad Petri cathedram 1959. VI. 29). Kizártnak tekinthetjük, hogy Já
nos pápa kifejezetten hivatkozott volna Newmanre, ha ő maga közvetlenül
nem ismeri annak írásait. Nem véletlen egyezést, hanem feltétlen szellemi 1'0
konságot kell tehát látnunk XXIII. János.és Newman törekvései között.

Egyébként Newmanre már János pápa előtt hárman is kifejezetten hivat
koztak Szent Péter katedraján. XIII. Leó pápa az "én bíborosomnak" nevezte,
Szent X. Pius személyesen olvasta át írásait, hogy - mint leghivatottabb 
mentse fel a modernizmus vádja alél, XII. Pius pedig ismételten használta
- utalásokkal _ Newman kifejezéseit, s megindította boldoggá-avatása ügy!'
ben is az eljárást. (Szennay András)

DOKUMENTUM A SZABADSAGHARC KORABÚL. Rokonomnak. Ru
zitBka Mária írónőnek (t 1959) hagyatékából egy csomó régi családi irás került
hozzám. Van köztük egy foszladozó papi1'OOll"a fakó gubacstintával írott ~vél.

amelyet nem tudok áhitat és meghatottság nélkül a kezembe venni. Száztízen-'
öt esztendeje írta a harctérről szüleinek Ruzitska Ede honvédhagynagy. dicső

séges és tragikus szabadságharcunk legforróbb napjaiban.
A levélíró atyja, Ruzitska Györ,gy - Erkel Ferenc barátja - maga is ne

vezetes ember (t 1869). Egy bécsi udvari muzsikus fia, átlagon felüli zenei te
hetség, aki az elméletet Joseph Gelinektől, Mozart pap-barátjától tanulta. Úgy
huszonegyéves korában egy bécsi újsághirdetést olvasva 'pályázott zenetanítói
állásra Erdély'ben. Negyedszázad múltán a kolozsvári zenei élet vezető egyé
nisége 1ett.Konzervatóriumot igazgat, zenekart szervez, bemutatja Mozart écS

Beethoven szimfóniáit, Haydn oratóriumatt és Héindet Messiását, Mint a pia
rista templom orgonása Bach-kultumt kezdeményez. trt operát is, de nem
tévesztendő össze a magyar származású Ruzitska Józseffel, az első rpagyar ope-
ra (,,Béla futása") szérzőjével, aki rövidebb ideig színtén :működött Kolozsvá
rott. A Bécsból végképp Erdélybe telepedett és ott is házasodó Ruzitska ere
detileg egy árva szót sem tudott magyarul, mégis Izzig-vértg magyarrA lett.
1648-ban kórusra és nagyzenekarra dol,gozta fel a "Talpra magyar't-t. Az egp..
szen korai levelezés tanúsága szerínt is családjában már II magyar szö járta.
Két fiúgyermeke volt, és mindkettő ott harcolt Bem seregében, Ede, a levél
írója, a kisebbik, 1832-<ben született, II harctéren tehát tizenkilencedik évében
jáirt, mégis hadnagyi rangot visel. Bemnek sok hasonlóképpen fiatal tlsztjt'
volt. Jobbkeze és vezérkari főnöke, a kitűnő Czetz János ezredes a hadjárat
idején nem volt több 27 évesnél: a huszonhatéves Petőfi pedíg őrnagyi rang
ban mint "nevelő tiszt'" töltött be fontos feladatot Bem seregénél.

A levél keltezése - 1849. február 19. - emlékezetes napokat idéz. Feb
ruár 4-én, egy vasárnapi napon szenvedte el Bem serege a vízaknai veresI'
get, amelynél a magyárok üldözőkből váltak üldözöttekké. Fájdalmas vesz
teségek árán jutnak el 7-én este Dévára, Amde ~ már a nagy gy6zelem.
a piski hídnál vívott dicsőséges ütközet napja. A generális innét merész és
fáradságos rövid úton 15-ére a Nagy-Küküllő völgyébe, Medgyésre vezet! fá
radt katonáit. Míg számukra - Czetz visszaemlékezései szerínt - "bekövet
keztek végre a nyugalom napjai", maga a hadvezér nem nyughatik. Határ
védő székely telepítésbe fog, majd pedig a Medgyesre érkezett friss
csapatok bevetésével a Bukóvinából betörő Urban császári ezredes üldözé
sére indul, és 27-én már ki is veri az országból. Közben a Médgyesen pihenő

fősereg a győzelem biztos reményében a császáriak főhadíszállásának, Nagy
szebennek elfoglalására készülődik. E bizakodó hangulatban zárul a levél.
trója még nem sejtheti, hogy néhány nap múlva az ellenség - az öreg Pueh
ner báró altábornagy - maga is támadásba lendül, és a magyaroknak már-



eius 3-án' a kétnapos medgyesí csata kudarcából kell majd összeszedntük ma
gukat. Március ll-ére - véres harc után -:- Nagyszebent mégis elfoglalják.

Ruzitska hadnagy a medgyesi pihenőnapok egyikén írja levelét, amely
ben visszapillant az elmúlt két. hét hadi eseményeire, és tájékoztatást ad a
sereg összetételéről. Sajátságos módon a szinte még gyermekífjú tisztnek fogal
ma sincs- arról, hogy a katonai titoktartás szüleível szemben is kötelezi. Irása
ennélfogva elsőrendű egykorú történeti kútfő, bár tartaimát egyéb források
ból is jól ismerjük. Tudni való különben, hogy a legjelentősebb forrásanyag,
Bem katonai levéltára a fegyverletételkor a cári hadsereg kezére jutott, ét;
sorsa mindmáig ismeretlen. Annál inkább meg kell becsülnünk tehát minden
emlékünket. amely világot vet - még ha szerény mécsvilágot is - Bem
nagyszerű téli hadjáratának bármely mozzanatára. A szakember összevetheti
a Ruzítska levelében olvasható számadatokat a debreceni kormányhoz küldött
hivatalos jelentésekkel. vagy Czetznek 1850 februárjában Hamburgban ki
adott visszaemlékezéseivel. l1:rdekes látni, hogyan értékelte a sereg katonai
erejét és alkalmi veszteségeit egy egyszerű tiszt, aki a vezérkar pontosabb ér
tesüléseibe nem tekinthetett.

A levél közléseit két pontban míndenesetre helyesbítenünk kell. Az egyik
Szászsebes felgyújtásának kérdése. Nem a honvédek okozták a tüzeket (okta
lanság is lett volna a várost magukra gyújtaniuk), hanem Puchner ágyúi,
amelyek kívülről néhány órán át tűz alatt tartották Szászsebest. A közlés tehát
nem' a való tényt, hanem Inkább a honvédség elkeseredett megtorlásvágyát
tanúsítja. Szászsebes lakossága ugyanis látszatra szívesen befogadott egy Bem
küldötte magyar sebesültszállítmányt," de leítatta és éjnek idején felkoncolta
il sebesülteket, bízva a nemzetiségi felkelők és a károlyvárosi császáriak ol"
talrnában. Vélt bajtársaik azonban rútul cserbenhagyták őket. Bem büntetés
ből rohammal vette be a várost, de a prédálásnak véget vetett, az elvett java"
kat visszaadta és a kárigényt jegyzőkönyvbe vette. - A másik helyesbíteni való
állttás a levélíró bátyjának hősi halála, Az ifjú főhadnagy csak fogságba esett,
PS utóbb élve előkerült.

A levelet. teljes szövegében közöljük. természetesen a régies helyesírás és a
számtalan helyesírási hiba mellőzésével:

Február 19. 1849, Szász" Mec/.gye's

Ecles, kedves, drága Szülőim'

El€g.gé safn,osan esik 1UJkem,·hogy most legelószŐ1" irok, mióta eljöttem 00
:1.i1l~t; és most se írhatok leg(jrvendeztetőbb hírt, mert ránk nézve szomorú"8 sajnos. De mégis vígasztalódva v,agyok avval., hogy szegény jó bátyám, f6"
IULdna.gy Ruzitska Albert, Szászvárosnál a hazáért és a magyar. szaba.dsáC}ért
f'lvérzett, meghalt. Hanem azért, drága Szülőim, 1UJm kell e/.csügedni; mert ő

se nem az első. se nem az utolsó, aki a. csatákban elhullott. Hiába, az Isten
től úgy volt elrendelve az ő sorsa, Béke poraira!

De írjak valamit a csatákról is! Ugyanis Szelindekről, honnét szegény Al
bert a. pénzt küldötte haza, elmentünk egy reggel, és estveieié Vizaknán 'VOl
tunk. Ottan három nap békével voltunk, En voltam Ewinger úrnál, a kamara.
lspánnát. szállva; neki ugyanis a felesége gyermekágyban volt. Mayer Adolf
~:apitá.nn1Jat voltam szállva. Ott nagyon jól éltünk, mert még ezredes Czetz,
()magy Simonyi, Dobay, Bethlen Gergely és 1lUÍSok is ottan ebédeltek minden
nap; bátyám pedig Kabdebó 1UJVŰ kereskedónél volt szállva Szigethy fóor
rossat és másokkal. is. Én ottan a testőrseregben voltam a ge1UJrál Bem mel
Tett; Albertnek pedig akkor jött a .kinevezése a főhadnagyságra (de fájdalom.
csak négy napig használta). Egyszer reggel hat órakor beszélik, hogy jön az
eUenség Szebenból. Hát csakugyan, 8 óra táján megláttuk őket. Egyszerre kt
rukkoltunk, és kezdődött a csata ágyúzás közőtt és puskasz6val. Ottan VOU
nékünk 24 ágyúnk és 'l)a.lami 3000 gyalogság, lavasság vagy 200. Az elle'n.9ég
reterál, a miénkek a sáncokat elhagyták; és így tőrtént a mi sZeT6ncsétlen re
terálásunk, mert 6k ooltak legalább 30 OOO katonaság. Ok a miénkek után fu
tottak; a míénkek megijedtek, és reteráltunk. Ottan tőlünk elfogtak legalább
Zoo-at, és el is hullot vagy 100 ember. Ekkor Szerdahelyig mentünk, az 61
lenség hátul vert, Szerdahely t háltunk mi éjfél 1 Ó'Táig, akkor megindult'llnk
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Szá.szsebe. felé. HajTI41ban ottan voltunk, de benne ellenség volt; el6l ts. hA
tul is. De rohamra mentünk, és onnét elreteráltak. Mi belemegyii.'ltk, hát még
egy gazda sincs otthon. Tehát általános rablás volt, ae az. El is pusztitottuk
derek::lsan, még fel is gyújtottOk imitt-amott. Itt voltunk másnapig. Délután
megtámad az ellenség, mi visszavertük szerencsésen. f:jszaka aludtunk. Reggel
jön egy parlamenter az ellenségtől. A generál azt kéri, hogy mért jött. Azért,
hogy adjuk meg magunkat. De mi nem adtuk meg, és mentünk Szászváros felé,
de ak1wr egész 7141' veTtek a svalízsérek. Más7l4p reggel Szászváros t 714gy ilt~

közet volt, ahol Albert is ewsett. Innét mentünk Dévára, és ott a piski hid
nál 714gy csata volt. Az sllenség résztről a veszteség lOOO-re 17I€gyen, a miénk
300-ra. Itt elesett Lose7l4u óbester is. f:s innét egy néhány 714p alatt ide jöt
tünk. Itten valiYunk vagy 13 OOO gyalogság, vagy 24 ágyú, 700 lovassdg; és né~
hány 714p alat·t indulunk Szeben felé.

Isten áldja meg mindnyájatokat, és csókolom Apám, Anyám és Lujza 43
mindnek kezeit ezerszer, és más ismerósökét is. f:n most jelenleg őrnagy Si
monyi 17I€1lett vagyok, és remélAlm, hogy néhány nap alatt adj1itánsa leszek.
Mint hadnagy most is lóháton járok, és acélkardot viselek. .

Eaes fi1lk

Alevélir6 személyéről még csak annyit, hogy a fegyverletétel után tiszti
rangjától megfosztva besorozták a császári hadseregbe. Egy év múltán már
ott ls hadnagy volt. A polgári életbe visszatérve adóügyi tisztviselő lett. Meg
érte nemcsak az l867-es kíegyezést, hanem a millenniumot is. MInt. állami
azámvevőszékí osztálytanácsos halt meg Budapesten 1896. április 7-én.

(Medvigy Mihály>

AZ OLVASÓ NAPLóJA. Akik káttyázni szoktak, tudják, hogy vannak
szerenesés osztások, amikor minden jó lap egy kézbe kerül. Skíz, huszonegyes,
pagát mellé még néhány nagy tarokk is sorakozik: a játékos úgyszólván mín
den figurát bemondhat. Páholyban ül, kezében a parti, éppen csak le' kell
játszani. Ilyenkor aztán előfordul néha, hogy a bemondott négy királyból a
végén az egyik elszökik, s oda vele a volát is: aki bement, örülhet, hogy bukás
nélkül, egy-két pont haszonnal ússza meg a játszmát

Van ez így néha az irodalomban is.
Ignácz Rózsa ezúttal nagy lapot osztott magának. A Titánia éb'!'edése· té

mája körülbelül annyi egy írónak, mint a tarokkban egy kézben az összes
,,honneur", és hozzá még néhány ütőlap. Ilyen lappal nehéz veszteni.

Dehát nem tarokkról van szó, hanem irodalomról, regényről: s itt a leg
jobb lappal sem könnyű nyerni.

Egy öregasszony él, tehetetlenkedik, tesz-vesz a Dunakanyar egyik nyara
lótelepén, ahová a kitelepítés után került; üldögél a tornácon, nézi a műhol

dat, mely kékes fénnyel elilllzik esténkint a vidék fölött, régi írások közt ma
tat, régi emlékeket forgat magában, régi emberekkel, új emberekkel beszél
get, régi dolgokon rágódik, újaktól borzong, újakkal ismerkedik. És közben
lepereg előttünk: majdnem egy század történelme.

Kezdjük a színhellvel és alakjaival. Ez az őszre kiható, kicsit rozzant
villatelep a Duna mentén, ez a nem túl fényes ház, ahová sorsa végül Teklát
kivetette, s ahol lánya, unokája meg-meglátogatják, sietős negyedórákra. vagy
zaklatott éjszakákra, autóbusszal vagy autón, s ahol a kamaszsorból alig ki
nőtt unoka szerelmí ügyeit bonyolítaná le, ha lennének; ez a kert, gyümölcs-
fáival, az oduval egy fában, ahová a kulcsot dugják, lombbal rejtve, de úgy,
hogy mindenki tudja; ezek a nyugdíjas szomszédok, ez a derék Darvasné, aki
átjár takarítaní, házat rendbe tenni a volt méltóságához egy kicsit haszonból,
egy kicsit szívességből; ez az egyszerű Velcsíkné, boldogan, hogy tegeződhet

Tek1ával, s hozhatja a szemérmes kis ajándékait; még ez az agyonzsúfolt
SZTK rendelő is: - nagyon jó, nagyon hiteles. A légkör, az, ahogyan ezek a

• Titánia ébredése. SzéplrodaJ.ml Kőnyvldlld6, 1ll64·
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különféle társadalmi égtájakról egymás mellé került emberek egymás mellett
élnek; ahogy a régi rnéltósága körül kis iróniával, kis szánalommal, s némi
múltból öröklött hódolattal szorgoskodnak, már-már olyasformán, míntha va
lami régről ottfelejtett nippet törölgetnének le időnkint, egy porcelán figurát.
rnelynek semmi értelme sincs már, s tudjáJk, hogy semmi értelme sincs már.
de azért tetszik nokík: - ez is nagyon jó, nagyon hiteles. Hát még a régi bir...
tokosasszony. a szúrós szernöldökű Beáta. férfias, kemény kézfogásával. nyers
őszinteségével, ahogy megáll a lábán, mcs-vasal a lányával, és nem engedheti
meg magának, hogy ne dolgozzék olyan szíkár elszántsággal, rnínt akárki más:
- ez a Beáta valóban nagy alak, (."8 igaz alak. Talán csak egyetlen egyszer ül,
meg hamis hangot; egyetlen egyszer nem hiszem el az írónak, hogy Beáta ezt
rnondja, s töként így rnondja, ilyen vezéreikkes módon: amikor kétlapos elő

adást tart Teklanak Ausztriáról. Ez lehet, hogy így van; és ílyesmít, jobban
vagy rosszabbul, sokszor írtak már, cikkekben és riportokban; mindenkínek
előbb elhinnóm, rnint éppen Beátának ; mert Beáta nem az az asszony, aki
riportokat vagy képeslap-beszámolókat mondana föl Teklának. Egyébként en...
nek a tirádanak semmi lényeges köze nincs a regényhez, nem ad semmiféle
hátteret, igazolást. árnyalást ahhoz a nagyon igaz, és minden efajta "lábjegy
zetezés" nélkül, jellemben és ábrázolásban igaz megállapításhoz, amit nem...
csak Beáta tesz Teklaról. hanem régi dskolatársnője, a történetprofesszor fele
sége és munkatársa, Matild is: hogy .,a hájdani Monarchia egy ittmaradt
darabja".

S ha már itt tartunk: Beátanak. a "rettentő erejű öregasszonynak" a lá
nya, a rnosónő Mia végül Amerikába készül, az, ötvenihatban kiment fiához.
nagymamáskodni a fia nyomorékul született gyereke mellé, örök irgalmas
nővér áldozatkészségével. Ismerünk ilyen türelmes szenteket, és tudunk olyan
tragédiákról, amilyen kint Mia fiát, Tibort érte, ezzel a félkarú gyerekkel. De
az már egy kícsit vtúl aktuális, hogy az újszülött azért nyomorék, rnert a
fiatalasszony "a divatos gyógyszert szedte, a Contergant", Mégha netán az
élet szolgáltatta is a példát, a modellt: ez az a fajta aktualitás, amit akkor
sem kellene fölhasználni, ha a valóság terített tálcán kinálja; olyan esetlegesség
ez, ami rontja az érvényességet. Contergan nélkül is születnek nyomorékole.
sajnos. És nyomorésok nélkül is vannak nagymamák akik áldozatkészen be
állnak fiuk családjába irgalmas-nővérnek, nevelőnőnek. rosszabb esetben
cselédnek. Az ábrázolás, lélekrajz, jellemrajz nem lesz plasztikusabb semmi
lyen contergantól ; ellenkezőleg. A dolog nem a Contorganon múlik, nem azon
kell, hogy rnúljék, hanem Mia jellemén.

Dehát ezek apróságok. Vannak súlyosabb problémák is,
A téma, mondtam, nyerőlap. Igmácz Rózsa megragadott valamit, amit,

úgy hiszem, előtte még senki, s főként senki így: a régi úri, sőt legúribb osz
tály sorsát is, de helyzetét is ma. Nagyon jó és igaz megfigyelései vannak.
csak egyet közülük : a nyugdíjas, és ráadásul sznoboskodó kispolgárasszony
nagyszájú reakcíósságát és rnellette a hajdani tábornok özvegyének. vagy Be
átának a magatartását. Ahogy a nemzedékek változnak, ahogy a fiatalok már
belenőnek az új társadalomba. ahogy emberek, mint Tekla lánya, Trudi, ide
oda sodródnak, érzelmileg épp úgy, mint szellemileg, s ahogy kapkodásukban.
is úgy-ahogy megállnak; a Trudi rendezetlensége, hajszoltsága. és rnellette az
unoka, Kisemil goromba, fiatal őszintesége, Illúziótlansága: - mindez jó és
igaz. Néhol eszköztelenül is mély; például rnikor anínden kommentár nélkül
kiderül, hogy ennek a derék, hulígánkodást játszó, szájas félkamasznak mí
csoda sebe a szeplőssége, Vagy a Tekla tehetetlensége: Tekláé, akiről ki-ki
mondják, talán a kelleténél kicsit többször is ezzel a tételességgel. hogy "ma
gától nem tesz semmit magáért rendszeresen" - nem a kírnondások a meg
győzök, hanem az ábrázolás: az ügyetlenkedése, mihelyt valóban tennie kell
valamit, és az ellentét, amit Beáta jelent vele szemben; nagyon élethű és na
gyon hiteles az ábrázolás, és talán jobb lenne a kommentárok helyett is áb
rázolni inkább. S az is jó, ahogy egy család sorsában a történelmi forgatagot
érezni, az összesodortatást és a szétszóratást, a világgá szaladtak odakinti át
fonmálődását, a káder-házasságok fölbomlását, magukra maradt Szakáll MaI'
gítkák olthatatlan és naívul tiszta kötődését, és más, látszólagos, .kötődések
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zavaros hátterét - mindez jó. néha kicsit elsietett, de igaz. Lehetne talán mé
lyebb. De az írót minduntalan tovább sürgeti valaki; a történetbe rníndíg
belebeszél, sajnos túl sokszor, Guílene,

Guílene az öregasszony. Tekla nénje, félig-meddig nevelőanyja volt; ön
gyilkos lett, s férje, Oh arles aztán Teklát vette el; Tekla pedig a férje, Char
les halála után végre hozzámehetett ifjúkori szerelrnéhez, Gézához. vele élt
harmincegynéhány évig felhőtlen boldogságban, és csak a regény végén tisz
tázódík a föl-fölbukkanó utalások bizonyos Ilonkára, akivel Géza valóban
hosszadalmas levelezést folytatott; és Tekla utolsó illúziója,' s már csinált il
túz;iója, hogy megtagadja. hogy a levelek az ura írásai volnának. Guílene
és Tekla képzeletbeli párbeszédeiből bontakozik ki lassankint a Molitoriszok
története, meg a Molitorisz rokonság története, s egy kicsit a Monarchia arisz
'tokrata-nagypolgár felső tízezerének története. Történet, melyről fél, esetleg
negyedszázaddal korábban több kötetes családregényt írtak volna, párját an
nak a FOTsyte Sagána}{, mely Tekla kezéből ki-kiesik.

Ma már nem ddvat, talán nem is lehet sokkötetes családregényeket, ké
nyelmes roman fleuve-<iket írnd.. A regény sűrít, az ábrázolás tömörebb mód
szereít próbálja; félszázadnyi történelmet napokba, esetleg órákba zsúfol. Em
lékekbe tükI'Öz;i. Mind szűkebbre vonja az időt. Elkezdeni egy család törté
netét kényelmesen az elején, befejezni a végén: eszébe se igen jut ma mát
írónak. Ezer lap helyett kétszázat engedélyez magának. Özönével lehetne pél
dákat említeni, Bölltől Szabó Magdáíg. S ez a módszer ma már egyáltalán
nem újdonság. De könnyűnek sem könnyű. Szerkesztés kérdése, mondhatná
valaki, némi túlzott egyszerűsítéssel. Igaz, szerkesztés kérdése is. -Hogy a
zsúfolt, szűk rnéretű kép a maga rnódján világos legyen, ahhoz nagyobb,
éberebb szenkesztésí tudás. vagy figyelem kell, rnínt falnyi fölületek esetében.
Jelképekkel dolgozni mínddg nehezebb, mint közvetlen tükörképekkel. lega
lábbís ha azt akarjuk, hogya jelkép beszéljen is magáért.

Beáta és Tekla társalognak; Beáta mesél valami különös történetet Tek
Iának; Tekla csak félig figyel, s azt gondolja: "Távoli, rég látott, már elfele
dett emberek története. Hogyan is értené. Hogyan is követhetné ?"

Az olvasóban is föl-fölmerül ilyen kérdés a Titánía ébredése olvasása
közben. Hogyan is követhetné ? Nevek kavarognak, szálak fonódnak; aztán
szálak abbamaradnak és nevek kiesnek; azt se tudjuk sokszor, ki kicsoda,és
hogyan kerül ide. Az író talán nem tartja elég keményen kézben az anya
gát. Többet akar elmondani, mint amennyit kellene. Egyszerre, egy könyvben
milndent, és mindent ugyanegy jelentőséggel. Az öregségét, az öregedést, Tek
lát, Trudit, a szerelmet, Guilene-t, a Molitoriszokat, a Monarchiát, mínden
életet minden részletével; sokszor csak forog, forog a kaleidoszkóp, de nem
mutat ábrát, csupán káoszt, melyben nem ismeri ki magát az ember. S ha
már-már kezdené kiismerni, többnyire előlép a múltból. Tekla Ielkében,
Guiléne, és elvágja a szálat. Egy írói fogás terrorúzálja az írót is, a regényt
is. Guilene tapintatban, mínduntalan előtérbe tolakszik ott, ahol tapintatosan
a háttérben kellene maradnia, Néha szerétnénk rászólní, hogy hallgasson,
egyelőre tartsa meg az életbölcsességeit magának; most másról van szó, De
Guílene azért is belebeszél a dologba. Ahelyett, hogy megmaradt volna szilu
ettnak, tipusnak egy k0I1b61. aki. mímt típus, és mint szíluett, jelentenevam.
mit: elrontja saját magát azzal, hogy túl sokat szerepel, és túl sokat zavarja
a történet menetét.. Az író láthatólag olyasféle szerepet szánt neki, hogy a sok
mindent valahogy összefogja; de Guilené éppen az ellenkezőjét csinálja. Szét
szabdalja a történet menetét, közbeszólásat folyton odébb tolják: azt a fölvevő

kamerát, amelynek azért mégiscsak meg kellene állapodnia valamin. Tekla
persze eltanulja tőle a türelmetlenséget, ugrálást; illetve talán Guilene is azért
ilyen, mert Tekla ilyennek hívja elő magában; míndegy, A képzettársítás jó
mödszer, de nagyon veszélyes módszer, Könnyen megesik, hogya képzetek
nem a hősben társulnak, hanem csak az író társítja őket, a hős számlájára.
Talán csak neki jut eszébe egyik dologról a másik, esetleg egyik szóról egy
másik dolog, nem pedig a hősnek. Vagyds, a módszer módszer marad, élet he
lyett irodalom.

Mi az igazán jó a Titánia ébredésében ? Az. ami talán a legkevesebb
igénnyel ké!lzült:az, ami reálisan ábrázol. A környezet, a jelen, melyben
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Tekla él: "I'ekla jelenének alakjai. Ez az, amikor a [átékos kis tarokkokkal
csinál nagy ütéseket. A nagy tarokkjai egy részét meg mintha elvesztégette
volna, Guilene-re, asszocíácíókra, egyebekre, igazi haszon nélkül.

Beáta beszél a regényben egy tolsztoji témáról. Jgnácz Rózsának kezében
volt a kor egyik nagy témája; egy téma, rnelyet erről az oldaláról még nem
láttak meg. Olyan nagy lapja volt, hogy mindent megnyerhetett volna.

Igy sem vesztett. De aki a játékos háta mögött ül, persze, hogy azt sze
retné, ha minden ütőlap ütne. (Rónay György)

SZ1NHAzI KRONIKA.A "Madách Színház" mutatta be Federico Gaicia
Lorca: "Yerma" címil "tragikus költeményét". A milfaji meghatározás magától
a költőtől származik. Es valóban, nem annyira drámai cselekmény, mint in
kább egy fojtott levegőjű, nagy sűritettségű ballada játszódik le szemünk
előtt. Az eleve meghatározott konfliktus, az alakok ugllancsak meghatározott
jelleméból folyik. Tehát nem dinamikus, hanem statikus. A tragédia nem a
jellemek fejlődéséből, a hősök cselekvéséből ad6dik, hanem éppen ellenkezőleg,
annak következménye, hogy ezek a hősök nem tudnak kilépni önmagukból,
képtelenek áttörni jellemüknek a helyzet, és az évszázados beidegz6dések ál
tal is megszabott korlátait. Ezért nem -tudnak igazán cselekedni sem, eltekintve
Yermának att61 az utolsó és végzetes te-ttétől, amikor megfojtja férjét.

Garcia Lorca tragédiáját nem is lehet a sajátos spanyol helyzettől és a
spanyol történelmi _fejlődéstől függetlenül megérteni. Különös világ volt a
spanyol virágkor tíilága, amely a feudális társadalomszerkezet legfelső szint·
jén elhelyezkedő rétegekben kialakult. A mindenek fölé helyezett becsület
morál, pátosz, bizonyos komor szigorúság (gondoljunk csak a viselet ben -domi
náló fekete szinekre) és az emberi kapcsolatok valamint az emberi érintkezé~

részletekbe menő szabályozottsága jellemezte ezt a világot. -
"Sinkendes Kulturgut"-nak, "alászálló kulturjavak"-nak nevezi a szaktu

domány azokat a műveltségi, művészeti javakat, stílust, szokásokat, amelyek
az osztályrétegeződésű társadalmakban a felső osztály köréből lefelé, az al
sóbb osztályok felé terjednek. Ennek a törvényszerűségnek megfelelően jutott
le a spanyol arisztokrácia és nemesség eszmevilága a parasztrétegekig, már a
tizenhetedik-tizennyolcadik században. Közben természetesen jelentősen m6
dosult, embertelenül rideg és merev formákat öltött, és ezekben konzervál6
dott századokon át. Garcia Lorca a maga idejében (a két világháború között)
sok helyütt még érintetlen állapotában találkozott ezzel a sivár és ember
ségében - ezt bátran mondhatjuk - eltorzult paraszti világgal. Ez ellen vette
föl a küzdelmet a költészet és a színpad eszközeivel.

Es itt most mindjárt állapítsuk meg, hogy Lorca, ezt a harcat nem a ke
reszténység poziciójáb61 folytatta. Bajosan is tehette volna ezt, hiszen a ma
radi életformák támogatói, vagy legalább is tolerálói között, sajnálatos m6
don, ott kellett látnia a spanyol egyházat is. A spanyol katolicizmus mindig
büszke volt az ország életében elfoglalt 'kiemelkedő és domináló ezerepére. A
kerdés csak az, hogy volt-e benne köszönet? Mert vajon beszélhe!ünk-e ott,
a szö igazi értelmében vett kereszténységről, ahol a becsület parancsa meg
előzi a szeretetét és ahol a nő, arabszolgáéhoz hasonl6 kiszolgáltatottságban
él, anélkül, hogy ennek az állapotnak tudatára ébredne.

Az egyház fegyverbarátságára azonban, Lorca, már ihletének: némely [or
rása miatt sem számíthatott. Mint korának legtöbb írója, ő sem maradt, ment
az újabb méllllélektani kutatások, és főleg Freud elméletének hatásától. Latin
értelme és kedélye persze megóvta őt minden túlzástól ezen a téren. A szezu
alitás problémáinak az a kendőzetlen fölvetése azonban, amellyel darabjaiban
találkozunk, főleg még az ő korában, széleskörű (bár a maguk nemében szín-
tén túlzó) katolikus érzékenységeket sérthetett. _

Tegyük még hozzá mindehhez, -hogy amikor Garcia Lorca "harcáról" be
$zélünk, nem szabad valamiféle programirodalomra gondolni. Lorca mélysége
senhitt a színház nevelő erejében. Eppen a "Yerma" madridi külön előadlÍ8a
alkalmából elhangzott beszédében mondta a többek között:

" .•• A színház az egyik legkifejezőbb és leghasznosabb eszköz egy or
szág építésére. Légsúl1lmérő, amely egy ország nag1lságát vag1l han1latlását
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"jelzi. A finomérzékeny:;égű és minden ágában - a tragédtától a bohózatig 
Jól irányított színház néhány év alatt képes megváltoztatnt egy nép fO{}ékony
ságát. Am a lezüllesztett sztnház, ahol Pegazus szárnyait pat.ái helyettesitik,
eo'll egész nemzetet tud közönségessé tenni és elaltatnl.

A szinház a sírás és a ne-vetés iskolája, Szabad ítélőszék, ahol az embe-rek
ósdi és téves erkölcsi tételeket tehetnek nyilvánvalóvá, ám élő példákkal ál·
lithatják a néz6k elé az embert szív és az érzelmek örök normáit."

tgy vélekedett Garcia Lorca a szinházról. Ugyanakkor, mint költ6, csak
az ábrázolandó valóságra és az ábrázolás bels6 igazságára függesztette BZ4
met, mert jól tudta, hogya művészileg hiteles és igaz mű, a legjobb propa
ganda irat is egyben, és többet ér száz röpiratnál.

Az eddig elmondottak jócskán megkönnyfttk a bet'€zetőben rövtden már
jellemzett "Yerma" világnézeti és művészi elhelyezését. Yerma fiatal paraszt
asszony, akinek magtalan a házassága. Látszólag emiatt elviselhetetlenné válik
a légkör a házastársak között s a férj a vagyonért folytatott iHdöklő harcba,
éjjel-nappali munkába menekül az asszony szüntelen kesergése és vádasko
dása elől. Egyszerű, azt is mondhatnánk orvosi eset lenne, ha Garcia Lorca
nem sejtetné (és emiatt az előző mondat elején a "látszólag" szá), hogy az ok
és okozat itt esetleg megfordítható: a házasság magtalansága nem oka, hanem
következménye a Yerma és Juan közötti viszonynak. Yerma nemcsak testi,
hanem pszichikai sterUUásban is szenved. Eletét valami sajátos, öncéhl köte
lességmorál szabályozza s a házas élet is az elvégzendő kötelességek egyike
A házastársi odaadásról, a szerelemben való feloldódásr6l hallan! sem akar
rideg és kiszikkadt természete. S mtkor Juan először közeUt hozzá a szerel
mes férfi szenvedélyével, egy csókot kérve tőle, "azt soha. Soha" kiáltással öli
meg a férfit.

Yerma lelkiIJetének torzsága a kereszténység felől nézt>(~ is torzság. Hi
sum ki lehet-e szebben fejezni a házastársi odaadás nagyszerűségét, minI
Krisztus tette, amikor a házasságról szólva azt mondotta: " ... és akkor már
:nem ketten vannak, hanem egy test Federico Garcia." Lorca a pogány életörömiit
áHítja szembe ezze! a torzsággal, bóméhű asszonyok vidám termékenységét s
a végén még egy ugyancsak pogány ízű termékenység! játékot is betktat, ami
azonban mind máig élő népszokás is lehet. Lorca ugyanis bőségesen ment a
spanyol népköltészet hagyományaiból is. A hegyi patakban fehérneműt moső

asszonyok vidám kórusa és vérbő, asszonyos plcelődése, nllelt'elésl'_ a komor
ballada egyik üdítő színfoltja.

A darabot Németh László fordítot w . magyarra. ErtheM, hogy felfigyelt
Garda Lorca költeményére, hiszen annak problem.atikája sokbtui rok!)n ez
"lszony"-éval (azzal a különbséggel, hogy Németh LászlÓ érthetűnek: és meg·
-'rnagyaráihatónak tartja hősnője -magatartását, míg Lorca minderwstül eluta
:ítja). Mégsem volt szerenesés t'állalkozás, hogy ő fordította magyarra a

'"Yermá"-t. Ez bizony, inkább egy kőltőre váró feladat lett volna. Németh
László nyelvi szempontból nyilván pontos, de nagyon is prózai szövege a mti
egyik lényeges elemével, a költészettel maradt adós. Az ilyen mondatok 

-hogy csak két példát említsünk -. mint ezek is: "Am jó. Majd okot adsz az
.emberekneJe a beszédre", vagy "Ne beszélj, arra- kérlek: Hagyd annyiban a
fIolgot", legföljebb nyersf01'dításba valók, de Ilem egy kész műfordftásba.

A Madách Színház előadása meglehetősen egyenetlen, ami főleg egyegy·
értelmű rendezői koncepció hiányára vezethető vissza. A kitűnő Psota Irén,
mintha nem tudná eldönteni, hogy (közhelyesen szólva) pozitiv vagy negatív
hősnek alakitsa-e Yermát, és ennek megfelelően rokonszenvet vagy ellenszen
vet keltsen-e iránta. Holott a probléma nyilván nem ez. Yerma nem tragikus
11,68. Egy természetellenes állapot szenvedő alanya, s ez az állapot egy eltor
zult lelkiségnek oka vagy okozata. Akár ok, akár okozat azonban ez a lelki
ség, Yerma (noha beszűkült tudattal) de mégis tudatpsan vállalja és ezért hor
dozza magában arornlás csiráit és tuIajdonvégzetét. Es erkölc.~tleg semmi
vel sem áll földet és birkákat gyűjtögető férje fölött. Juan, a férj alakját

':Avar__István keltette életre, sokkal egyértelműbben, egyszerű de meggyőző
eszkiizök cel. A népes szereplő gárdából Kis Manyi Űregas8zonya, Bé~8 Ita.la
:lavasa.s~zonya- és UJte Attila egy fából faragott pásztora kivánja a névsze

'TÍntí említést. (D01':nnby Károly)
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KtPZOMOV:eSZET. Németh Lajos C.ontváTl/-kllnllve. Jelentösmunkával
gyarapodott a magyar művészetí irodalom: az elmúlt esztendő végén napvilágot
látott Németh Lajos monográfíája' -Csontvárll Kosztka Tivadarról; a fínom
papírra-nyomott, sok képpel illusztrált, nagyformátumú könyvet 6200 példány
ban bocsájtotta közre a Képzőművészeti Alap kiadója. (A rnonográfía egy-
idejűleg nyugati nyelveken is rnegjelent.) ~

" Gondos, alapos a korrajz és az életrajz! rész, - rendkívül szépekiés el-
mélyültek a képelemzések (rnílyen emlékezetes' például "A Madonna-festő"
"A fohászkodó üdvözítő" vagy "A jeruzsálemi panaszfal" círnű festmények
tárgyalása l), - érdekes az összevetés a külföldi és magyar kortársakkal (H.
Rousseau, Chagall, Gulácsy), - fájdalmas érzéseket keltő a Csontváry-rnűvek

hányatott sorsáról szóló vész (a mester sok jelentős munkája - így a "Man
dulavirágzás Taorminában", az "Olasz halász" vagy a "PrédikálÓ szerzetes"
megsemmisült vagy elkallódott a halála utáni évtizedekben), --:- tanulságos-és
elgondolkoztató a Csontváry-életmű körüli irodalmon való végigtekintés, a
Csontváry-értékelések szembesítése.' Vizsgálódásait Németh -' véleményünk
szerint joggal, a nemzeti elfogultság túlzásai nélkül - így sornrnázza: "Csont
váry művészete az egyetemes művészettörténet nagy értéke.vPosztímpresazí
onista? Neo-primitív? Expresszionista? Szürrealista? Míndegytkből valami,
mégsem sorolható egyik irányhoz sem ... Van Gogh, Cézanne, Gauguin egyen
rangú, hallatlanul eredeti társa ... A Raffaellók, a görög szobrászok ... egyik
utolsó rokona." .

Hatalmas munkát fektetett Németh a részletes bibliográfia és az oeuvre
katalógus összeállításába is. Aki a jövőben Csontváryval kíván fÓglalkozni,
annak kiindulópontja -a fennmaradt eredeti művekbe való belemerülés mel
lett - elsősorban Németh könyve lesz.

Kifogásaink csupán apróságokra vonatkoznak. Néhol - úgy gondoljük .,..
az idegen kifejezések (dereisztikus, autisztikus, szubsztraktív stb.) számát
csökkenteni lehetett volna. A 138. oldal utolsó bekezdésében azt olvassuk,
hogy Csontvary ,,1919 telén" még munkálkodott; nyilvánvaló sajtóhibáról van
szó, s 1919 helyett 1910 értendő; a 246. sz. jegyzetben hibásan szerepel a, nagy
angol-ír író, James Joyce vezetékneve. E nem jelentős kifogások, illetve kor
rekciók természetesen nem érintik a kiváló fiatal tudós szeretettel és nagy
felkészültséggel megírt munkájának értékeit. A könyv stílusa is eleven, a leg
jobb esszéistákra emlékeztető.

, A 176. oldalon említi Németh Fülep Lajos. professzornak e sorok írójához
küldött, Csontvaryval kapcsolatos leveleit, s idéz isbelő1ük pár sort. Hadd
citáljak még én is e Fülep-Ievelekbőlkét mondatot: "Csomagolás előtt újra
megnéztem az újra restaurált képeket, nagyon alaposan, minden részletükben;
a legnagyobb, ami valaha volt". S egy cikkem befejező szavaira válaszolva:
"Nem az a kérdés, hogy »néhány műve meg fogja-e állni az idő próbáját«,
hanem, hogy az idő meg fogja-e állni az ő próbáját ..."

'Németh könyve fontos .mérföldkö a Csontváry-kutatásban, denyilvánriem
az utolsó szó, Újabb írások, újabb szempontok. újabb értelmezések fognak
születni a mesterről a következő években es évtizedekben, hiszen Csoritváry
is azok közé a legnagyobb és legtalányosabb Szellemek közé tartozik, akiknek.
életműve mindig mágnesként fogja vonzani a kutatókat, a kommentátorokat,
az esztétákat, II tisztelőket. Ö is egyike azoknak a művészeknek, akiknek sorsa
"örök virágzás", akik - Ady szavával - emberöltők múlva is "élni és 'hódí
tani fognak egy fájdalmas, nagy élet [ussán", Műveit (akárcsak az Irók. közül
Dantéét, Villonét, Shakespeare-ét, Mallarrnéét) sosem lehet sem megúnni, sem
kimeríteni, mert azok mindig fognak rtartogatní a későbbi korok számára' is
valami jelentést, rnondanivalót, üzenetet. - amely II kortársak vagy at előZő
nemzedékek számára rejtve maradt. '

•• *
Bokros Birman Dezső halálára. Január utolsó napjaiban közlekedésl ~bal

eset áldozata lett Bokros Birman Dezső, kiváló idős szobrászmüvészünk,
Medgyessy és Ferenczy Bén'! nemzedékéhez tartozott; a három nagy szebrász
művészete több ponton és több időszakban érintkezett is (az archaikus korok
alkofásaihoz váló visszanyúlás, robusztus és monumentális jelleg stb.), elvá
lasztja azonban Bókrost a másik kettŐtől az á vonás, hogy az 6 munkássága
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1r6nikusabb. fenyarabb. kortmk emberének zaklatottságát, lelki díszharmó
niáját, belső konflíktusalt jobban kifejező. mint Medgyessyé, Ferenczy Bénlé.
A két vílágháború között a baloldali állásfoglalású Bókrost II hivatalos körők

nem becsülték sokra és nem foglalkoztatták érdeme szerint: a felszabadulás
után Kossuth-díjat kapott, de azután 1950 körül - amikor röpködött él "fOl'
malista" mínősítés - ö is azok közé tartozott, akiket háttérbe szorítottak
(Talán azért is, rnert 1945-ben ~ pár klrnagasló idősebb rnűvésszel, Egryvel,
Czóbel Bélával. Márffyval együtt - csatlakozott az avantgardista "Európai
Iskolá"-hoz.) A mellőzés kicsit bántotta, de különösebben nem zavarta. Tudta,
hogy szobraí - a "Csúcsoskalapos önportré", a fiatal Ady feje. fl Don Quijote,
az Ulysses, Ujvári Péter és Keleti Arthúr irók arcrnásni, a "Napba néző bá
nyász", a "Rokkant katona" - és grafikai rnunkáí (pl. a bibliai Jób gyötrel
meit feldolgozó Iítográfía-clklus) k íiktathatatlanok a magyal' múvészet törté
netéből. Életében rnindössze két kís ikönyv jelent meg Bokros Birrnanról; most
hogy már nem él, meg kell indulnia a komoly rnűtörténetí tevékenységnek,
amely fel fogja mérní alkotói orrginalttását és - minden bizonnyal - meg
fogjaerösíteni Kassálc Laios szavait: "Bokros Birrnan nagyszerű szobrász,
eddigi munkáival rég bebizonyította alkotóképességet. Ha rnodern szobrászatnk
közül a három legtehetségesebbet kellens megneveznem. kótsegtelenüí az li
neve is köztük lenne."

***
Az "Arts Magazine'· címú New York-i folyóirat 1964. évi szepternberi szá

ma Alfred Werne1' terjedelmes írását közölte Budapest művészeti gyűjtemé

nyeiről és képzőművészeti életéről. Werner a közelmúltban Magyarországon
járt, s itt szerzett benyomásairól számolt be a cikkben. A Szópművészett Mú
zeumban őrzött alkotások közül kiemeli El Greco, Zurbaran, Goya, Rembrandt
festrnényeít, Boltraffio Madonnajút (amelyet korábban Leonardónak tulajdoní
tottak), Raffaello Eszterházy-Madonnáját. Velázquez étkező parasztcsaládot
ábrázoló képét, Leonardo és Rembrandt vazlataít, rajzait.

A Nemzeti Galériában látott magyar festők közül Munkácsy-val foglal
kozik hosszabban a cíkkíró, különbséget téve II festőnek a műkereskedclem

részére ontott, felületes, kései rnunkái és fiatalkori, jelentős alkotásai között,
"amelyek Courbet romantikus realizmusával rnutatnak rokonságot.' Említi a
cikkíró Színyeí-Merse "Majális"-át, ezt a "csaknem impresszionista rnűvet",

Rippl-Rónait, a-ki a "Jugendstilnek egy magyar változatát nyújtotta". Aba
Novákot, akinek becsüli ,.élénk színeit és a humor iránti érzékét". Czóbel
Béláról mínt Henri Matisse egykori tanítványáról esik szó a beszámolóban. E
művészeknél azonban sokkal jelentősebbnek tekinti Werner Csontváryt, akit
.,a szürrealizmus egyik előfutárának" nevez, "mágikus realistának", akinek
rnunkáí "perzsa mesékhez hasonló ízűek." Az említett. pár rnuvész kivételével
- Werner mérlegén - a Nemzeti Galériában látott festök zöme - mint vagj'
"utánzó" vagy "eklektikus" - könnyűnek találtatik. Megjegyzi viszont a cikk
szerzője, hogy több jelentős modern festőt és szobrászt Magyarország adott
Nyugat-Európának és Amerikának. Ötöt meg is nevez közülük: a két évtized
del ezelőtt elhunyt Moholy-Nagyot. a Párizsban élő Vasarely Víktort, a Zü
richben megtelepedett Kemény Zoltánt, az 1964-es velencei biennále szobrá
szatí nagydíj asát, Peterdi Gábort (New York) és Kepes Györgyöt (Boston). A
cikk végén egyes, a mai magyar múvészetpolitikával szembeni Ienntartásokat
tartalmazó észrevételek olvashatók.

A magunk részéről Werner beszámolójában - örülve annak. hogy benne
a Szépművészetí Múzeum chef-d'oeuvre-jeiről, Munkácsy egyenetlenségeíről,

Csontváry zsenialitásáról stb. jó ttélőképességre valló, szép megállapításokat
nem egyet találtunk - bizonyos egyoldalúságokra is felfigyeltünk. Igy példá
ul sajnáljuk, hogyacikkíró tekintete elsiklott olyan magyar festők felett,
rnínt Ferenczy Károly, Gulácsy, Egry József (l), Derkovits vagy Vajda Lajos.
- Nem érezzük méltányosnak e megállapítását sem: "Nem tudnék megnevezni
egyetlen olyan magyar szobrászt se, aki túlnőtt volna a középszerűségen." Az
amerikai művészetí író véleményét nehezen tudjuk igazságosnak elfogadni, ha
Medgyessy Ferenc, Ferenczy Béní, Bokros Birmari és Borsos Míklós rnunkássá
gára gondolunk.. Wernerrel ellentétben Medgyessy értékeire felfigyelt annak
idején Maíllol és Despiau, Bokros Birman portrérnűvészetére Thomas Mann,
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Ferenczy Béni plasztikai és grafikaimunk.ásságára Hans Sedlrnayr münchení
műtörténész-professzorés Otto Benesch, a bécsi "Albertína" igazgatója, Borsos
Miklóséra a carrarai szobrászatí biennálé bírálóbízottsága, amikor a közel
múltban díjázta. s az osztrák művészetí kritíka, amely oly melegen méltatta
a mestert.

"Beszélnek egy avantgardista múvész-rétegről, amely idejének csekély ré
szét (??) az egyéni keresésnek szenteli", idejének másik - nagyobb -részé
ben víszorit a hivatalos megbízásokon dolgozik, s a "bürakraták helyeslésének"
elnyeréséri fáradozik, - írja Werner. Lehetséges, hogy akadnak ilyen avant
gardista rnűvészek Magyarországon. - a szerző általánosítása azonban nem
megalapozott. A magyar avantgardisták legjobbjaira (Kassák, Korniss Dezső,

Anna Margit. Bálint Endre, Ország Lili, Gyarmathy TIhamér, Giron Emmánu
el, Papp Oszkár stb.) nem az ilyesfajta magatartás a jellemző. De egyébként ís:
lelkiismeretes, valódi rnüvész - tartozzon bármely iskolához, stílusirányhoz 
tud délelőtt "egyéni k.fsérletezéssel" foglalkozni, délután pedig - más szel
lemben I - a hivatalos munkán dolgozni? Etikus, valamirevaló művész ilyes-
míre soha, seholsem volt hajlandó. .

Mindent egybevetve: kicsit több körültektntéssel hűségesebb. tárgyilagosabb
képet nyújthatott volna képzőművészetünkrőlaz "Arts Magazíne" munkatár
sa. Talán egy másik alkalommal újra ellátogat Magyarországra, s akkor 
egy következő cikkben - módját fogja találni, hogy egyes észrevételeit revi
deálja, Illetve Jdegészítse.

***
Vadenné Perényi Irffl Sopronban élő festőmúvész a györi Műcsarnokban

állította ki Iestményeit és grafikai munkáit. A posztímpresszíonísztikus nyel
vezetű művész Vaszary, Csók és Lyka tanítványa volt annakidején a főisko

lán, évfolyamtársai Hincz és Kontuly voltak. A művésznö készített eb'}' na
gyobb sorozat Ady-íllusztráclót is, és ötven temperafestményt az "Isteni Szín
játék" egyes részleteihez, párat pedig a Dante és jóbarátja: Forese Donati kö
zöttí szonett-váltáshoz, Dante ihletésére született munkáiról - amelyek an
nakidején Sik Sándor tetszését is megnyerték - joggal jegyezte meg a ka
talógus szövegének írója: "Erős művészí egyéniség és mesterségbeli tudás kí
ván itt méltó módon társulni a világirodalom egyik legnagyobb jelenségéhez",
- Dantéhoz,a:kinek 700-dk születési évfordulójára a következő hónapokban
emlékezik meg az emberiség. (Dé·l.'énYi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (H a y d n: E v s z a k o k a R á d i ó z e n e Icar m a
c l Ti- é j á n.) Lehel György vezényletével adta eU! a Magyar Rádió és Telev!zM
Szimíorükus Zenekara éB Kórusa Haydn egyik legismertebb mesterlll/úvét, az
Évszakokat. - És itt máris álljunk meg egy pillanatra. A Rádi6kórus énekli
az Évszakolcat, másik kitűnő énekkarunk a János passi6 el6adá.sára készül6-
dik, a harmadik közkedvelt k6rus "kirándulást tesz" a komoly zene teTÜle
tére és elég 1,egyes ér,zelmeket keltve adja el6 Mozart Requiemjét. A Buda
pesti K6rus pedig, amely ezeknek a daraboknak kétségkívül leghitelesebb é!!
leg;<lbb tolmácsa - új darabokat tanul. Nincs itt valami hiba? A hangver
senylátogatók évr61-é1Jre egyet-kettőt kapnak csupán legn.épszel'iíbb k6rusunk
..siker"-8zám~iból, az új betanulások viszont korántsem mindig életképesek.
Nem is egy példát tudunk, amikor a kórus nagy szorgalommal, anyagi er6it
sem kimélve új milt'et tanult be és azt egyszer (I) adta elő összesen. Nem azt
jelenti persze mindez, hogy ne adjanak elő új műveket, hiszen fejlődésre, újra
mindig szükség 1,an. Csupán a ;Jobb elosztást és a bevá.lt, régi múl,ek gyako
ribb előadá.~át hiányoljuk.

Az Euszokok megsz6laltatása egyébként nagy sikert aratott. Ebben méltán
osztozott fl karmester, Lehel György, kitún6 együttesével, és a három nagy
szerű sz61Istá1Jal, László Margittal, Réti Józseffel és Antalffy Alberttel. (Er
demes megjegyezni. hogy RMi J6zsef délelőtti nagyszerű szereplése után este
az Operaházban élete egyik legnagyobb sikerét aratta Flotow Mártájában. Az
utols6 fel'l)onás itt-ott érezhető fátyolozottsága azonban arra mutat, hogy eg1l
napon nem szaba,d Tdt ilyen nagy feladatra tlállalkoznia.) Az Énszakok. eló
adásán kivált a genre-képek megsz6laltatása sikeTÜlt. Mindvégig éreztük ezek»
ben, hogy Haydn talán eov művében sem került közelebb a népi lelkúé{1et

181



hordozó dallamvHághoz. A prózai egyszerűséget azonban mindegyik tételben
"megemeli" a kitűnő kórU$betétekkel: ezek fiqyelmeztetnek, hogya TeremMs
tőszomszédságábanvagyunk. A mü végén örök tanulságui állnak ott e sorok:
" • •• csak az erény maradt meg, és változatlanul vezet bennünket az idő .és
az esztendők változásaiban .•."

Az F:vszakok az emberi élet himnikus ábrázolása. Haydn azonban ebben
a művében is magasabb nézőpontból szemléli időnként a földi életet: távla
tokat és értelmet ad neki, amikor állandóan figyelmeztet a köztünk munkál
kod6 isteni kegyelemre. Ez teszi zené1ét a legkomorabb pillanatokban is de
rűssé, sokszor önfeledtté. Pedig leveleinek tanúsága szerint az öregedő, de
még ereje teljében lévő Haydn éppen az Evszakok megfeszített munkájába
rokkant bele •••

A siker azonban mindenért kárp6tolta. "Az e.lmúlt héten magas nemes
uraink előtt három ízben játszották új művemet az Éoszakokat osztatlan si
kerrel" - írja 1801. május 4-én Ignaz Pleyelnek Párizsba. Még ugl/anebben a
h6napban a Burgban is előadták a művet, a szoprán szólót pedig maga a csá
szárné énekelte. - Hautin szerint: "sok ízléssel és kife1ezéssel. de kevéske
hanggal'. - Amű rendkívüli sikere már az '111 század első híradása is. Hiszen
ekkor jut. el az ember önmaga legteljesebb kifejtéséhez Beethoven műveiben,
kivált a kilencedik szimfóniában. Az F:vszakok üstdobokkal keretezett zár6
kórusa ennek az új időnek első lélegzetvétele és egyben a régi· fájdalmas bú·
csúszava •.•

(A M a g y a r K a m a r a z e n e ka r h a n g ver s e n y e a Z.e ne a k a
d é mi á n.) Tátrai Vilmos vezetésével évről évre emelkedik a kűlföldön is
'mélién. népszerű Magyar Kamarazenekar hangversenyeinek színvonala. Am
túlterhelt muzsikusai egyre gyakrabban panas'!kodnak fáradságr61, "túljátszott
ságr61". (F:rdemes . lenne azon is elgondolkodni, hogy az Allami Hangverseny
zenekar eql/ik-másik művésze nem .a három-négyszeresét végzi.e az átlagos
emberi teljesítőképességnek.) Ilyenkor produkcióík színvonala egyenetlen, ki
tűnően megoldott részleteket szürkébb, fásult tételek követnek. Igy volt ez
leaut6bbi hangverson1/ükön is, amikor Vivaldi remekül előadott G-dúr hege
d-aversenye után (Tátrai Vilmos könnyedén és nagy érzelmi gazdag!ággal ját
szotta a sz6lót) Stamitz népszerű brácsaverst!'Il1/e m"qlehetőson unalm'l.s"tak ha
tott. Örömmel hallottuk az egyilttes műsorában Werner Két preludiumát és
fual11át. Az osztrák származású Gregorius Joseph Werner, Haydn közvetlen
elődje volt a kismartoni zenekar élén. TermékemJ alkotó volt s része lehetett
abban, hogy Haydn a műzenei elemek mellett gyakran használta a népzene
felszabadító rétegeit is. Werner ugyanis néhol sZívesen vegyítette szigorúan
ellenpontos szerkeeztésű alkotásaiban a délnémet népies stílust. Élete v~géig
Kismartonban élt s egészen elmaguarosodott (Hárich János a Muzsika 1930-as
évfolyamában a maouar zenészek közé Borolja és evvel a címmel írt r6la mél
tatást: Werner Gergely J6'!sef.) . .

Tátraiék· műsorán.ak középpont1ában ú1 magyar m-a;Takács Jenő Passa
cagliájának bemutató1a állt. A mű nem tér el a hagyománuoktól: osztinátó
ba.sszus témákra évül, mint elődje és névad6;a· a tizenhetedik századi stili·
zált tánc. A klasszikus példákban, kivált Frescobaldi, Bach és Hiindel m1ívei
ben azonban szabadabban szárnyal a dallam, ezt Takács Jenő meglehetOsen
elégikusra fékezte. Ezért éreztük érzelemvilágát eg1/síkúnak, bár az életnek
azt a kis szeletét kétségkívül hatásosan, komol1/ mesterségbeli tudással fejezte
ki. örültünk a mú szokatlanul meleg fogadtatásának - A Mag'ljar Kamara
zenekar músorát Mozart B-dúr szimf6niája (K. 319) zárta, a szokottnál szin
telenebb, erőtlenebb előadásban, bár a siker így sem maradt el.

(Z e n e i k ö n y v e k r (J l.) A Zeneműkiad6 adta ki KeresztuT1/ Dezső és
Keresztury Mária fordításában Maurice Maeterlinck Pelleas és Mélisande cí
m-a műv~t, amely 'Debussy· operájának is szövegkönyve. (Apr6 változtatásokat
eszközölt rajta csupán a Bzerző engedély~vel.) A fordítást Kodály Zoltán De
bussyr61 írt 1918-as tanulmánya és Barttui Dénesnek a Pelleas és Mélisander61
írt ragyog6 esszéje eg~sziti ki. Nekünk most nem a fordítás milyens~gének

megállapítása a feladatunk s nem is az, hógy eldiS1Úsük, helyesen tette-e az
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Operaház, amikor a művet Blum Tamás forditásában vitte színre, Annál in
kább szeretnénk felhívni olvasóink figyeImét Bartha Dénes nagyszerű tanul
mányára, amelyről bízvást elmondhatjuk, hogya legkiválóbb zenével foglal
kozó tanulmányok egyike.

Bartha Dénes érezhetően szembeállítja Debussy t és Wagnert, jóllehet a
Pel/eas sokat meritett a wagneri zenedráma, kivált a Trisztán ösztönzéseiből.
Igaz, Debussyalteregója, Monsüm1' Croctie elég legsújtóan nyilatkozik Wag
nerról, s különösen a wagneri antihumanizmust bírálja. (Ez azért is érdekes,
mert Puccini viszont Debussy emberségét ítéli el meglehetősen éles szavakkal.)

Hogy mit jelentett a Pelleas a kor zeneszerzőinek, azt ma már nehéz volna
felmérni. Ravel életrajzírói megemlítik, hogy az "apacsok" tomboló lelkesedés
sel kisérték mindegyik előadását. Milhaud és 'Honegger állandóan zongora
kivonatát forgatta. Hatása alá került Sztravinszkij és Bartók is. Korántsem a
Pelleas leszűrt. szinte "átszűrt" világa ragadta meg őket, hanem sokkal inkább
az a bátorság, amellyel ismét trónra ültette az emberi érzelmeket. Sőt, azok
nak legfinomabb rezdüléseit is. Ebben Debussy kétségkívül Muszorgszkijt te
kintette példájának. Nem hiába írta róla egyik méltatásában: "Senki sem szólt
még szelídebb és hatásosabb hangon lelkünkhöz".

A Pelleas az emberi lélek legrejtettebb rezdüléseit is hitelesen szólaltatja
meg, nem hiába merítettek belőle indításokat az expresszionisták és az imp·
resazionisták is. (Ezen a ponton érdekesen egészíti Bartha Dénes fejtegetéseit
Sergio Fai/oni, aki Debussynek a futuristákkal való kapcsolatát elemzi. Sze
rinte "a Pelleas és Mélisande cím'Ű operában éppúgy benne van az egész élet,
mint Shakespeare darabjaiban, de mindent ködfátyolon át látunk. Az opera
személyei sápadtak, mint a halottak, és inkább fantazmag6riák, mint eleven,
hús-vér emberek", Zenei körökben sokáig divatos »olt ez a felfogás és Bartha
Dénes egyile legnagyobb érdeme éppen az, hogy számtalan tudományág bevo
násával bizonyítja be, hogy az új operaműfaj e/.ső terméke minden addigI
nálreálisabb, mert az emberi érzelmek soha nem ísmert mélységéig hatol le,
sokszor csak jelzésekkel, de ezek a jelzések gyakran kifejezőbbek, mint a 1'0
manttkus zenedráma egy felvonása. Bizonyságul idézzük Kodály Zoltán tömljr
és mégis annyira találó szavait: "A szabadság és szépség felé visz az út, ame
lyen elindult. És itt nem fontos, hogy az új világból mekkora darab az (jvé.
Határa nem nagy, a néhán'y legnagyobbak birodalmához· nem ts fogható. De
1«l1t6 a maga vi.lágában és ennél tőbb senki sem lehet.,." (Rónay Lászl6)

FILMEK VILAGABÚL. Nehéz egy olyan filmről a legnagyobb elismerés
hangján beszélni, amelyet alapjában elhibázottnak tartunk, de legalább any
nyara nehéz elmarasztaló szavakat mondani róla, ha mindezek ellenére műél

vezetet, elgondolkoztató és tartalmas órákat szerzett. Valamelyest paradoxon
nak hat ez, de nincs arnível jobban jeIlemezhetnók Shakespeare Hamletjének
új - ezúttal orosz - fílmváltozatát. Talán még soha ekkora tárgyi tudással,
ilyen alapos és mindenre kiterjedő felkészültséggel nem nyúltak a témához.
Grigorij Kozincev - aki egyben a forgatókönyv írója - nemcsak a legne
vesebb szovíet rendezők egyike, hanem az orosz Shakespeare-kutatás egyik
szaktekintélye is. Ezt a Hamlet-filmet nyolc esztendei munkával készítette
elő. Hogy mennyíre a nagy angol drámaíró "pulzusán" tartotta kezét, mutat
ja, hogy ebben az időben jelentette meg hires és nagysikeru könyvét is, a
Kortársunk Shakespeare-t. Annál sajnálatosabbnak érezzük, hogy ez a rend
kivül elmélyült fáradozás II téves alapkoncepció míatt nem járhatott teljes
sikerrel.

A Hamlet rendkívüli árnyaltsága, a főhős jellemének s II dráma vonalá-'
nak szubtílís bonyolultsága eleve arra csábítja mind a színészeket, mind pe
dig a rendezőket, hogy k-iki a maga elképzelését, felfogását érezze bele a szín
padon történtekbe. Igy jöttek létre a különböző "Hamlet-tipusok": az őrült,

az enervált, a habozó, a filozófus, az Ödípusz-komplexusos, a ravaszkodó, a
gyáva dán királyfi. E tipusok népes seregéhez most Kozincev határozottan
célratörő, szinte küldetést betöltő, majdnem forradalmár Hamletje csatlakozik.

Kozincev, mJnt ahogy erre egy sajtönyílatkozatában is célzott, voltaképpen a
lelkiismeret drámáját keresi a shakespeareí múben, olyan ember tragédiáját,
aki egy zürzavaros korban megkisérelte magasra emelni az vembertség zász-
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laíát. Amit magáról a fóhősről mond, azt érdemes szószerínt idéznünk: "Vl
lágos, hogy minden rövidítés, melyre a színházi- és fílmelőadás követelményei
egyaránt kényszerítenek, fájdalmas és megcsonkítja a művet. De kiirtani For
tinbras teljes szerepét, kivágni minden jelenetet, amelyben a két politikust,
Guildensternt és Rosencrantwt láthatjuk, ahogy ezt Olivíer tette, annyit je
lent, mint a Hamletre freudi értelmezést húzni és eltávolítani történelmi való
ságától. Mi azonban mindkét lábbal a földre álltunk. Hamlet élete nemcsak
az övé: rajta keresztül egy egész nemzet élete forog kockán. Az iránta érzett
felelősség, egy embernek más emberek iránt érzett felelőssége. Ez az a teher,
amit Hamlet a vállára vesz. Hamlet nem gyenge ember, ő az erősek közül
való. És amikor meghal, győz." .

Tetszetős felfogás, csakhogy mi nem tudjuk hinni, hogy Shakespeare ilyen
nek ábrázolta volna a dán királyfit ... Nézetünk szerint az író ebben az esetben
logikátlan drámát írt volna. Ha olyan határozott jellem Hamlet, mint ami
lyennek Kozincev festi, akkor apja szellemének megjelenése után még ha
bozhat, hogy esetleg halucináció áldozata lett, de amikor a színészek meg
elevenítette királygyilkosság után Claudius bűnössége nyilvánvalóvá válik, cse
lekednie kell. Hangsúlyozottan heves természete, nemes indulata az azonnali
megtorlást követélné. Indokolt lenne ez annál is inkább, hiszen később anyja
szebájában hirtelen támadt haragjában rnerő tévedésből öli meg a szeren
csétlen Poloniust, mivel mcstohaapját sejti a függöny mögött. Am tehetne
mást is, szervezkedhetne, pártot üthetne, hogy eltávolítsa Claudiust, aki mí
att "valami bűzlik" Dániában. Ez azonban merőben más dráma lenne ... Nos,
Kozincev érzi is ezt s közben ugyanabba a hibába esik, amiért Oliviert elma
rasztalja. Hogy mindkét lábbal a földre állhasson, hogy elképzeléséhez ido
mítsa a darabot, kiirtja belőle a jellem motivációjához rendkívül fontos ima
jelenetet s beiktat egy igen önkényes hajóutat.

Meggyőződésünk szerint Shakespeare nem ilyen dán királyfit képzelt s
logikai hibát se vétett. Hamlet ugyanis eléggé heterogén jellem, s ezért lé
lekalkatának megértéséhez. felépítéséhez feltétlenül szükséges, hogyadottnak
fogadjuk el a kor szellemét s az író vallásos meggyőződését, Felesleges ezt
bővebben taglalnunk, hiszen rengeteget írtak már róla s mindez eléggé köz
ismert. Allításunk igazolására elég két mozzanatot említenünk: Hamlet nem
apja szellemének szavaiban, vagy a látomás realitásában kételkedik, hanem
abban, hogy esetleg nem a Gonoszlélek akarja-e megcsalni; Claudiust viszont
azért nem öli meg ima közben, mert úgy véli; bosszúja így mitsem érne, hi
szen aki fohászkodás közben hal meg, üdvözül. A dráma lényeges építőelemei

ezek s ha figyelmen kívül hagyjuk őket, a mű szellemét torzítjuk el.
Könnyű Shakespearet egyoldalúan "realistának" tüntetni föl, küIönősen

akkor, hogyha hajlandóak vagyunk írói egyéniségát szimplifikáini s megfe
ledkezünk másik s talán ugyanilyen fontosságú aspektusáról, a misztikusi
voltáról. Nos, az, akit teljesen bűvölete alatt tart Shakespeare reálista oldala,
talán nem is egyszerűsít, csupán elmellőzi, észre sem veszi ezt a másik sa
játságot ...

Ezekután joggal merül fe! a kérdés, ha a film beállítottságát tévedésnek
tartjuk, akkor míért szólunk róla mégis elismeréssel? Azért a nem minden
napi bravúrért. amit az alkotök ezen a kereten belül mégis véghezvittek.
Amiért olyan logikusan és hallatlan precizitással ragaszkodnak feltevésükhöz,
hogy erőfeszítésük képes hitelessé, művészivé emelni azt. A jelenetek, pár hi
bától eltekintve - ilyen például Hamlet túl nyers, olykor durva bánásmódja
Ophélíával s a halott lány majdnem giccsesen "szép" fotója a víz alatt .,-

.sokkal átgondoltabbak. megoldottabbak, mint az előző, angol változatban. Kü
Ionösen szembeötlő ez a nagy monológot megelőző képnél. Ahogy a rendező

s az operatőr Hamletet "behozza" a színre, ahogy elkínzottan töprengő arca
előbukkan a roppant sziklák repedezett tömbjei mögül, az annyi feszültséget,
mély gondolati elemet és olyan szinte festményi kompoziciót sűrít egybe,
íhogy csak a legnagyobb dicséret illeti érte az alkotókat. A színészek játé
ka, különösen a. fontosabb szereplőké s közülük is kivált a dán királyfit ala
kító Innokentyij Szmoktunovszkij teljesítménye szinte hibátlannak mondható.
Ez a rendkívüli tehetséggel, roppant megjelenítő erővel s tán még nagyobb
intuicióva! megáldott művész úgyszólván lekottazza rendezője mínden gondo-
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la tát s olyan Hamletet formál, amely mínden bizonnyal maradandó élményt
nyújt azok számára, akik a filmet megnézik. És Ophélia I Lélegzetelállító en
nek a fiatal lánynak kristálytiszta és ugyanakkor "kol'hű" bája. Anasztaszija
Vertyinszkája arcéle, finom vonásai, kecses mozgása olyan, mintha Holbein
valamelyik grafíkája kelt volna életre. És mícsoda remek ötlet Ophélía tánc
leckéje! Olyan' toldalék ez, ami nem öncélú és nem is önkényes. Motiválja,
kiegészíti, közelebb hozza a szerep lényegót. Nem lenne teljes a lista, ha
megfeledkeznénk Vlagyimir Erenberg Horattójáról. Talán még soha nem ala
kították Hamlet egyetlen igaz bizalmasát ilyen minden mellékgondolat-men
tesen őszinte barátként ... Gyönyörű Sosztakovics gyászíndulója az eléggé vi
tatható felfogású végjelenetben. Ez a zene, úgy érezzük, túl fogja élni a filmet
s mint önálló alkotás kér helyet a zeneirodalom remekel között.

Kozincev - bármilyen ejtvéni felfogású ez a műve - a kivitelezésben. a
film-vívmányokat illetőleg eléggé eklektikus művész, Roppant tárgyi tudá
sát, gazdag tapasztalatait mintegy olvasztótégelybe helyezi. De nem is ez a
fontos, mármint az, ami ebben a tégelyben fortyog, hanem azok a párák,
amik felette kavarognak. Az alkotás igazi, művészl igénye ez. Nyilván ezt
jutalmazta a film velencei kítüntetése is.

Végezetül még valamit. Immár kétféle Hamletet láttunk filmen. A maguk
nemében kiváló alkotások ezek, csakhogy sokban egyéni elképzeléseket való
sítottak meg. Még rnindig várat magára az igazi: a shakespearei Hamlet.

(BlUe! Lajos)

HAGYOMÁNY ÉS REFORM ... A Vigilia lapjain ismételten olvashattunk
a két esztendővel ezelőtt megjelent Collectio Rituumról, az általa felvetett
problémákról és a II. Vaticanumon kezdeményezett liturgikus reformokr61. A
cikkírók sorában Kósa Ferenc és Szigeti Kilián is a lelkipásztor, illetőleg a
szakember véleményét kívánták írásarkban kifejezésre juttatni. A jelen alka
lommal hozzászólók nem a lelkigondozás oldaláról közelítík meg e mind bo
nyolultabbá váló kérdéskomplexumot. Mint a hazai tudományos kutatás aktiv
:részesei vizsgálják az említett cikkek íróitól felvetett problémákkal kapcsolat
ban a tájékozottság és a módszer tényeit. Azoknak ugyanis, akik ezekkel a
problémákkal foglalkoznak, elkerülhetetlenül érintkezésbe kell kerülniök, mínt
ahogy valóban érintkezésbe is jutottak - a pasztorációs-liturgikus szeros
mondanivalákon túl - nemzeti rnűvelődésünkmúltjának nem egy nagy prob
lémájával. A népi hagyományok történetére, az anyanyelvűség kezdeteire, a
népi zenei kultura történetére gondolunk. Figyelembe vették-e vajon - e kér
dések tekintetében - legalább az utóbbi évek és évtizedek hazai tudományos
sága által elért eredményeket? Az eredmények felhasználása, az említettek
sajátos mondanivalójába illesztése és előadása megfelelő módszerrel, egyik
másik felvetett téma tekintetében tudományosan, a kor hazai és európai szín
vonalán történt-e? Már pedig enélkül állásfoglalásaink menthetetlenül az ér
zelmi okokból keletkezett, vagy tájékozódásbeli egyoldalúság által szült re
torikus deklarációk és félmegoldások zsákutcájába visznek.

Kósa Ferenc, a Collectio Rituum - tudomásunk szerirrt - egyik szerző

je, azon a véleményen van, hogy a magyarság szertartásos életének, történe
tének kutatása még alig indult meg. Figyelmét így nyilván elkerülték a szak
rális népi hagyományanyag gyűjtésének jó részben publikált eredményei, a
népzenekutatás által a felszabadulás óta feltárt és a Magyar Népzene Tára
"Jeles Napok" kötetében közzétett, a MTA Népzenekutató Csoportjánál pedig
többszáz rnéteres hangszalag felvételeken a kutatók számára hozzáférhető népi
gregoríár. emlékanyag. Ugyanígy sajnos, 'i régi énekeskönyvek, Kajoni
Kancionáléja, a Cantus Catholicik (Kisdy és Szelepchénlli), Naray: Lyra coeles
tise, Bozóky Mihály tisztes és oly sokáig kedvelt és használt énekeskönyve.
Pedig mindezeket ismerte és használta már a századvég jeles egyháztörtené
sze, Bogisich Mihály v. püspök: ismerték és használták - inkább a dallam
anyag dolgában - a "Szent vagy Uram!" érdemes szerzői is. Ismerhették és
használhatták volna tehát a "liturgikus fordulat" előkészítői is, hiszen "a
bölcs ember kincsesházából régi és új dolgokat ad elő". Az igazság azonban
az, hogya korábbi, a gregoriántól is inspirált hagyományokkal való, szinte
teljes szakítás jellemzi a Collectio Rituum szerzőinek művét. De ugyanez su
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nemcsak a zenei, de a nyelvi színvonal tekintetében is. Holott a mai sokat
olvasó, örvendetesen magasértékű irodalmi iskolázásori átment ember igényes
ségét'ésfzlését is számításba kell venni, ha a líturgiát magyarul akarjuk meg
szólaltatní,

Ha kellő és megkövetelhető tájékozódás előzi meg a munkát, úgy nyil
vánvaló lett volna, hogy régi zsoltár, períkopa, himnusz és imádság fordíta
saink erőteljes, színes, míndenekfelett népi íhletésű magyarsága volt irodalmi
kífelezőkészségünk egyik fő előkészítője. Illyés István esztergomi kanonok ,.A
sóltári énekek és jtemetésí dicséretek" ajánlásában il "szép formában és jó
magyarsággal fe1:készített" énekeket emlegeti, mint a katolíkus egyházi iro
dalmi örökség részeit. Ime, a stiláris igény és a szép magyar nyelv, mint kö
vete1mény. S ez érvényesült is a Kaldy-féle biblia felejthetetlen irodalmi él
ményt nyújtó szővegeíben, 8 barokk, részben még későközépkori eredetű imád
ság és ének gyüjteményekben, de még azután is egy ideig. Ezzel a nagyértékű

művelődésí hagyománnyal sz..akítva most - mint már előbb az ún. Iímburgt
Szentírás, meg az "Új magyar mísckönyv" - a Collectio Rituum bővelkedik
a színtelen, hétköznapias, zsurnalísta pongyolaságokban. Szövegeí és verseze
teí általában az irodalmi értékelhetéselemi követelményeinek sem felelnek
meg. Valóban csak "pars' pro toto" álljon ttt három anürona-ínterprotálás

Vr Jézus, ki azt hirdetted:
Ki veled tart el nem veszhet.
Alázattal elibéd tárdeliLnk:
Ne engedd, hogy elvesszen a lelkünk.

Oszi vihar, hogyha kerget,
Nyugtot szívünk nálad lelhet.
Edes Jézus, kérünk szépen:
Aldd meg munkánk egész ét'OOn

Imádkozva allunk itt eUltted,
Eléd tárjuk fdjdalmas szívünket:
Kedves szentünk, hallgass meg bennilnket.
Ké'I'ésünket Istenhez te-rjesszed.

(214. I,)

(217. 1.)

A húsvéti idő ŐI!Ii szépségű. MáIia-antlfónája sem talált Irgalomra'

Eg Királyné Asszonya Márla,
Kit méhedben hordoztál, ;6 Anya:
Jézus, Isten egy Fia, szent Fia
Allel~jal feltámadt húsvétra.

Az ilyen szövegek olvashatatlanok, felolvasásra is alig alkalmasak, még
kevésbé éneklésre. És így jutunk el a Collectio Rituum, illetve a Kósa Ferenc
és Szigeti Kilián által felvetett egyik súlyos kérdéshez, a magyar gregorián,
vagy másként a magyar nyelv és á gregoríaníkum kapcsolatának kérdéséhez.

Kósa Ferenc alapjában elutasítja a magyar nyelvű gregorián éneklést. Al
Jáspontja nemcsak elvi, hanem a legkövetkezetesebben végigvezetett gyakor
latot is jelenti. A Collectio Rituum dallamai között nem is találunk egy gre
gortánt sem. Ezt Kósa, de Szígetí is a külföldi, főként német tapasztalatokra
hivatkozva tartja helyesnek. Elfelejtik azt az alapvető tényt, hogy nem mín
den nyelv és nem minden szöveg énekelhető gregorlánban. Sem a francia, sem
anémet nyelv hangsúlyozási rendszere nem olyan, hogy gregorián dallam reá
épülhétne. A latin és a magyar Ilyen. De még a latinban sem lehet minden
szöveget helyes tónusban énekelni, hanem csak azokat, amelyeket stiláris szer
kezetük, a cursus, a mondat- és mondatrészvégek szabályos alakzatú szótag
elosztásával erre alkalmassá tesz. (L. a régibb vagy az újabb oratlők szerkezeti
felépfM8e közötti különbséget, a praefatiok és Exsultet szövegét.) A magym'
nyelvet állandó jellegű hangsúlyrendszere, gazdag vokalltésa (magas és mély,
hosszú és rövid magánhangzók önálló ejtése) a gregorián tonalitás befogadá
sára alkalmassá teszi. Alkalmassá ls tette, mínt az! népzenei gyi1jtésünk Eur6-



pában páratlan gazdagsággal dokumentálja. Népünk a gregorián dallammal
való megismerkedés útján is alakította ki zenekultúráját, melynek kivétele-·
sen magas értékét a nemzetközi tudományosság egyöntetűen elismeri. Ezzel
az európai viszonylatban is kivételesen értékes zenei és szokástörténeti hagyo
mánnyal való szakításként hangzanak fel az új magyar szertartásrend zenei
leg silány, gyermeteg szövegű énekei. E cikk írói mélységesen sajnálják, hogy
ha kísérletképpen is, de olyan megoldás jöhetett létre, amely hallatlanba ve
szi nemzeti műveltségünk kimagasló értékeit és a hazai tudomány eredményeit.

Szígeti Kilián gregorián emlékeinknek kódexektől a legkisebb pergameníg
fáradhatatlan szorgalmú kutatója. Legutóbbi cikkében (Vigffia 1964. júIius)a
magyar miseének kezdeteiről szól. Fejtegetéseinek sommája az, hogy mivel .
magyar miseének csak Náray István 1697-ben megjelent Lyra coelestisében
található, elóbb ilyen miseének nem is lehetett. Mintegy 1000~től tehát a XVII.
század kilencvenes éveiig - hétszáz évig - népünk a templomban hallgatott
a misék alatt. Ekkor azután mint ellenreformációs vívmány, a reformáció egyik
hatásos fegyverének felhasználásaként, megjelent a magyar katolikus temp
lomokban is a magyar nyelvű éneklés. .' .

Érvei a következők:
1. A középkorból nem maradt miseének. Csak néhány különböző rendel-
. tetésű ún. kanció. . '
2. Kájoni, Kisdy, Szelepchényi gyűjteményei, mint címükből iskitúnik, kü

lönféle, mísén kívüla ' templomi solemnitásokon énekelni szokott éneke
ket tartalmaznak, miseénekeket. nem:

3. A korábbi templomi éneklés nem tömegéneklés volt.
Kósával ellentétben Szigeti fejtegetéseit ném a tényanyag nem ismerete,

hanem meg nem felelő módszere teszi elfogadhatatlanná.Problematikája nem
csak zenetörténeti, de szővegtörténetí is. Aszövegtörténet pedig a vlzsgálatba
bevonandónak tartja mínd az írásbeli, mind a szóbel! hagyományozás lehető

ségét, Ami az. elsőt illeti, Szigetí egy teljesen tarthatatlan és .már elavult filo-.
lógtal. nézetet képvisel; a szöveg akkor keletkezett, amikortól a lejegyzés .da
tálódik. Holott az évszám, így Náray esetében az 1697, csak annyit jelent, hogy
a iszövegek akkor kerültek írásban, illetve most már nyomtatásban közlésre.
Hogy 'míkor jöhettek létre megközelítőleg, ezt a szövegtörténet vizsgálja.

Szíget! szerínt. viszont teljesen értelmetlen dolog itt régebbi eredetű ének..
anyagot akár feltételezni is, hiszen Nárayt megelőző gyűjtemények (Kájoni ..
Kancíonáléja, Kisdy, Szelepchényi, Szegedi .CantusCatholicija) sem tudnak:
ilyen mlseénekekről. A magyar miseének tradícíóía tehát - ·történetileg .... '
Náray munkájának megjelenési . idején túl nem nyomozható. Szígetí míntha
arra gondolna, hogy Náray is ugyanúgy tudatában lett. volna kezdeményező

szerepének, mínt ahogyan azt ő feltételezi. Dea LyracoelestisszerzÓje az elő

szóban csak annyit mond, hogy míseénekeket szerzett., s azokat most kiadja:
" ... diebus celebribus et Dominicis ad Missam canenda hungari co et verna
culo sermone composuerim, uti sunt Kyrie, Gloria quaedám prosae,Credo,
Sanctus et. Agnus Dei." Amint. látjuk, a "néhány prózától",. azaz szekvencíától
eltekintve; a mise ordlnariumához való. magyar énekeket szerezte. és adta ki
a "z6lyomi esperes"; Ez a Náray-féle magyar ordinariuma Kyrie kivételével
parafi:ázis,.a Kyrtékmaguk ún. tropízált darabok - magyarul. Náray énekei
azonban nem. terjedtek el annyira, mínt azok a magyar ordinariumok, amik
Kájoni, Szelepchényí XVIII. századi kiadásaiban, majd végül Bozékynál meg
találhatók. Ei.utóbbiakban állandó jelleggel megtalálható két Kyrie,a,,Nagy:'
hatalmú örök Isten ..." és "Szimteknek fénye...." Náray szerzeményei víszont.
hiányoznak. Az említett két kyrie .lattnja után nem is kell nagyon keresgélni.
Kyrie magnae Deus potentiae... és Kyrie sanctorum lumen... kezdetekkel
maguk az említett gyűjtemények is tartálmazzák.Ezek a miseénekek, azaz
ordianariumok jobban elterjedtek, tovább is éltek, mint Náray szerzeményei.
:es régebbiek.

A Kyriék .trópusaíről vkell még mondaní valamit. AZl1yen Ky'rie trópu
sokat Szent V. Pius liturgikus reformjai kitiltották az egyháziéneklésb61. O~
negyedszázaddal később Náray egy az ő' korában tiltott és megszűnt gyakor- .
latot élesztett volna fel? Nem. Egy élő hagyomány míseénekeínek mintájára
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szerezte a Lyra coelestis magyar ordínáriumalt. A Kyre magnae Deus - és
a Kyrie sanctorum lumen ... ebben a hagyományban élő és énekelt, sajátosan
magyarországi miseénektfpust képviseltek. Hogy viszonylag későn jelennek
meg nyomtatásban? Szígetí azt vélí, hogy minden, ami magyar katolikus népi
énekként ismeretes volt, a XVII. század közepén, a Cantus cathol1ciban, 1651·
ben napvilágot látott? A jeles gyűjtemény közrebocsájtói megmondják, hogy
nem: "Erre a sok szép haszonra nézve, íme egynéhány régi és új, Deák és
Magyar Énekek, a sok együgyűek közül, a'kik helyesebbnek látszattanak. egybe
szedettek és kíbocsáttatnak", (Előszó A 3' levél). A Kyrie trópusok "együgyü".
egyszerű dallamait - nyilván mert mindenki ismerte azokat - Kísdy Bene
dek egri püspök megbízottat, a Jászón tartott zsinat határozatainak végre
hajtói, nem tartották szükségesnek az egri Cantus Catholicibe felvenni. Ké
sőbbi énekeskönyveinkben megtaláljuk azokat, mint az autentikus magyar mi
seének hagyományainak a XIX. századig énekelt képviselőit. Igaz viszont.
hogy mai "ősi" miseénekeink a "Hiel' líegt VOl' Deiner Majestüt!" - típusú
délnémet míseénekre (Fr. Ser. Kohlbrenner - Norbert Hariner. 1777.) vezet
hetők vissza, mínt ősforrásra,

Hogy kéziratos lejegyzések a nyomtatott megjelenés után és mellett is
őriztek ilyen szővegeket, két dologról ad felvilágosítást: 1. a nyomtatás és il

késői kéziratosság forrása egy: a népi éneklés gyakorlata és emlékezete. 2.
a nem miseénekeket tartalmazó Cantus Catholicikba meg éppen ezért nem
kerültek be: megőrizték öket eléggé a nép éneklése és gyakorlata. A népi
emlékezet szinte csodálatos megőrzö erejéről e sorok írói maguk is meggyő

ződhettek ismételten;egyebek között egy nyomtatásban, írásos lejegyzésben
nem ismert liturgikus Benedictio mensae-t hallottak és rögzítettek hangsza
lagra magyarul és gregorián dallamban, vitathatatlanul népi környezetben
Szigetit tehát a hiányos, nem korszerű módszer vitte téves konklúziókhoz.

Végezetül még röviden nézzünk szembe Szigetí harmadik sarkalatos állí
tásával: nem volt a katolikus gyakorlatban tömegéneklés. A Kájoni-féle Credo
fordítással szerzőnk is foglalkozik. A sok egyéb ellenérv helyett íktassuk ide
a Kancionale 1719-i kiadását gondozó csíksomlyói ferencesnyilatkozatának tar
talmi lényegét: Kájoni fordítása bizonyos értelmi hiányosságot mutat. Ennek
oka az, hogy Kájoni a fordítást gregorián dallamhoz alkalmazkodva végezte:
de mert mindenki, a parasztemberek is így tudják már, változtatn! a fordítá
son nem lehet. (Fabendum est et non negandum, quod Credo in Missa can
tari solítum, a praementionato píe defuneto P(atre) íuxta notas Gradualís
transversum non careat diffícultate, sed cadentiam volebat conservara ...
Potuissent quidem iisdem notis reservatís, per alias caderitlas poni, sed quia
omnium, etiam Rustleorum iam sic usítatum versetur inore, in ultírnís caden
tíís experierís este correctum solum.) Tanulság: a niceai Credo (.a nagy Pat
rem") fordítását, gregorián dallammal, nemcsak a kántor. de az egész nép
énekelte,

Ismételjük, mí csak fájlaljuk, hogy az anyag ki nem elégítő ismerete, ri

nem-tudományos szempontok és hibás módszer olyan megoldásokat hoztak ma
gukkal, amelyek nem válnak díszére a magyar pietás múltjának. S azt sem
hisszük, hogy lennének pasztorációs meggondolások, amelyek ezt mentenék.
Méltán merül fel kérdés: ha valóban oly nagy jelentőségűnek tekintjük a Col
lectio Rituum megjelenése után megkezdődött liturgikus változást, miért nem
előzte meg annak összeállítását alaposabb tájékozódás? A magyar vallásos
műveltség közel ezer esztendős történetében annyi hagyományt, oly sok, a
nemzetek között is megbecsült értéket őrzött meg számunkra. hogy azokat
föltétlenül figyelembe kellett volna venni, s velük együtt a feltárásukon fá
radozó magyar tudományosság eredményeit is.

(Bálint Sándor - Mezey Lá.~zló - R(ljeczku Benjámin)

PASSUTH LÁSZLO: ARANY KÖDBEN FAZNAK AZ ISTENEK. Passuth
László megjelené, új műveít mindig örömrnel fogadják a magyar könyvbará
tok. Kialakult olvas6táboraakritikus véleményétől függetlenül ls leadja szava
zatát: az új Passuth-regény szlnte pillanatok alatt eltűník a könyvpiacról. Van-
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nak. azonban, akik a népszerűség láttán bonckés alA vetik a mafajt: az André
Mauroi.~ nyomán világszerte divatba jött életrajz-regény sokak szerínt elvonja
az olvasó kedvét ós idejét a súlyosabb veretű, de kevésbé olvasmányes iroda
lomtól. Gyengébb művelői - mert hiszen az üzleti érdekek gombamódra sza
porítják el a regényes életrajzokat - tömegcikké sílányítják nagy irók é'l mü
vészek életét; rnunkásságukat olcsó hatásokkal, kellő árnyalás nélkül, megha
misítva tálalják az olvasónak.

Passuth írásművészete nem szorul rá, hogya műfajt ért kifogások kapcsán
mentegessük, több évtizedes Írói múltja során tudatosan szűrte le a tanulságo
kat; alkotó korszakait nem a sémák egysíkú alkalmazása, hanem a változatos
sug, az újabbra való törekvés jellemezte. Első nagysikerű regényét az exotl
k urn, a meseszövés gazdagsága fémjelzi, - későbbi alkotásaira a Választott kor
nyomja rá a bélyeget: színpompás, barokkosan csillogó tablók tűnnek fel s tart
j,lk fogva az olvasó flgyelmét és képzeletét. Az 50-es évek termését elmélyül
tebb írói szándék vezeti. Az ember belső világát árnyaltan. a kor hiteles újjá
teremtésével világítja meg, a hősök egyéni vonásai és cselekedetei nem túlzott
eszményttésből, hanem :l korral és közösséggel való szerves kapcsolatból fa
kadnak

Az Arany ködben fáznak az istenek ezt a proteuszl életművet újabb ele
mekkel gazdagítja, Az életrajzi regény hagyományos építkezése helyett gazdag
anyagú, modernül megkomponált enciklopédia körvonalait érezzük kibontakozni:
HaIfael és az ola~z reneszánsz virágzó ével mögött ott lüktet Itália történelmi
és múvészetí múltja is. .

Hangsúlyozni kell: az író míndezt nem állóképek egymás mellé helyezése
vel t'l'i el ; mozgó, dinamikus filmkockákat perget szemünk előtt, a fontosabb
rnondanivaló érdekében a krunolőgiaí sorrendet is felcseréli; - száraz objek
trví tássaí közöl szövevényes politikai vonatkozásokat, majd a művészet szenté
lyeben elmélyülten lesi meg az Ihlet és az alkotás óráit. Helyenként talán fá
rasztó a rengeteg előforduló nev és utalás - az összefüggések hatalmas lánco
lala. gyakran vissza kell lapoznunk egy-egy személy azonosításáért, de végül is
megéri a fáradtság. minden elrendeződik s örülünk, hogy az író erőkifejtésre

késztetett bennünket és fáradozásunk gyümölcseként közösen hódíthatjuk meg
a teljesség igényével ábrázolt korszakot.

A vért, bonyodalrnnknt, de zseniális alkotókat is jócskán szülő reneszánsz
"v87.ázadok óta vonzza a különböző korok embereit: Vasari és nemzedéke, a
k iasszícizmus. sőt jelenkorunk is élénk érdeklődessel tanulmányozza a rene
s.';i!1SZ vi lágát. Passuth anyagrsmeretét és tájékozódási ösztönét az a rendkívüli
képesség crősítl. hogy érzékelhetően fel tudja idézni a kor sajátos színeit és
bangulatát. Eredeti atmoszférát teremt, s ha valaha kiesne tudatunkból a kor
szárnos alakja. a XV--XVI, századbeli Urbs levegőjét akkor is maradandóan
megőríznénk.

A regény lok.a lis központja - a kisebb eszaki és velencei kitérők rnellett
~ az Örök Város. Közismert helyei, épületei beleivódnak emlékezetünkbe -:..
baedeckerí szárazságnak nyoma. sincs, az ember, a géniusz lelkesíti át a köve
ket és az anvagot; II Sixtusi kápolna élőbb, mert egy zárkózott és .rnunkáját gi
gászi erővel végző úriást látunk falai között, - a Stanzák túlzsúfoltsága is
oldottabbá válik, ha az; érdekes, furcsa II. Gyula pápa és a ,,szeráfi" mester,
RaHael vívódásatt. művészl-eszrneí vitáit halljuk felcsendülni a remekmű kö-
zelségében. .

A bevezető rész kort-ízlelgetése után a történész fejezetei következnek: fel
vázolja az erőviszonyokat, rámutat a politikai szövetségek, intrikák titkos ru
góira. és feltérképezi egész Európát az itáliai tartományok aspektusából. A fél
szigeteli ezernyi probléma sűrűsödik, osztódik, amikor Raffael Rómába helyezi
át tartózkodási helyét, hogy alkotásaival évek leforgása alatt az emberi szépség
és harmónia legmagasabb csúcsaira emelkedjék.

Az író feladata itt válik igazán vonzóvá és bonyolulttá. Passuth ernberkö
zelségbe hozza II. Gyula pápát: - ez .n tölgyből faragott öregember egyike á
legszínesebb emberi ötvözeteknek: humanista és condottíere, haragvó Zeus és
szeretö atya - utódját, X. Le6t, aki kevésbé markáns egyéniség, de hű szorgal-
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-mazÓja a ,jk6ből fortnált keresztes háborűnak", a roppant arányú és azóta is
csodált reneszánszépftkezéseknek.Tart6s, .az egész regényt áthálózó kapcsolat
szövődik Agostíno Chigiés az olvasó között. Chígí a mediterán világ' hires üz
letembere ,széles látóköre, diplomáciai érettsége és jól időzített "arany-esői"

révén a kor legfőbb mosgatóerejévé. válik. De személye nemcsak politikai kal
kulus, hanem jól egyénített figura is; remekbeszabott arcéle éppen annyira
valódi reneszánsz jelleget tükröz, mint a hercegnőket is elhomályosító római
"cortesana",Jmpéria sugárzó lénye. Kettőjük kapcsolata - finom sejtésekből.

halk Iíráből szőtt emberi kötelék - a regény legművészrbb ívelésű része. Pas
suth helyesen Ismerí Jel, hogy a munka lázában égő Raffaelt nem választhatja
regénye egyedüli hőséül. időnként magára hagyja tervei, kartonjai között és
azalatt a két pápa, .Chigí, .Bembo, a humanista, az aggastyán Morosini és még
sokak érdekes pÓrtréját mutatía be. azolvasónak.

Passuth' biztosan' tájékozódik roppant kiterjedésű, szövevényes és színek
ben tobzódó világában, őszintén feltár,jaakeresztény intézményekből sarjadó
tévedéseket, hibákat is, s így a kor ismeretében nem torzulnak el az arányok,
egy-egy "kisiklás" vtlágosabbá, körüljárhatóbbá válik. Mint a reneszánsz ava
tott kalauza számos gondolatot, jellemet és egymástól elütő szellemiséget so
rakoztat fel, széles ajtót nyitva egy olyan korszakra, amelynek legdöntőbb is
mérve az emberi ,szellem kitágulása.

(Szeghalmi Elemér)

IFJÚSÁGI SZINIEGYŰTTESEK A SHAKESPEARE-KORI ANGLIÁBAN.
JI'.. Hamlet második felvonásában a királyfi és egy udvaronc, névszerint Rosen
crantz a színházrólbeszélgetnek, Szóba kerül többek között "egy kotlóalja gyer
mek, apró torongy't-ról is, akik roppantul divatban vannak a városban és ko
moly konkurrencíát Jelentenek a felnőtt, hivatásos színészeknek. Shakespeare
nek ez a drámája a. XVII. század elején, valószínűleg 1602-ben készült s mín
4en jel arra. vall, hogy az író, itt a Child1'en of the Chapel és a Children of
paul's elnevezésű, serdülőfiúkból álló színjátszóegyüttesekre céloz, melyek ez
idő tájt. szerepléseíkkel, már csak korábbanmegszerzett hírnevüket öregbíthet-
ték. . .

A children of the Chapel. gyermekkórus alakul, még IV. Henrik, az eisö
.Lancaster uralkodásának (1399-'-1413) vége felé' azzal 'a céllal, hogy a királyi
-udvartartással kapcsolatos egyházi szertartásokon és ünnepségeken akaréneket
szolgáltassa. De ugyancsak kizárólag éneklés a célja kezdetben a Szerit Pál szé
kesegyház mellett működő tanügyí intézmények (Grammar School, Choír
School, Elemosineria) növendékeiből szervezett Children of Paul's elnevezésü
kis .csoportoknak is. Mindkettőt azonban elég korán már prózai, vagy énekes,
de teátrális jellegű szereplésekre isfelhasználták. Igy megbízhatónak látszó fel
jegyzések szerint a Children of the Chapel első nagysikerű előadása, az 1501
ben Artur herceg és Aragóniai Katalin esküvője alkalmából rendezett SOroza
tosünnepségeken volt, de felléptették őket VII. és VIII. Henrik előtt is.

A Szent Pál együttes regielőadásalnak nyomaihomályosabbak mínt a
Children of the Chápel-é, az adatokból azonban kitűnik; hogy akis színészek
aranykora a 'XVI. század vége felé lehetett, amikor mesterük Sebastian Westcott
volt,

Shakespeare fiatalabb éveiben egy William Hunnis nevü humanista volt a
vezetőjük s az igen agilis "mester"-nek sikerült társulata számára nyilvános elő
adásokat is biztosítaní. Az ilyen nyilvános előadások később, Hunnis halála után
elsősorban a londoni City-ben lévő s az egykori dominikánus kolostorban be
rendezett Blackfríars Theatre-nak nevezett szfrrházterembén voltak, amelynél
egy időben, Richard Burbage~on (aki az első állandó jellegű színházépület meg
teremtője Angliában) és néhány más személyen kívül Shakespeare-nek is volt
anyagi érdekeltsége. Egyébként ugyanebben a teremben került az angol szín
háztörténet rivaldafényébe két másik, ugyancsak fiúkból álló színícsoport is, a
Children of Windsor Chapel és az Earl of Oxford's Company (ebben ugyan fel
nőtt színészek is voltak), amelyekkel a már előbb említett kórus-társúlatok
időnként közösen készültek fel egy-egy előadás megtartására.
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Talán fölösleges ill hag3úlyoznunk,hogy eze'knek akis tá1'$u1atoknak az ese
tében természetesen nem gyerekek szórakoztatásáról volt szö; hiszen arra. ilyen
értelemben, akkor még egyáltalában nem ls gondoltak, hanem femőtteknek
nyújtott drámai előadásokrél, amit az udvar berkeiben VIII. HenTtk uralkodá
sától kezdve egészen 1. Jakab királyságáig éppen úgy élveztek, mint a londoni
erősen vegyes színházlátogató nagyközönség. Mert a gyermekprodukeíő iránti
megkülönböztetett figyelem nemcsak a mi korunk sajátja, de megíígyelhetöaz
antik kultúráktól kezdve más időszakok mellett a reneszánszban is, sajátságo
san a színjátszás történetében azonban talán sehol sem olyan elsöprő erővel,
mint a XVI. és a XVII. századforduló Anglíájában. .

Bízonyos, hogy a legfeljebb 15-16 éves korukat elért, míndenesetre akko
riban Idősebbnek számító ifjú művészek emberábrázolása önmagában nem ve
rekedhetett a drámai konfliktusok és emberi szenvedélyek megjátszásában a
vendégfogadók udvarán s az újonnan megnyíló színházak stage-ein egyre erő

teljesebben felsorakozó hivatásos színészekével, de nyilván az eredetíség.i.a
vonzó báj, s a gazdag és ötletes, udvarképes rendezés válthatta ki a legmaga
sabb elismerést, a professzíonátusok írígységét.

Tudjuk jól, hogy ezek az együttesek játszottalt a jezsuita és más kollé
giumokban s Angliában is, főként a XVI. század elején az iskolákban és eolle
ge-ekben elterjedt latin- és angol-nyelvű iskoladrámákat, moralitásokat és
egyéb a kor műfajtáJrában kéznél tartott színpadí műveket, egyik legerősebb

oldaluk azonban az Olaszországból északra importált ünnepi-játék, tehát vala
miféle reneszánsz-revü lehetett, mert ebben a mítológiaí jelenetekkel SŰFÚn 'át
szőtt látványosságban, képzelt deklamácíójukat, ének- és tánctudásukat egyfor.
mán csillogtathatták Írtak azonban számukira - mégpedig elsősorban saját ta
náraik és vezetőik - a kor igényeinek megfelelő komoly színmüveket ís, de
Játszották Jonson (Cynthía' Revels, The Poetaster), sőt Shakespeare darabjait is.

Előbb említettük, hogy a kórusokból alakult gyermek-színtársulatok a pro
fesszionátus együttesek féltékenységet is kíváltották, de le kell szögeznünk,
hogy ezek a gyermekek maguk is tulajdonképpen hivatásosak voltak, mert ha
effektíve fizetésben nem is részesültek, teljes ellátásuk, taníttatásuk, az életbe
való jó szárnyrabocsátásuk volt az a nem lebecsülendő juttatás, aminek fejé
ben látták el szolgálataikat.

Ilyen feltételek mellett természetesen magasan fölötte állottak a teljesen
amatőr s egész Nyugat-Európában (később Európa más részein, így hazánkban
ix) elterjedt iskolai színjátszó csoportoknak, amelyek II Brit-szigeteken - mint
arra már utaltunk - egyébként ls inkább a XVL'század első felében fejtettek
k í emlékezetes tevékenységet. Nem lebecsülendő sikereik egy etoní iskola és 8;

cambrldgei Christ, College-hez fűződnek, mert ezeknek az intézeteknek a diák
jai rnutatták 'be először a két első szabályos angol komédíát, a Ralph Roister
Doister-t és a Gammer Curton's Needle-et.

A reneszánsz angol dráma és színjátszás fénykora az egyetemi színiátszást
azonban színtén magával ragadja, annál is inkább, mert a hódolattal körülvett
Ul'alkodónó, Erzsébet, amint azt Benedek Marcell Shakespeare-monográfíájá
ban is aláhúzza. maga is színházrajongó, kislány korában Seneca-fordító, aki
komoly erkölcsi és anyagi ösztönzést ad anagydiákok szfnpadjainak.

A drámaíró születésének az évében, 1564-ben, emlékezetes az akkor. már
több mint háromszáz esztendős cambridgei egyetem történetében az erzsébeti
látogatás, amikoris a King's College színhází előadások számára átalakitott ká
polnájában négy alkalommal tartottak bemutatót. A királynő és a vendégek a
klasszikus Plautus és Szofoklész darabjai mellett, Edward Hall és Nichola3
Udell angol szerzők műveít is végíghallgatták, és mínden bizonnyal gyönyör
ködtek is abban az igyekezetben, amelyet a fiatalság a retoríkus és mímíkus
játék jó összehangolása érdekében kifejtett.

Néhány évvel később az oxfordialt is kltettek magukért uralkodónőjük
előtt, amihez nagyban segítette 'őket akkori vezetőjük és rendezőjük. a tehetsé
ges Richard EdwaTds, aki valamikor maga is e nevezetes egyetemi városban
folytatta tanulmányait. .

EgyIk történetüket taglaló rnostaní, egészen kiemelked6 azaktudós, a nem
rég Budapesten is járt bécsi Heinz Kindermann, egyértelmű, 16 véleménnyel
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Van erröl az egyetemi szfnjátszásr61. A tanárokat és tanulókat a szfnjátszás szel
lemiségével áthatott személyeknek mínősítí, akik mintegy belso szükségletét
érezték annak, hogy gondolataiknak és életüknek teátrális reprezentációt biz
tosítsanak,

Az életkorban legelőrehaladottabbés öntevékenységében legfejlettebb szin
ten rnozgó ifjúsági színíegyüttes a korban, egy londoni jogászokból álló társa
ság, a Jurist Theatre, amely már a XVI. század hatvanas éveitől kezdve szá
mottevő jelentőséggel bír. A későbbi birák és ügyvédek az akkor szokásos mű

vek mellett gyakran adtak elő zenével kísért pantomimet, ún. "dumb shows't-t
is s bár az Inner Templ.e-ben, a jogászok londoni testületi házában rendezett
színjátszó iösszejöveteleíken csak kicsiny, zártkörű közönség előtt szerepeltek,
néhányelőadásukat az angol irodalomtörténet is számon tartja. Igy elsősor

ban az nem felejthető soha, hogy ők vitték színre a Garboduc című darabot, a
Shakespeare-tés Jonson-t megelőző időszak egyik legelső, valódi értelemben
szerkesztett tragédiáját, egy igazi angol királydrárnát, amely hamisítatlan hazai
ősforrásra, Geoffrey of Monmouth krónikájára támaszkodik.

Az angol ifjúsági színjátszás fénykora erősen belenyúlik ugyan még a XVII.
századba is, de Shakespeare, Ben Jonson valóságos, majd a londoni színházak
1642-ben történt bezáratása után. a nagy színházt korszak átvitt értelemben
vett halála után, a most ismertetett formáiban megsemmisül.

A gyermek- és az ifjúsági színjátszás egyik legtarkabb szakasza után gör
dült le ekkor a függöny, amely a következő százötven évben felbukkant salz
burgi Unlversítatsthe rterrel, Merschy, Eszterházán . is szerepelt gyermekművé

szeivel, Nicolinínek a bécsi udvarban ünnepelt "piccoli Hollandesi"-eiveJ, s
néhány más hasonló jellegű kísérlettel együtt a reneszánsz-barokk kultúrtör
ténet gazdag anyagához tartozik. (Szerbák Elek)

JEGYZETLAPOK. (Doping?) Csodálatos, káprázatos világ Hieronymus
Bosch világa. Félelmes, eszelős világ.

Persze sok mindennek megvan a megfejtése nála, csak meg kell találni
hozzá a kulcsot. Fakéreg-bőrű emberei, póklábú szömyeí, fantasztikus álla
tai, állatfejű, embertörzsű lényer sokszor olyan jelképek, rnelyeket kortársai is
mertek és megértették: bűnök, főbűnök, kisértések szimbólumai. De akkor is:
a jelképek zsúfolásában, az irrealitás rettenő realitásában, hallucinált mínden
sége kompoziciójában: káprázatos, félelmes, eszelős. Megdöbbentő és talányos.
Ezek a levegőben úszó halak,hátukon hajókkal, bársonyba öltözött asszo
nyokkal, pohos. fé~fiakkaL Ez a kutyaf'ejű ördögökkel, kérnényes Ilamíngók
kal, Iidérclángokkal, pokoltüzekkel népes levegő, ezek a mágikus virágok, ma
darak és áttetsző gömbök, ez a gyönyörök-kertje, ez a zengő pokol. Honnét,
milyen álomból származik ez a képözön?

A göttingaí egyetem egyik professzora, bizonyos Peuekért tett közzé egyik,
tizenhatodik századról írt könyvében egy egykorú izgatószer-receptet. Boszor
kány-pomádé a neve; elkészítették a recept szerint, és kísérleteket végeztek
vele. Az eredmény - húszórás álom, mely után a kísérletí alanyok beszámol
tak látomásaikról. Boschi látomásaik voltak: légi utazások, szörnyek orgíái, po
kol-káprázatok. Föltehető, hogy Bosch ismerte és használta ezt az Izgatószert.

Érv - s milyen remek! - azok használatára, akik szerínt a zseni nem
más, mint aberráció?

Nem. "A teremtő géniuszt nem teszi kérdésessé, legföljebb sarkalja az
effajta eljárás - mondja Bosch egyik krónikása, Robert R. Delevoy. - S az
ember csak még inkább ámul, ha meggondolja, milyen bámulatos művészi-rnes

terségbeli türelemmel kellett rendelkeznie a hertogenboschí remetének ahhoz.
hogy álma teremtményeit a láthatóság útjára vezesse, érzékelhetővé tegye, ér-
zelmi világát a világ érzékenységével közölje." _ .. _

. A· boszorkány-pomádé talán hozzásegítette Boscht, hogy lásson, hogy job
ban, vagy többet, és mást lásson. De ez még nem művészet, A művészet: lát
ni és közölní ; látni és megtererntení ; láthatóvá tenni, amit látunk. S erre már
semmiféle' boszorkány-pomádé, hasis, alkohol, meszkalin nem képes. Ez már
türelem és mesterségtudás dolga. (r. gy.)

Felelős kiadó: Saád Béla.


