
valamit, tapintatosabbat fogunk írni
S ezt küldjük el a címzettnek - ha
egyáltalán elküldjük.

A levélírás általában két embernek,
a .levél - írójának és címzettjének
ügye. Két ember szerétetben fogant,
abból táplálkozó kapcsolatának ápo
Iása, Nem egyszer fordul azonban ellő,

hogy leveleinkben harmadik személy
ről, esetleg többekről is szó esik. Ha
a szerétet nagy parancsát nem tart
)uk e vonatkozásban is szem előtt, a
megszólás vagy rágalom bűneinek bi
zony tág tere nyflhat, Titkos hibák
Iról írni, valóságos bűnök felett itéle
tet rnondaní csak igen-igen ritka eset
ben lehet kötelessége s általában vét a
szeretet ellen a levélíró, ha ilyen té
mára tér ki. Elvként kell magunk elé
tűzni: úgy írjuk meg leveleinket, hogy
azt bánki elolvashassa, s nekünk ma
gunknak soha se kelljen miatta szé
gyenkeznünk. Nem is szólva arról az
esetről, amikor a levél tartalmát el
lenünk fordíthatnák.

Befejezésül - levélírónk gondolatát
felvéve - csak egyetlen példát sze-

NAPLÓ

-

retnénk a sok közül felhozni: mi'ly
nagy szerepet játszhat egy-egy leve
lünk a szeretet ápolásában, mily ked
ves "ajándék" lehet levelünk mások
számára. Idős, nyolcvan év körüli
nyugdíjas tanár mesélte el, hogy volt
tanítványától kapott egészen váratla
nul levelet. Hosszú évek óta nem lát
ták egymást, nem leveleztek. A volt
"diák" ma már szintén túl van a hat
vanon. A levélben semmi .Jcütönös"
nem állt, semmi fontosabb "célt" nem
szolgált. Csupán a hála és szeretet
írott szavát közvetítette. Azét a sze
retetét, mely önzetlenül, minden "Mt
só" szándék nélkül tud megnyilatkoz
ni. "Egyszer el kell mondania, le kell
írnia, milyen jóságos embernek érez
te mindig egykori tanárát." Napokra,
hetekre boldoggá tették a címzettet a
tanítványi hálának épp ,az egyszerű, de
szívből jövő szavai... Egy ilyen le
vél írása is alighanem azok közé a
jócselekedetek .közé fog számítani,
melyek alapján Krisztus az örök élet
kapuját tárja fel a lélek számára.

Szennay András.

A 60 ÉVES SAAD BÉLA. Az olyan szép évfordulókról, amilyenhez már
cius 9-én S a á d Béla is elérkezett, mindig meg szoktunk emlékezni abban a
munkaközösségben, amelyet az Ú j E m b e r és a V i g i l i a dolgozói alkotnak.
Bensőség és családiasság szellemében. Az ő 60-ik születésnapját azonban eb
ből a szűk keretből kilépve ünnepeltük meg, mert kifelé is hangot akartunk
adni annak az elismerésnek, amellyel Saád Béla személye és tevékenysége
irtínt adózunk. Az igazság ugyanis az, hogy - mind a szellemi irányitást,
mind a gazdasági megalapozást illetően - lényeges módon neki, annak a,
munkának, amelyet a felszabadulás óta végzett, köszönhetjük azt az újszerű

katolikus sajtót, amelyet az Ú j E m b e r és a V i g i l i a jelent a magyar köz
életben.

saád Béla előbb felelős kiadója volt, majd 1957-ben felelős szerkesztője

is lett az Ú j E m b e rnek: s ugyanakkor felelős kjadója a V i Tl i l i ának. Ha
csak ezt az időszakot tekintjük, rendkívüli húsz esztendő áll mögötte. Annak
utána, hogya történet folyamának örvénylése végképp magába nyelt egy ela
vult világot, gyökeresen új világ alakult ki hazánkban. Hatalmas partsza
kadás zajlott ze köröttünk, s {Lmit meg kellett látni benne: hogy csak azért
érdemes és szabad küzden~, ami becsületesen és következetesen az igazság.ra
é$.az igazságbsságra épül, mert csak ennek van maradandósága.

Ezt a felismerést, amit nem lehet könyvekből megtanulni, ezt példázta
közvetlen munkatársai előtt egyéni magatartásában, ezt tanúsította írásaiban,.
szerkesztői és vezetői ténykedéseiben Saád Béla. Nem voltak könnyűek a fel
adáwk, amelyekkel az évek során meg kellett birkóznia, de ahogyan sike
rült úrrá lennie a nehézségeken, éppen ezzel mutatta meg, hogy az igazi meg
oldások kulcsa mindig csak az elvekhez való hűség, a jellembeli egyenesség..
szilárdság és férfiasság lehet. Nem kétséges, több volt ez máris, mint egyszeriL
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siker. A hívő ember kegyelemre is gondol. Mindenképpen bizonyos azonban,.
hogy az okoss'ág, a megfontoltság és józanság mellett éltető bizakodás és sze
rető lelkület is szükséges volt hozzá. Az a bizakodás és lelkület, amely hiva
tásának és küldetésének tekinti, hogy egy világnézetileg megosztott társadalom
ban is megmlálja és előtérbe állítsa a közösen vallható szellemi, erkölcsi és
anyagi értékeket, és az ezek gyarapításán való fáradozás útján megpróbálja
ráépíteni a kölcsönös megértés hídját a résekre és szakadékokra.

Nemcsak minden életkornak, de minden állásnak, minden foglalkozásnak
megvannak a maga kísértései. Nem hiányzanak ezek a katolikus újságírónáf
sem. Az egyik nyilván a mesterségbeli jártasságra való hagyatkozás, a mállik
a csüggeteg beletörődés. Az előbbi azért olyan nagy kísértés, mert bizonyos.
"rutin" nélkül egyáltalán nem lehet megszabott időpontra dolgozni. VelIu
delme azonban, hogy az újságírónál jobban megérezni, mint bárki másnál, mi
a pusztán "rutin", és hol szólal meg az együttérző, együtt szenvedő és együtt
viaskodó szív is. A csüggeteg beletörődés meg éppenséggel veszedelmes kísér
téssé válhat ra katolikus újságíró számára. Kiért dolgozott ő voltaképpen, ha
életét, tehetségét és tollát az egyház szolgálatába állította? Valóban előmoz

dította-e ennek ügyét, s ha neki magának ez is a meggyőződése, osztják-e
vele papi és világi olvasói?

Nyugodtan állithatom, Saád Bélát egyik kísértés sem ejtette meg. Irásai
ról bízvást elmondható, hogy az igazság és a szeretet jegyében találták mert
mindig az alkalmas szót az alkalmas időben, és hatásosa1t járultak hozzá ha
zánk katolikus közvéleményének egészséges eligazításához. Nem ritkán tett
olyan bíráló megállapításokat, amelyek némelyeket pillanatnyilag meghökken
tettek, de helyességük és szükségességük hamar be is igazolódott. Amire tö
rekedett: megértése annak, ami az egyházban és az egyházzal történik, s ösz
tönzés az együttmunkálkodásra mindabban, amit magyar katolikus egyházunk
püspökei jónak és célszerűnek itéltek, legyen bár szó akár az állam és az
egyház viszonyának mind kedvezőbbre fordításáról, akár a hívők adaadó és.
cselekvő részvételéről a nép jólétét növelő feladatok végzésében.

Az a szerkesztői és újságírói tevékenység, amelyet Saád Béla fejtett ki nap
jainkig, méltán fogható fel úgy, mint magában az evangéliumban követelt
éberség és testvéri segítségnyújtás kOl'szerű formája. Mert akkor vagyunk:
korezerűek, ha elevenen tartjuk az egyházon belül is annyira kívánatos esz
mecse1'ét, tisztázzuk a helyzeteket mások, a nem-hivők irányában is, s mind
ezt egy igazán emberi és emberies párbeszéd szellemében cselekesszük.

(Mihelics Vid;

CSERHATI JÖZSEF PÜSPÖK KÖNYVE AZ EGYHAZRÖL. Egyszer már
meg kellene írnunk teológiai irodalmunk nemzeti történetét. Szent Gel1érttel
kezdődnék. akinek művei máig sincsenek kiadva megközelíthető modern ki
adásban. Pedig izgalmasan érdekesek lennének ezek a már' századokkal a leg
utolsó latin egyMzatyák utáln s még Szent Anzelm előtt magyar földön kelt
művek, És mitől lettek Temesvári Pelbárt még egészen mélyközépkorí prédi
kációs-könyvei a könyvnyomtatás első korának európai bestsellereivé? Pázmány
teológus-professzor korának roppant latin skriptumai ki is vannaik adva gáncs
talanul modern kritikai. kiadásban; a kitűnő Félegyházy József fedezett fel mö
göttük egy ismeretlen Pázmányt, más és talán maradandótib vonásokkal. mint
az apologéta és a hitvitázó. Egy önálló nagy magyar teológust, gondolatainak
és rendszerének sajátos magyar realizmusával. Nincs feltárva a nagyszombati'
nyomda másfélszáz éven át ömlő teológiai kiadványainak kapcsolódástörténete
az európai "nagy" teológiához, és az sem, mennyi és mí volt ezekben a később
e,gyhangúnak látott Iatín foltokban az eredeti anyag. Ne feledjük el azt sem,
hogy latinul író oly nagy és elsőrangú, máig modern tudósainkat, mint Heve
nessyt, Prayt és Katonát ez a teológia nevelte. És azzal sem vagyunk pontosan
tisztában, mi volt az a varázsütés. amelyre a prae- és postjozefinizmus hosszúra
lIlyúlt kora után, az, elmúlt század közepén, egyszerrecsak megéledt a magyar
teológiai tudományosság. S a budapesti Központi Szeminárium, a Teológiad Kar
és a {rég:i) Religio folyóirat körül egyszerre oly remeklő stílusú íróban jelent-
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kezik, mint a sajnos, ismeretlenül és méltatás nélkül maradt Hovcinyi? A gon
dolat minden rebbenését visszaadó érzékletességet Ohateaubriand-i gyémánt
prózává tudja köszörülní. S a nagyszombati kiadó helyére lassanként a Szent,
István Társulat Iép; a század elejétől magához olvasztja a magyar teológiai iro
dalom szinte összes szerzőinek kiadását.

Fiatalkorunknak - mind emlékezünk rá - Schütz Antal volt a legnagyobb
'tekintélyú magyar teológiai szerzője. Munkabírása, rendszerezőkészsége, szak
mai területein az összes más művek ismerete és a rajuk való bíráló-támasz
kodás. a klasszikus szépirodalorn belevonása problémáinak és stílusának for
rásaiba: a Iegfelötlőbb jelenségek egyikévé tették Prohászka mellett, akinél 
ma már úgy látjuk - korszerűbb volt és teljesebb. Kevesen tudják róla, hogy
például kívülről megtanuita a Faust első részét, hogy mindig "kezénél legye
nek" Goetlhe egyszerű, de mély igazságai; s hogy csak azért tanult meg, már
nem is fiatalon spanyolul, hogy eredetiben közelíthesse meg a barokk nagy
katolikus drámairodaimának gondolatait. Európai méret volt, de éppen európai
félmúlt is kissé már a saját korában. Ihlete ösztönzőiből hiányzott az a már
-egészen modern szépirodaíom, amely a modern ember világlátását, problémáit
fejezi ki. Nem tehetett róla, hogy a rendszer, a metafizika vonalhálózata elta
karta előle pályafutása második, termékenyebb és döntöbb felében éppen azt,
.arní a két világháború között már érezhetően jelentkezett, és amire rá kell mu
tatnunk: hogy a tridenti zsinattal kezdődő nagy korszak teológiája lejárt az r.
Vatikánum feldolgozásaival, és áthajlóban volt valami ismeretlen felé, amiről

akkor még nem tudták, hogya II. Vatikáni Zsinatnak fogják hívní. De az új
problémavilág már jelentkezett a vele egyidős és jóval Iratalabb főképp francilll
és német kortársak (Maritain, Gilson, Sertillanges, Congar és többi franciák,
Przywara, Hans Urs von Balthasar, Karl Adam és a Rahner-flvérek) műveiben.

Az ezek mellé való felnyomulás: utódadra maradt.

Utódait mondottuk, mert a magyar teológiai írók új nemzedékéből elég so
kan már nem a tanítványai Schütz Antalnak. A legtobben fiatalabbak is sem
hogy azok lehettek volna; másrészt pedig - s ez az egyik közös [együk - leg
inkább Rómában folytat ták tanulmányaikat. Fiatalon kerültek katedrára s most
.sorra jelentkeznek műveikkel a Szent István Társulat kiadványafban, a Vigilia
hasábjain s más egyebütt. Róma adta az élményeiket, ottani tanulmányaik tu
dásunknak ortodox keretét és rendszerét; ismerik a legmodernebb nyugati szer
zőket s a szocíahsta gazdasági és társadalmi rendben felépülő nemzeti vilá
gunk a hazájuk Nincsen benne semmi meglepetés: új művekkel jelentkező

magyar teológiai szerzőink együttartottak az egész világon jellemző új teológral
.áramlatokkal. Ezt momdhatjuk el - s csak péildának és nem a teljesség ked
)léért hozunik fel neveket - Radó Polikárpról, a íiturgtkusról, Szörényi An
-dorról s Görgényi Béláról, a biblikusokról. Gál Ferencről, a bőlcselőről. Bánk
.Józsefről, az egyházjogászról, Zempléni Györgyről, a mélylélektant is az anya
.gához olvasztó dogmatikusunkról, és Cserháti József püspökről, akkor még a
Hittudományá Akadémia tanáráról. akinek most az egyház dogrnatikájáról je
lent meg hatalmas - 623 oldalas - könyve.

El kellett mondanunk ezt ezeken a hasábokon. mielőtt Csenháti könyvéről

írtunk volna. A mai magyar teológia tudósai megütík <Írásaikban az európai
s a vílágmértéket. Cserháti. József éppen a legrnaíob és Iegszővevényesebbprob
lémavilág egyikében, az egyIházról szólóban. Ha van valami, ami azt mutatja.
mennyire mögöttünk van a (miridenképpen elmaradhatatlan és szükséges) tri
-denti korszak, akkor főképpen az ecclesíología az.

Hasonlítsuk csak össze Csertháti könyvét a mondjuk negyven év előtti

teológiai rendszerek akkori bármelyik standard-munkájának ecclesiológiai ré
szével. Vagy akár egy akkori teljes ecclesiológiai monográftávai. Az akkor afféle
.,nyugalmas" tudomány volt. Lezárt egész, amelyből nem nagyon pattanhattak
elö meglepetések, Rendszere lényegében a tridenti iskola élesen körvonalazott
Bellarmin-féle jogászi egyházfogalmán nyugodott, aminek. némileg egyszerűsí

tett fogalmazását még a kiskatekizmusban is tanultuk. Mi az egyház? ,.A föl
dön élő katolikus keresztények társasága, amelynek feje a római püspök, vagyis



a pápa". Az eredeti szöveg közös hitről, tanításokről. kőzös szertartásokról, a
közös szentségek látható vételéről, és hierarchiának való látható alávetettségr61
beszél; s amint Cserháti megjegyzi: ma már látjuk, hogy lényegében nem az
-egyházat, hanem az egyháztagságot akarta meghatározni. Bár burkoltan benne
foglaltatik az egyház hármas hatalma, a tanítói, a papi, az egyiházkormányzati,
mégis hiányzik belőle egyrészt az egyház krísztusí alapitásának és céljának,
belső kegyelmi valóságának megemlítése, másrészt a külsőhöz tartozó közösségí
jelleg jelentőségénekaláhúzása. Éppen azért az ecclesíológía is rnindig "juridikus
quasí-deünícíónak" tartotta; gyakorlatilag azonban ráépített. Dehát a szoronga
tott helyzetekben azt kell megtartaní. ami van. S a XVI-XVII. századi hit
szakadások. XVIII-XIX. században az önállóvá, sőt időnkint ellenségessé váló
természettudományos teóriák ellen nem lehetett mást tenni, mint élesen meg
jelölni és lezárni a határokat. Bellarmin szükség-rneghatározása azonkívül, hogy
egyoldalúan jogászi volt. még ebben is egy történelmi helyzetet rögzített. Holott
az egyház több, mint egyik jogi oldala, és több, mint egyik történelmi helyzete.

Nézzük csak az egyházfogalom kialakítását Cserhátinál. Körüljárja a je
lenséget ... Az egyház történelmi alakulat. Csak az volna? Más is. Egyesek;
hajlandók létében és lényében az államszerű analógiákat túhhangsülyozni, má
sok a személyes, a lelki, a láthatatlan vallásos élményt. Mégis, hogyan lép be
tudatunkba az egyház? Habozás nélkül szembenéz az ismeretelméleti ténnyel;
úgy mmt kinyilatkoztatott igazság, mínt hittitok. Az egyház ismeretéhez tehát,
mar kezdeteiben: hit, hitből fakadó megismerés szükséges. Csak az ismerhett
meg, aki kegyelmi életközösségben van Kmisztussal, a Szentlélek által. Annál
inkább. rrnvel az egyház a háromszemélyű Isten rnűve; létének és lényegének
alapjai a szentháromsági küldetésekben gyökereznek.

Miután a teremtetlen öröklétben horgonyozta le az egyház végő eredését,
megállapítja a különleges Krisztus-központiságot: az egyház a továbbélő titok
zatos Krisztus, mégpedig Isten országának földi megjelenése. Pontos tartalmi
vizsgálatnak veti alá az Isten-országra, Isten népére vonatkozó héber (malehut
Jahve, quahal) kifejezéseket. Megállapítja ezeknek egyre gazdagodó tartalmát a
pátriárkai, mozesi és prófétai kinyilatkoztatásokon át. De megállapítja, hogy az
még legfejlettebb alakjában, a próféták univerzalizmusában sem jelent annyit
mint az újszövetségi görög "ekk1ézia" és ,.szünagógé". Ma sokat emlegetik ezt a
fogalmat: "biblikus teológia". A teológiai fogalmak élő, szeritírási értelmezését
értik alatta, szemben a dogmatika egyik régibb és mostmár múló irányzatának
módszerével, amely mindenre az előzetes meghatározások bölcseleti határvona
lait feszíti rá Nem lehet eléggé felhívni - különosen a világi - olvasó figyel
mét arra, hogy Cserhátinak ezekben a fejtegetéseiben a magyar bibli'kus teoló
gia egyik legéletteljesebb részletét, mintegy mintadarabját lássa.

Abban az egyházban, amelyet Jézus Krisztus maga személyesen alapít,
meghatározott tanító. megszentelö és kormányzati hatalom gyakorlásával ru
házza fel Pétert és az apostolokat. Ez már az ősegyháznak tudata is önmagáról
s megnyilvánul az Apostolok Cselekedeteiben és leveleiben; egyöntetűen s
ugyanakkor mégis fejlődésben, kibontakozásban. A biblikus teológia élettel telt,
konkrét fogalmaiban válaszol a szerző olyan kérdésekre, akart-e Jézus egy>há
zst alapítani és mílyent. Csupán láthatatlant-e vagy 'láthatót is? O maga akarta-e
az alapítást végrehajtani, vagy azzal már nem törődve rábízta volna ezt később
jelentkező emberi erőkre? A protestáns teológiai irányzatokat lehet &szegezni
abban a felfogásban, amely az egyének kegyelmi élete felé szóló ...láthatatlan
egyház" fogalmát Igyekszik kialakítani s az időről-időre jelentkező emberi erők:

elsődleges voltát vallani az egyIház alapításában. Ez a teológia elvileg mindvé
gig ragaszkodott el.hJhez a felfogáshoz; a gyakorlat - malgre lui - nagyoniS
tátiható egyiháZJakat teremtett, s igyekezett azokat egyszeri, nem változó for'"
máilóban ragadni meg. A helyzet önellentmondásait a protestáns teológusok
rendkívüli fáradozásokkal és a katolikus egylházfogalom számára is taíI'lulságoe
-és előnyös eszmei konstrukciókkal kívánják a legutóbbi időkben áthida1ni.

Ami a Péter elsőbbségekörüli - ma már azt mondhatnók: volt - vitákat il
leti, Cserihéti azokra is a biblikus-teológus megfoghatóan konkrét válaszát
adja. Amit talán - a szerző megbocsátja - igyekszünk itt ki is sarkítani. Péter
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primátusában nem egyedül a Máté-szöveg (16, 17-19), amelyben megigérte és
nem. a János-szöveg (21, 15-18) amelyben azt megadja, a döntő, hanem mind a
négy evangéliumnak egyöntetű tanúsága Simonnak, Jónás fiának Jézustól adott
Kepha-Petrosz-Petrus neve mellett, amit maga Jézus adott neki. A Kepha arámi
szó, főnév, sziklát jelent és addig sem családi, sem utónévként nem szerepelt.
Viszont az eredetileg Simon vagy Syrneon nevű apostolnál fokozatosan .Jgazí"
tulajdonnévvé vált az ötvenes évekig. Nagyon jelentős, hogy Pál - és éppen
Pál! - egyetlen hely kivételével így hívja összes leveleiben; egyrészt Péternek
köztudott "sziklaalapkő"- szerepe előtt való meghajlásat fejezheti ki ez, más
réset azt, hogy mostrnár valóban így is hívják és nevét hamarosan átfordítot
ták Petrosz-ra, majd Petrus-ra. Új neve apostolfői küldetését jelenti, egy>han
gú1ag az evangéldumokban, az Apostolok Cselekedeteiben s a Levelekben. Hogy
időzött-e Rómában és ott szenvedett-e vértanúságot, s a római püspökök az
utódai, az ma már nem kérdéses.

De hosszúra nyúlna, ha mindent ilyen rész1etesen akarnánk ismertetni.
Csenháti azért is foglalkozik ilyen sokat az ősegyházzal. mert tudja, hogy ma,
a zsinati korszakban az egyház hívői és az egyházon kívüliek egyaránt annak
egyházfogalmáig kívánnak viszonyulni. Miután a most folyó zsinat értelmezésé
ben foglalkozott a püspökök szerepével: szintén elsősorban a biblikus teológus.
eszközeível kezdi boncolgatní az egyháznak önmagáról való legősibb képét
(rníntegy legösíob "egyházdefinicióját") a Corpus Christi Misticum fogalmát. S
ebben olvasztja együvé 'az ellentéteket: az isteni s az emberit az egyházban, a
láthatatlan és látható egyházat, az egyház jogi oldalát és azt. ami a Szentlé
lek müködésében j~lentkezik, a földi s ugyanalekor a teljes, örök eszkatologikus
egJ'1házat. Magáért a hatalmas Szentlélek-fejezetért is érdemes elolvasni a
könyvet. S mi a végső - nem meghatározás, hanem finoman sejtetett - egy
házrogalom? Az egyház - itt a földön - a Krisztusban megváltottak kegyelmi
közössége! Mintha az éles körvonalú holdkorong lobbanna egyszerre önmagá
nak többszörösévé. vakító fénylessel töltve ki egész addigi holdudvarát.

Látjuk, hogy egy ugyancsak minden részletében "megmozdult" ecclesielo
gía Cserhátié! Valóban európai [elenségű s jelentőségű mű, egészen a zsinati
eszmekörben. Nemcsak szerzőket idéz, hanem magának is vannak véleményei
pl. az ún. "többrétegű egyháztagság" komplaksz 'kérdései iránt. S a marológiaí
befejezés vallomás amellett, hogy a Legelsőként Megváltott. az egyház legtö
kéletesebb tagja, mintegy "típusa", őstagja az egyháznak. És így a mariológiai
dogmafejlődés kezdeti lendülete vezetett M az ecclesiológia mai. forrongó me
dern problémavilágába, amelyben "mintha a köztünk járó Krisztus lépteit és
szavait már egészen közelről hallanók". A kiváló és egyenrangúan európai teo
lógus mellett: nagyszerű író s a legnehezebb 'kérdéseket is szemléletessé tenni
tudó stiliszta munkája ez a mű. (Ijjas A.ntal'

ÚJ VESZEiDEIJMŰNK - A ZAJ. A modern clvildzáclóban a technika vív
mányai révén az ember olyan könnyebbségekhez jutott, arnilyenekről elődei

álmodni se mertek. A technikának azonban megvannak a maga ártalmas mel
lékhatásai is. Ezek közül különösen kettő öltött nagy méreteket az utóbbi idő

ben. Az egyik a levegő és a víz szennyezettsége, Egyes nagyvárosok és iparte
lepek levegőjében - sajnos Budapesten is - az ipari üzemek, a rossz fűtés

technikával működő kazánok és tűzhelyek, továbbá az autók jóvoltából annyi
a füst és a gáz, hogy szélcsendes napokon gyöngébb tüdejű emlbernek szenve
dés az utcákon járni. Egyre aggasztóbb méreteket ölt a folyóvizek szennye
zettsége. Az ipari üzemek sokszor gátlás nélkül vezetik mérgező anyagakkal te
lített szennyvizüket a folyókba. Franciaország folyóinak jelentékeny részében
kiírtották vele a halakat. Nálunk Budapesten is nem egyszer fújt már it'iadót
a sajtó, mert egyik-másik üzem szennyvízétől tömegével pusztulnak el a halak
a haraszti Dunaágban. Arról ne is szóljunk, hogy a nagyvárosok amúgy is egyre
súlyosbodó vízellátási problémáit mennyire megnehezíti a folyók szennyezett
sége,

A modern technika és a nagyvárosi élet egy más fajta káros mellékihatása
ként egyre súlyosabb problémákat vet fel életünkben a - zaj. Elsősorban a
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cíví lízált országok nagyvárosainak és ipartelepeinek lakosságát kínozza meg, de
a vasúti, közúti és légi forgalom, a mezőgazdaság gépesítése, valamint a tran
zisztoros rádió terjedése nyomán behatol az eddig "csendes" falvak és me
zők, erdők, sztyeppék és sivatagok életébe is.

Mint Philippe Schneyder írja érdekes tanulmányában, amelyet az Etudes
közölt, szakemberek számításai szerínt az elmúlt tíz esztendő folyamán a vá
rosok és nagyobb települések átlagos zaj szintje húsz-harminc decibellel emel
kedett. Decibel tudvalevően a gyakorlatban használatos akusztikai mértékegy
ség. amely mar magában is elég bonyolult számítás eredménye. A zaj 90-100
decibelnél kezd ártalmas lenni az ember egészségére. Nos, megjelentek a for
galomban és az iparban olyan gépek, amelyek 100-120 decibel erejű zajjal
működnek. Sőt, mindennaposak az ennél sokkalta nagyobb zajok is. Csak egy
példát említünk a sok kózul

l
amelynek az adatait pontos mérésekkel megálla

pították. Kanada fővárosának új repülőtere felett az egyik szuperszónikus re
pulogép eléggé alacsonyan repülve törte át az úgynevezett hanghatárt - vé
letlenül. Az ilyenkor szokásos dörrenés erőssége 160 decibel volt. Nemcsak az
ablakokat törte be messze környéken, hanem a repülőtér épületeinek palatető

zetét is. Ez 187 egyetlen robaj százezer dollár kárt okozott.
Ilyen feltűnő anyagi károkat ritkán okoz a zaj. Annál több az olyan baj,

amit kevésbé észrevehetően idéz elő. "A zaj a legkihívóbb támadás az ember
ellen - állapította meg Schopenhauer -, mert gondolatainkat zavarja össze."
Az orvosi vizsgálatok, amelyeket a zaj hatásaival kapcsolatban végeztek,
alátámasztják a neves bölcselő észrevételét. A zaj központi idegeket, értelmi
személyíségunk legfontosabb szerveit támadja meg. Más vizsgálatok azt mu
tatták ki, hogy azokban az Irodákban. műhelyekben és üzletekben, ahol a
zajt normális szintre szorítiák le, a számolók, rajzolók és gépírónők kevesebb
hibát követtek el. Ugyancsak orvosi vizsgálatok állapították meg, hogya za]
nem csupán értelmi, hanem ideg-eredetű nem-szerví bajokat 'is előídézhet,

így különféle szívrnegbetegedéseket, vérnyornásos zavarokat, gyomorgörcsö
ket, sot nyombélfekélyt. Azoikról a régebben is ismert zaj-ártalmakról ne is
szóljunk, amelyek egyes munkások, például kazánkövácsok hallószerveit tá
madják meg s igen gyakran teljes süketséget okoznak.

Ezek a jelenségek csupán csak egy részét teszik a zajjal kapcsolatos prob
lémáknak. s nem is a legnagyobb és legnehezebben megoldható részét, Azok
nak a határozott íntézkedéseknek, amelyeket az utóbbi éveleben számos he
lyen az ipar és közlekedés lármája ellen hoztak, valamint a technikai újítások
nak, amelyeket e téren kezdeményeztek, belátható időn belül meglesz a jó ha
tásuk. Az 1960-ban Zürichben megrendezett első zajellenes világkongresszus
"Sal nemzetközi téren is megindult a küzdelem az ártalmas zajok leküzdésére.

Sokkal nehezebben oldható meg a szövevényes probléma másik része: meg
szüntetní azokat a zajokat, amelyeket az emberek okoznak, akik nem törőd

nek pihenni, vagyelmélyülni kíváno környezetükkel, szomszédaikkal, ember
társaikkal, A nagyvárosok lakosságának legalább nyolcvan százaléka szenved
valami módon a szornszédsága, környezete zajai miatt. Különösen az újabban
épült házak lakóinak kell sokat tűrniök, ahol az anyagtakarékosság eimén a
leglényegesebbről feledkeznek meg az építők: a családok kellő elhatárolásáról.
A vékony falakon, födémeken átJhallatszik a hangosabb szó, a lépések dön
gése, gyerekek ugrándozása. a rádióból kiáradó zene, a televízióból harsogó
színészhang, a háztartási gépek búgásá, a felvonó moraja.

Rengeteg feladat vár ezen a téren a gépészekre, technikusokra, mérnökökre
és építőkre. Az újító kedvet ebben az Irányban is szítani kellene: keressék a
szakemberek azokat a múszaki megoldásokat, amelyekkel az anyagtakarékos
ság elvének szem előtt tartásával jobban elszigetelhetnék egymástól a bérhá
zak lakásait, zajtalanabbá tehetnék a háztartási gépeket. A teclhnika fejlődese

nyilván sok megoldást is hoz ezen a téren.

Ez a fajta zaj azonban egyben erkölcsi probléma is és bizonyos mértékig
mindig az marad. A legtökéletesebben elszigetelt házakban is lehet úgy lIll
jongani, hogy zavarják vele a szomszédokat, lehet bömböltetní a rádiót, tele-
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víziót, dübörögve táncolni, hagyni, hogy a gyerekek késő éjszakáig ugrálianak,
betelepíteni a lakásba, vagy pincébe kislipari gépeket, amelyeknek lármáját a
betonváz felvezeti a negyedik emeletre is.

Ki ne ismérné ezeket a jelenségeket és problémákat, aki nagyvárosi bér
házban lakott vagy lakik? Mindenütt akad egy-egy család, aki azon a címen,
hogy neki élni, vagy szórakozni kell, hogy "nem kötheti a gyereket az asztal
láJbához", tönkreteszi egy egész bérház nyugalmát.

A harciasabb lakótársak szólnak, veszekszenek, átkopognak a falon, esetleg
panaszt emelnek a hatóságoknál. rendőrségen. A nagyobb rész azonban némán
szenved. Sokszor nem is gondol rá, vagy nem is tudja. hogy védekezni is le
hetne, vagy kellene a zajongók ellen. Másokat elkedvetlenít, ha látják, hogy
harciasabb lakótársaik védekezési kísérletei eredménytelenek maradnak, a za
jongók fittyet hánynak a fígyeímeztetéseknek, még a hatóság intézkedéseinek
is, s nem tudja őket jobb belátásra bírni a büntetés sem.

Csak az tudja megfékezni e zajongókat. ha a lakótársak összefognak elle
nük egymás között és, a hatósággal. Sajnos, a házak rendjére vonatkozó elő

írások éppen e tekintetben nem eléggé határozottak. amellett jobbára el is
avultak. A szőnyegporolást rendszabályozzák. ami ma, ami'kor terjed a por
szívó, egyre kevésbé jelent komoly zajt a nagyváros zúgásában, de a hangos
rádiózást és televízió-vételt csak a késő éjjeli órákban tiltják. Este tíz óráig
semmi sem védi a pihenni, vagy szellemi munkában elmélyedni kíváno em
bert, avagy a nyugalomra áhítozó beteget,

Sajnös, kevés szó esik erről a modern veszedelemről az iskolában, a saj
tóban - és még kevesebb a templomban. Pedig a problémák megoldásának
itt a kezdete: a meggyőzésben, a nevelésben. Ráébreszteni az embereket a kö
zösségí magatartásnak és a felebaráti szeretetnek arra a parancsára, hogy tisz
teljük mások nyugalmát, Megértetni velük a csend szükségét. Vannak, akik
szerivednek a zajtól, de félnek a csenditől IS. Mintha a csend egyenlő lenne az
unalommal, a tétlenséggel. a halállal, A zaj, a lárma sok ember számára talán
rnenekülés is, szinte megfutamodás azok elől a hangok elől, amelyek a lelki
ismeretükben szólalnak meg. Hívő embereknek, bizony, nem ártana, megszív
lelniök Charles Foucauld szavait: "A lelket Isten nem a zajra teremtette, ha
nem hogy összeszedje magát. Az élet nem csupán az érdemszerző cselekedetek
által válik előkészületre a mennyekre, hanem a békesség és a csendet meg
kívánó elmélyülés által is Istenben." (Sinkó Ferenc)

AZ OLVASO NAPLOJA. Van költő, akinek friss kötetét azzal a kívánesi
izgalommal nyirtjruk föl: rnilyen új színeket villant fől? mi újat mond? rm
lyen meglepetést tartogat? Van, akitől nem várrunk új színt és hangot, s nem
várjuk azt se, hogy kötetről ,kötetre újabb területeket hódítson; az ilyen köl
tészet: egyetlen egzisztenciális dráma, s egy-egy új kötet csak egy-egy új föl
vonása, elmélyítése, vagy megváltása ennek a drámának. Mit vár az olvasó
Jékely Zoltánt61,* jócskán több mint fél évtizeddel a Tilalmas kert után? Vár
hat egyáltalán mást, másfajtát. mínt aminőt ez az összegezés nyújtott neki?

Nem hinném. Jékely Zoltán sosem volt a változatok költője. Minden illl
kább, mint alakját váltó, formált cserélő Proteus. Nemzedékébem talan senki
sincs, aki oly korán oly csalhatatlanul megtalálta volna hangját és VIlágát.
mínt ő. Az Éjszakáktól kezdve szinte sosem a másságával szerzett meglepe
tést, hanem az azonosságával. Neki sem mínden verse egyformán remekmű (s
vajon kié az l); de talán mindig ott hat fáradtabbnak, s ott kevésbé meggyőző,

albol ettől a kezdettől való azonosságtól elmozdul egy árnyalatnyira ; s egy
szeriben újra megföllebbezhetetlen, mínelyt visszatér hozzá Egyhelyben nö
vekszik, és teljesedik, rrunt a fák.

Van új kötetében, a Lidérc-űzőben egy "Ronsard módjára" szerzett Ellen
szonett Helénának. Nem azért utalok rá, mert Jékely hangján oly megkapóan
idézi az öregedő Ronsard-t. Hanem azért, mert a kötetben' föl-fölbukkan a jól
ismert JékeJy-hangnak ez az új, késő-reneszánszos modulációja. Valami! olyas-

• LidJérc-űző. IMa.gvető, 1964.
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mi, mint Ronsard, túl Marie-n és a hajnali rózsákon, a Heléna-szarelem ké
sei, füstös lángjaiban, mikor már ég Trója, s ő már-már föladja a csatát.
Valami olyasmi, mínt Sponde; néha már az a szíkár, inas, zord líra, mínt
Chassignet-é. Egy Chassígnet-é, akiben még ott él- egy kulcsluIkon Vénuszole
vetkezését megleső Papillon de Laphrise minden emléke és nosztalgiáia.

Nyilván nem véletlen, hogy olyan pompásan fordította őket. Nemcsak a
"suttyomban ölelgető" Laphrise-t; hanem a kesernyés, kiábrándult Magnyt
is, igazán a szivét kölcsönözve neki, vagy Sponde-ot: "Ha már e gyönge test,
rnely vízként elsuhamlák, - bár annyi daliát túlélve megmarad, - percenkint
mégis a halál felé halad, - s baj hátán baj-velem sírjába beleomlik - mért
álljam e vihart, mely órámból naponkint - maroknyi homokot durván kírá
zogat ?" Ha nevet, címet lefedve tesszük a versismerő olvasó elé: nem ha
misítatlan Jékely-sorok? S hogy-hogy nem szánta legszebb hangjait, leg
szebb, oly [ellernzően jékelys szavait e három és félszázados francia előd ai
kára adni, mikor magyarul megszólaltatta ? Bizonyára mert rokonát szólal
tatta meg benne. S mert most ért igazán rokonává: ezzel a kis rekedtséggel a
hangjában. ezzel az őszi rozsdával a színein. Meg ahogy lombjai - fákéhoz
hasonlítottam a növekedését - világszelekben borzonganak. ahogy belefuvall
most a Iírájába valami kozmikus, csillagtávolos, meg valami különös, mond
hatni prehisztorikus lehelet. A maroknyí zizegő homokot az Idő nemcsak
Sponde órájából rázogatja ki. Idézzem a -Homoksziget sorait? "Tízezer év mily
semmiség itt, - hol az ember homokra épít! - Csont és cserép közös halom
ban - őrlődik e roppant malomban, - s szétdörzsölí a tenyerén - az Idő,

ez a vén - sose nyugvó molnárlegény ..." Idézem majdnem száz lappal'
messzibbről az Elmúlnak utolsó szakaszát? "Por hull az ing alá, penész - la
katja lóg keserű számon; - alacsony ablakon benéz - vénasszony-vigyorú ha
lálom." Mindenütt ez a szitáló homok, ez a finom por, az Idő őrleménye;
míndenütt a "mord enyészet kormos ökre", s mindenütt, földünk dombjain és.
dombja; alatt, akárcsak Zsámbék templomos halmán, "elszórt törmelék, ezer
nyi, - kőhalom és csonthalom", AlI, emlékek fölött, a Kapisztrán-torony, ,.sze
lek járnak körül, ráncos homlokodon - az idő fonalát köröskörül csavarván",
mondja róla a költő; s egyszerre Babilon képe kél föl: "A babiloni is így gyá
szolt hajdanán - még évszázadokig, volt istensége holtán, - csillagkémlő

helyét keselyű lakta tán, - s kotorékban hűsült aljában az oroszlán ..." S'
mindenütt ott van, "foghatatlanul és fogyhatatlanul" a világőrlő Idő-sárkány,

aki talán a szférákban lakik, "vagy itt bújsz mindenütt, füvön, kövön, - amint
egy vak isten miljomba vágott, - s tovább osztódsz vígan vízen-tűzön, - hogy
megemészd prédádat, a vdlágot ..."

A hang ugyanaz, azonos, szinte kezdettől; ugyanaz a hang, de keményebb,
kopárabb, szigorúbb, zordabb, mélyebben kondul. Mikor ritkulnak a lombok,
több látszik az égből, élesebben szúrnak a csillagok. A nosztalgiák régi bel
cantója érdesebb. rozsdásabb; a dallam szerongatóbb, el-elszorftja a torkot.
"Úristen, ez a negyvenedik őszöm! - Vajon még hány van, kérdezem ... 
De csak a tücskök szélnak a mezőkön, - Rozsdás szerszámmal, érdesen." S
hadd idézzem még ezt az Imádság című négysorost. rnely megint annyira Jé
kely, és ismét oly közel van az öregedő Ronsard-hoz, megrendítő utolsó sorá
val. mely mintha az Utolsó szonettok ihletével egy tőről sarjadt volna, s az
első két sor felejthetetlen képével: "Egyre mélyebb a kút, amelyből estelente
- Felhúznám az imák enyhetadó vizét: - Se esti anya-csók, se égi tente
tente - Nincs mi eloltaná napi poklom tüzét ..."

Szinte kezdettől azonos hang, mondtam; és hogy nem a változatosság köl
tője. Hadd tegyem hozzá, nehogy félreértés essék: átható állandóságában nagy
költészet. Testvér a nagy lírákkal ; s a nagy lírák légjárását érezni benne.

* * *
"Férfi vagyok, kezem farag erős, férfias tárgyakat"; és: "Jó tudni így,

hogy szabatos a forma és a körvonal, - az vagyok, s m.ég;is több vagyok, ki
tavalyelőtt és tavaly, - én döntöttem. vonzalmaírn, örömeim és haragom -

• Arckép ezen tükó.rben. Magvető. 1964.



egysége végre összeállt és változtatni nincs okom ..." Amit Vészi Endre gyűjté

me~ye~ kötetén~k* ~z a Fé~fiszó círnű záróverse mond, ars poeticául is és
erkölcsi vallomasul IS, azt tételesebb fogalmazásban az Utószó is megismétli.
.Számbavéve eredményeit, "a türelmetlen lelkiismeret sokkal több bennem
mint a pihenő jóérzés"; s a harminc év terméséből egybeválogatott kötet mint
itélet és önbírálat, "a szigor jegyeben született". Költészetről vallott fölfogása
is "szigo~ú", eluta~í.t mindenfajta érzelmességet: "Úgy érzem, hogy korunk
verse az íntellektuálís vers: a gondolkodás élménye mindennél izgalmasabb. S
ugyanakkor ez az intellektuális líra nem mond le a látomásos képzeletről az
érzéki színezésről vagy a tájfestésről, ép éppen attól modern hogy egysz~rre
több dimenzióban is képes kifejezni magát." '

Mai ars poetica; a kötet szinte csábít rá, hogya költőt első gyűjteményé

től, 1934-től végigkísérjük útján, melyen eddig a világosan megfogalmazott köl
tészet-eszményig eljutott. Az első kötetek friss, meleg emberségű líráján a mai
olvasó már fölismeri az akkori "költészet-történeti helyzet" nyomait; ezek a
versek a maguk sajátos élményvilágának lírai kifejezését tekintve könnyen el
helyezhetők azon a térképen, amelynek egyik égtáját József Attila neve jelzi,
a. másikat Radnótié; nem idegenek Friss Endrétől, nem a Kifosztott táj Zelkjé
tól; ha "be akarnánk tájolni", ilyesféle vidékeken kellene elhelyeznünk.

A történet, melyet tükröz, jórészt nernzedékéé: az ifjúság világának elko
morulása, a háború nehéz évei, rníkor "már nem a szelíd béke kell nekem", és
legfőbb hivatásának az "igazat vallani" erkölcsét tartja; utána következtek a
"reményekre kész" esztendők, majd ismét megint másféle problémák és ne
hézségek: "kíméletesen mondom: a sematizmus éveiről van szó", problémákról.
és nehézségekrőlaz utószó néhány nagyon becsületes, őszinte és megszívlelhető

mondatot mond. S ezt követőleg elvileg az új ars poetica megfogalmazása,
"gyakorlatilag" megvalósítása, a "légy kemény s dolgozz" csíllagzata alatt. Ez
az "összeadott múlt s jelen" leckéje, tanulsága, útmutatása. A munka,"éber
erkölccsel, ügyeskedesek nélkül, helyezkedesek nélkül, és a külső tetszetős

ség igénye nélkül. Ami kezdettől természete: bizonyos józan tárgyiasság, szár
nyalás helyett figyelem, dallamosság helyett szándékos érdesség, képek tarka
sága helyett gondolatok kifejezésre törése - abból kovácsolja erényét,
"Nem vagyok fiatal, de még öreg se, - nincs szerepem, mi homlokom övezze,
- nincs ügyes taktikám. - Itt birkózom anyaggal, hővel szóval, - éjfél után
is ébren tart a sóhaj, - figyel nyitott szemem ... - S a Vérmezőn, künn, a
szabatos fagyban - épül a csend, s bennem az olthatatlan - konok meg
maradás."

Nem tartozik a könnyed, és a könnyűszavú költők közé; ez az anyaggal
és szóval való "birkózás" nagyon jellemző rá. Színei sem szíkráznak; pontos
és tárgyilagos színek; hiteles színek. Gondoljunk a Jellemzés, kétféleképpen
strófáira, vagy a Márciusi reqqelre, melyet éppen szürkén regisztráló pontos
sága emel föl: magát a verset is, akárcsak embereit, "tágabb térbe". Vagy gon
deljunk a Reggel a Rómain emlék-idézésére: semmi pátosz, semmi romantika,
itt is a regisztrálás pontossága, a színek és mozdulatok hiteles rögzítése adja
meg a kép lendületét és szuggesztívságát, Mert ebben a költészetben nincs sem
mi vajákosság; az egykori kisinas, akiről a kötet néhány meleg, szép verse szól,
megmaradt költőként is munkásnak, és a közösség munkásának, aki "az alázat
fényeiben" ír, és röstellné, hogy "mélyeit csak azért tária fel - fűrészfogú,

piros szírtjeivel, - hogy felidézze azt a tériszonyt, - mely szívében szorong";
mert meggyőződése. hogy "ha nem érzem át. amit más is érez, - ha nem ki
áltja torkom, amit más kiált, - a közös születést, közös halált, - a mélység
is sekély lesz." íróasztala: munkapad ; nyersanyaga. a valóság; úgy áll helyén,
mínt "őr, kit egyszer odaállítottak, de senki le nem váltja"; és amit lát, az
"mind feladat! rnind munka, ami célt ad! - közhely. de így - lesz mégis sor
sunk, ez a barbár, félvad - derűs, szelíd ... " Ezért vallhatja nyugodt öntu
dattal, erkölcsi birtokában harminc év summázásául "nincsen többé akadály,
nincs a szívemben legalább, - hogy vállaljam a nehezét. hogy próbáljarn a
le&javát. - s ne fecséreljem az erőm, az anyag szívós, nyers, kemény, - s
természete se lenne más, hogyha előlről kezdeném".

(Rónay György)



SZlNHAZI KRONIKA. A Katona József Színház újdonsága a ,.Fanni
hagyományai". A színlap tanúsága szerint "Kármán József (1769-1795) mű

vének felhasználásával írta: Szabó Magda". Nézzük meg tehát elsősorban

mit "használt fel" Kármán művéből Szabó Magda? Felhasználta mindenek
előtt a főhősök, az epekedő két szerelmes, Fanni és (Tataira kiegészítve) T-ai
Józsi nevét. Felhasználta nagyjából Fanni családi körülményeit (mostoha
anya, mostoha testvérek, meg nem értő apa), és az alapmotívumot, hogy a
szerelmesek nem lehetnek egymáséi és Fanni ezért a halálba eped. De itt
aztán vége is szakad minden további azonosságnak. Szabó Magda története
e kúlsőségektől eltekintve, teljesen új utakon jár. Kármán Fannijának (attól
eltekintve, hogy reménytelen vágyódásával és egész alkatával a kor szenti
mentálts divatJát követi) azért kell lemondania szere Iméről, mert az nem
nemes. nem honoratior, szegény, tehát rangon aluli. Szabó Magda Fannijá
nál ez nem lenne nehézség, hiszen Tatai Józsi apja gazdag várkapitány.
Józsi itt azért nem követheti szive parancsát, mert összekötőként fontos sze
repet játszik a Martinovics-féle összeesküvésben, és mint a titkos társaság
tagja nőtlenségi fogadalrnq.t tett, ami addig szól, amíg ki nem vívják a ma
gyar respublicát. A fiatalok Fanni barátnőjének, Amáliának házában ismer
kednek meg. Amália apja, Baranya Ferenc az összeesküvés pozsonyi vezére
és a titkos társaságban Tatai Józsi közvetlen [elettese. Ö választja szét a
szerelmeseket fogadalmára emlékeztetve a fiút.

Ez az új Fanni tehát nem a szeretetlenség, a meg nem értés és - bár
csak homályosan körvonalazottan - a feloldhatatlan társadalmi rangkü
lönbség (Kármán motívumai) áldozata, hanem a politikáé. Méghozzá nemes
indulatoktól fűtött, nemzeti polít~káé, amí könyörtelenül belegázol az em
berek magánéletébe és keresztezi a legszentebb egyéni érzéseket. Ez is kon
fliktusos helyzet persze, csak éppen vajmi kevés köze van az eredeti Fanni
konfliktusához. Az igazi tragikus hős itt Tatai Józsi, akinek meg kell ját
szani a csélcsap gavallért, mert még Fanninak sem árulhatja el, hogy való
jában miről van szó. Fanni pedig meghal anélkül, hogy megtudná az igaz
ságot, pedtg közben már összeomlott az összeesküvés, Baranyát is letartóz
tatták, és Tatai Józsi nem szerepel a gyanúsítottak vagy körözöttek listáján,
tehát most már akár jelentkezhetne is. Csakhogy ekkor elmaradna a fájdal
mas szerelmi halál.

Félre értés ne essék. Szabó Magda műve, ha nem is különösebben ki
emelkedő alkotás, nem rossz darab. Fordulatos, izgalmas a cselekménye, a
reformkori Magyarország néhány tipikus figuráját kelti életre, jól érzékel
teti a jakobinus mozgalom nyomán Magyarországon is megindult' erjedést.
De önkéntelenül is jelvetődik a kérdés, vajon nem inkább kolonc-e számára
a Fanni történet, semmint segítség. Hiszen mindarról, ami Szabó Magaa
Fa,nnijában lényeges, Kármán Fannijában szó sincs. Ami Kármán Fannijá
ban lényeges, (Fanni magánya, epeketiése, halálba hervadása), arról SZ4bó
Magda darabjában ugyan szó esik, de majdnemhogy idegen anyagként, és
mindenképpen olyan motívumként, aminek a cselekményben, a konfliktus
kibontásában nincs szerepe. Ha nem lenne Kármán Józsej Fannija, akkor
nem értenők miért olyan, amilyen Szabó Magda Fannija.

Kármán József Fanni regénye majdnemhogy lírai alkotás elsősorban, a
kor divatját követő érzelmes lélekrajz amelyben a hangsúly a világfajdal
mon van. A költő számára nem az a fontos, hogy ennek az életérzésnek reális
indokait feltárja, és Kármánt általában el is szokták marasztalni T-ai Józsi
alakjának elmosódott rajzáért. Számára azonban nem ez volt a fontos, ha
nem a költői hangulatjestés. Művét nem is a meseszövés, a jellemek rajza
teszi becsessé, hanem "elsősorban nyelvének, főleg az Ő ,korában, páratlan
költóisége és gazdagsága. Ezt azonban modern színpadra átmenteni úgyszól
ván lehetetlenség. Ugyanakkor az eredeti "Fanni hagyományai"-nak tényle
ges cselekménye túlságosan vérszegény ahhoz, hogy három felvonást ki le
he~sen tölteni vele.

Szabó Magda tehát, sajnos, megoldhatatlan feladatra vállalkozott. Bár
milyen tiszteletre méltó törekvés egy-egy ilyen klasszikusunkat megpróbálni



kiemelni az iskolai kötelező olvasmányok cseppet sem hálás környezetéböl,..
az élóvé tételnek nem ez a módja. Azok a motívumok, amelyeket Szab6
Magda Kármán József művéből átvett, valójában már Kármánnál sem ere
detiek. És ugyanilyen erővel egy egész sor népmeséből is átvehetők lettek
volna. Azonkivül Kármán József írói szándéka is merőben különbözött Szabó
Magdáétól. Kármán nem a korabeli magyar valóságot akarta ábrázolni,.
hanem azt akarta bebizonyítani, hogy magyar nyelven ís lehet a kor szin
vonalán álló és a kor ízlésének megfelelő művet alkotni. Mig Szabó Magda,
a Fanni ürügyén korrajzra törekedett, és férfi főhősének, Tatai Józsinak
megalkotásánál míntha egy kicsit magára Kármán Józsefre is gondolt volna,
akiTŐL szintén az a hír járta, (ha nincs is erről hiteles adat), hogy kapcso
latban volt a magyar jakobinus mozgalommal. Akkor azonban talán helye
sebb lett volna Kármánról irni drámát, és nem a Kármán megalkotta hős

neve alatt egy merőben új darabot, amelynek, ha a realista drámával szem
ben támasztott igényekkel közeledünk hozzá, legvitathatóbb pontja éppen,
Fanni jelleme.

A nagyobb hitelesség okából Szabó Magda még valamit próbált átvenni
az eredeti Fanniból: a korhű nyelvet. Ez azonban sokkal nehezebb, semmint
gondolnók. A teljes hitelesség rendkívüli filológiai felkészültséget és elmélye
dést kívánna meg, viszont nagyonis vitatható, hogy egyáltalán szükség van-e
erre. Mai író tollából még a legkorhűbb nyelv is modorosságnak hat. Éppen
ezért ezen a téren meg kell elégedni néhány jelzéssel, néhány sajátságos
ízzel, korabeli fordulattal. Szabó Magda réqieskedése sokszor olyan érzést
vált ki, mínt mikor a felnőttek kisgyermekeknek gügyögnek. Ő is vissza
gügyög a kezdődő magyar rejormkornak, Ugyanakkor vagy háromszor (ha
ugyan nem többszr) elhangzik a színpadon ez a nyelvi szörnyszülött: "Ez
rosszul veszi ki magát", vagy kérdő változatban "hogy veszi ki magát?" Ne
vegye rossznéven Szabó Magda, de Kármán ilyesmit soha le nem írt volna.

A Katona József Színház előadásának fő erőssége, hogy Fanni szerepéi
Törőesik Marira bízták, aki a legegyszerűbb eszközökkel keltette életre az
eredeti, kármáni Fannit, és az ő játéka egymagában jobban indokolja a Kár
mánra hivatkozást, mint az egész darab. Más kérdés aztán, hogy ez a Fanni
ott lóg ki leginkább a darabból, ahol Tatai Józsival vannak páros jelenetei.
Ez a Tatai Józsi ugyanis (Sztankay István alakította a tőle megszokott szín
vonalon) mindenestül Szabó Magda teremtménye, aki,. amennyire megállja
a helyét mint üreslelkű arszlánt mímelő titkos össze€!sküvő, annyira nem
tud mit kezdeni ezzel az ábrándos leányzóval. Szövegben és megjátszásban
is nagyon hiteles Ungvári László és Lukács Margit házaspárja (Fanni apja
és mostohaanyja). Kitűnő kabinettalakítás Gáti József Baranya Ference.
Valóban ilyennek képzeljük el az egykori jakobinus magyar nemeseket.
Kedves volt Magda Gabi Amália szerepében. Hindi Sándor és Tompa Sáiuier:
egy-egy konzervatív betokesodott nemesi figurát keltett életre emlékezete
sen. (Doromby Károly)

KÉPZŐMŰVÉSZET. "A művészet kískönyvtára" sorozatban - Egryvel,
Ferenczy Noémíval, Vajda Lajossal, Czóbel Bélával, Berény Róberttel, Barcsay
val s más jelentős modern magyar mesterekkel foglalkozó monográfiák után 
Bernáth Aurélról szóló kötetke jelent meg, a mester régi hívének Genthon Ist
vánnak tollából. (Képzőművészeti Alap kiadója, Bp., 1964.) A szerző - aki az
elmúlt évtizedekben nem egy tanulmányt szentelt már Bernáth működésének

- hozzáértő szeretettel, finom beleérzéssel rnutatja be az 1895-ben született, ez
év novemberében 70-ik életévéhez elérkező festő oeuvre-jét. Genthon végigkíséri
a művészt félévszázados pályáján, amelynek olyan kivételesen szép művek a
mérföldkövei, mínt a "Vénusz/', a "Hegedűművésznő", a hegedús csendélet. "A
pásztorfíú", az elrévedő tekintetű sárgakabátos önarckép (a festőállványon an
gyal-kompozíclóval), a "Terrasz"; míndegyik egy zárkózott, melankólikus al
katú rnűvész páratlan színkUltúráról tanúskodó látomása. Bernáth Aurél 
akármiként is vélekedjünk egyes művészetpolttíkaí, esztétikai gesztusaírói és
kései festményeiről - míndenképpen egyik legjelesebbje újabb festészetünknek.



(de szépírodalmunknak, értekező prózanknak is). így tehát örültünk a róla ki
adott könyvnek amelyből arról is értesültünk, hogy a mester egyik pasztell táj
képe Martin Heidegger professzornak, az exisztencialista bölcselet prominens
képviselőjének gyűjteményébe került.

A szöveg valamennyi megállapításával nem tudtunk azonban egyetérteni.
Genthon azt írja könyvében, hogy Bernáth 1956-57-es gyűjteményes kiállítása
"bizonyára emlékezetes marad, mmt azok egyike, amelyeknek említésére a sze
mek évek múltán is felragyognak." Valóban, a kiállítás emlékezetes, maradan
dó hatású volt, azonban azt lS észre kellett vennie e tárlaton a tárgyilagos
szemlélőnek, hogy Bernáthnak az 1940-es, 50-es, 60-as években alkotott, fáradt,
csupán rutinos munkái ("Szőlőszedő leány", "Balatoni táj tornyos villával" stb.)
távolról sem egyenértékűek. a 20-as évek végén, de különösen a 30-as évek!
első felében festett igazán nagy műveivel. 1938-40. táján törés állott be a mű

vész tevékenységében, valamiféle kdégésí, a festői invenció tekintetében elszegé
nyedési folyamat kezdődött el nála. Munkásságában "a szellemi ellanyhutás és
a századeleji naturalizmushoz való víszakozás jelei" (Kállai Ernő) egyre jobban
rnegszaporodtak, bár olykor még ragyogó darabok kerilltek ki keze alól (pl. egy
1942-es csukás csendélet).

Műve befejező részében Genthon foglalkozik az ún. "Greshamkör"-rel, 
keresve, mi fűzte e művészeket össze, s kik voltak a vezető egyéniségei és részt
vevői e csoportosulásnak. Genthon - aki maga is tagja volt a Gresham - asz
taltársaságnak - a "nagybányai szellemiséget" jelöld meg 'összekötő kapocs
ként, s lényegében homogén együttesnek tekinti őket, akárcsak Pataky Dénes.
(Pataky D.: Bernáth Aurél "Művészet", 1965. évi [anuárí szám) "AzonbaLn ez
a festői együttes nem voU teljesen egységes." (Bodnár Éva: A magyar műgyűj

tés történetéből: Fruclhter Lajos gyűjteménye, 1954.) Differenciáltabban vizs
gálva a Gresham-kör szemléletét, úgy tűnik, hogy volt ott egy "anti-avant
gardista", a modern francia festészettel szemben tartózkodást, sőt talán ellen
szenvet tanúsító csoport; Ide tartozott Bernáth, a szobrász Pátzay, Berény, Sző

nyi, - az utóbbi mester kivételével míndnyájan "renegát avantgardísták", az
izmusok egykom buzgó hívei. A hangadók - egyrészt mint jó művészek, más
részt mint művelt elmék - ők voltak a Gresham-asztalnál. A művészetd írók
közül hozzájuk hajlott Elek Arthur és Farkas Zoltán, s jópár kisebb kaliberű

festő: Jobbágyí-Gáíger, Basch Andor, Elekfy Jenő stb. Volt azutárn a "Gres
ham"-en belül egy lényegesen más esztétikát valló, "École de Paris" (fauve,
kubista) ígazodású kis "frakció" (Czóbel, a fiatal Barcsay Jenő) s volt végül a
magános Egry József, aki nem tartozott sem ide, sem oda, nem volt sem "nagy
bányaias", sem párizsias, járta a maga útját hallatlan következetességgel, mű
vészi-emberi aszkézissel. Az idősebb Egryt külörnben a Pátzay-s-Bernáth
"szárlny" igyekezett minél szorosabban magához kapcsolni, mint egykor az iro
dalmi Deák-párt az öreg Aranyt ...

A kis biblíogárfía (a kötet végén) teljességre nem törekedJhetett; nélhány
írásra azonban - úgy véljük - érdemes lett volna még felhívni az érdeklődő

figye1.mét; így Kassáknak Bernáthtal folytatott érdekes beszélgetésére (megje
lent a "Vallomás 15 művészről" eímű Kassálc-kötetben) és Lehel Ferencnek egy
- Bernáth és Berény Róbert között párhuzamot vonó, s rnunkásságuk egyik
periódusa felett bírálatot gyakorló - esszéjére. amely a "Nemzeti Művészet"

ben jelent meg a 30-as években. Lehet - mégha voltak is mesterkélt, kiagyalt
elméletei (hasonlóak az irodalomtörténész Bodnár Zsigmond teorémáíhoz) - jó
szemű, kitűnő kvalításérzékű művészetí író volt. Neki köszönhetjük a két első

Csontváry-könyvet s a - mindmáig egyetlen - Gulácsy-pályarajzot. A magyar
képzőművészeti szakirodalom nem oly gazdag, hogy Lehel Ferenc munkáíról
indokolt legyen megfeledkeznünk ...

Genthon könyveeskéjének néhány részletét. megállapítását vitathatónak,
illetve kiegészítésre szorulónak éreztük, - azonban a kis monográfia két vé
leményében még jobban megerősítette a recenzenst: hogy a régi Bernáth jópár
mesteri, időtálló festménnyel ajándékozta meg szellemi életünket, s hogy Gent
hon István egyik legkülonb, leghívatottabb művelője képzőművészeti írodal
munknak.
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A Százados úti művésztelep szobrászaínak és festőinek - elhúnytaknak és
élőknek - munkásságáról adott áttekintést a Nemzeti Galéria télvégi kiállí
tása. A művek között sok olyan volt, amelyeknek mellőzése csak emelte volna
a tárlat színvonalát, - gondolunk például Vass Viktor, Gémes-Gindert Péter
szobraira. Siklódy Lőrinc palóc menyecskéjének szobrásziatlansága, sekelyes
sége kiváltképpen bántó volt. Sidló Ferenc művei sem élték túl alkotójukat.
Sámuel Kornél fiatalon elesett az első világháborúban, - számottevő rnű nem
maradt utána. Pásztor János társa és barátja volt Tornyai Jámosnak és Rud
nay Gyulának, Hódmezővásánhelyensok időt töltöttek egymás bársaságában 
sajnos azonban, Pásztor szobrászatának értéke, jelentősége nem érl el magy al
földi festő-barátaiét. Kisfaludi Stróbl Zsigmond olyan alkotásai, mint a három
}igurás, hatásvadászó "Finálé", egy elsüllyedt világ, a századeleji jómódú pol
gárság - nem éppen magas - ízlésnormáihoz tapadnak; Kisfaludi Stróbl port
'réí (pl. az rrodalomtörténész Sebestyén Károlyról) már maradandóbbak, bár a
modell lelkének mélyebb rétegeibe belevilágítani alig képesek. Abonyi-Grandt
ner Jenő munkáiból teljességgel hiányzik a szellem emelkedettsége és nemes
sége szobraí olcsó sikerekre pályázók, bombasztikusak. Örömmel láttuk viszont
a szobrok közott a korán elhalt Csikász Imre női aktját Makrisz Agamemnon
nagy-lélekzetű, rendkívül kifejező mauthausení mártíremlékművénekvázlatát,
·tspánky József fából faragott mellszobrát Kopp Jenő. művészettörténészről, a
fiatal Nagy András egy-két modern hangvételű munkáját, Cser Károly és Buza
Barna egyenetlen művészek; Cser munkái közül egy "ülő nő", Zuzától egy
mosó asszonyt ábrázoló szép fa-relief emelkedik ki. Győri Dezső szobraínál job
ban tetszett egy (ülő nőről készült) akt-rajza. Mikus Sándor és Kerényi Jenő

kortársak, - pár esztendő korkülönbség választja el őket. A tetszetősebb, de
ugyanakkor vékonypénzűbb, fínomkodóbb, egyhangúbb Mikussal szemben e
sorok írója Kerénydt érzí a vérbelíbb, ígazibb szobrásznak, bár asszony-figurái
nak megformálásában (lapos homlok, erős idomok, a lábfejek furcsa megmin
tázása) fenyegeti őt a modorosság veszélye.

A hatalmas méretű szobrok felvonultatása nem volt szerenesés ötlet; a kis
plasztikák, festmények, grafikák körében ezek olyanok, mint Gulliver a tör
pék között. A szabad levegő, a zöld növényzet, a tágas térség az éltető kör
nyezete e nagy plasztikáknak, s ha az óriási szeborban arnúgyis kevés az élet
(pl. Szabó Iván: "Éneklő leány"), akkor különösen indokolatlan volt beszállí
tása a volt Kúria termeibe.

A szobrászok közül messze-messze kimagasedik Medgyessy Ferenc. A Rad
nai-síremlék, a Magvető paraszt, az Anya gyermekével, az egyik debreceni alle
góríkus szobor kds változata, a remekebbnél remekebb rajzok Rippl-ről, Mó
rtczról, feleségéről, állatokról, - mind igazolják Ferenczy Béni szavait: "Med
gyessy szobrászatunk eddigi történetének legjobb mestere."

A festők közül általában jobban tetszettek a régiek, az öregek. Kádár Bélá
nak, a 20-as évek ismert nevű, a nyugateurópai törekvések hatása alatt dolgozó
festőjének (1877-1956) kíállftott dolgai (kecses, tiszta rajzú figurális grafikák)
mennyivel elevenebbek. meggyőzőbbek,mint pl. Eigel Istvánnak (aki pedig két
nemzedékkel fiatalabb Kádár Bélánál) "Oroszlány" című, maszatos színekkel
festett nagyformátumú képe. Pór Bertalannak egyik .megsernmisült Iőművéről,

amely a Népopera falait díszítette valamikor, egy rajz-ban, koloritban, szerke
zetben gyönyörű kis vázlata nyújt fogalmat. Nagyon szívesen álltunk meg Czi
gány Dezső féltucatnyí festménye előtt is. Czigány a (főként gyümölcsös) csend
életek és az önarcmások mestere volt; Kassák Lajos "Egy lélek keresi magát"
című regényében őt szerepeltetí Partos néven. Partos munkái - írja Kassák
- "nagyszerű darabok. Nem felületi esztétizmussal, hanem lefojtott erejükkel
állítják meg az ernbent. A kép ne csak festék és vászon, de expresszív élet is
legyen." Czigány a 30-as években tragikus módon meghalt, de képei - ame
lyeket Kassák oly érzékeny fogékonysággal jellemzett - ma is hiánytalan, mély
élményt jelentenek.

Zombori-Moldován Béla kecskeszakállas férfit ábrázoló portréja száraz, kí
nosan részletező naturalizmusú. Egy festő, aki később született, mínt Rippl,
Ferenczy Károly, Kernstok, Márffy, Czóbel, Egry, s aki mégis abban a szel-
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lemben fest, mint Balló Ede, Karlovszky, - menthetetlenül anakronisztikus
jelenség. Moldován István realisztikus témáit geometrizáló formákban fejezi ki;
dekoratív érzékű, de nem túl tartalmas festő. Kutassy Imre Ferenc képe na
gyon gyenge; ma már mosolyt keltő címe ("Kenyérgyári dolgozók a művész

telepiek ismerkedési estjén") az 1950-52. körüli idők tárlatait juttatja eszünk
oe, amikor a "harcos", "aktuális", "lelkesítő" cím volt a fontos, nem pedig a
rnű ...

A kiállítás anyagának 10-15%-ára (Czigány, Medgyessy, Kerényi Jenő,

Makrisz Agamemnon stb.) jó emlékekkel gondol vissza a tárlatlátogató, De a
művek túlnyomó része nem a Galéria falai közé való, ahol egyemelettel föl
jebb Szinnyei-Merse, Mednyánszky, a Ferenczy-család, Csontváry, Nemes-Lám
pérth, Rippl-Rónai, Derkovits, Koszta és mások munkáí vallanak a magyar mű
vészet európai rangjáról.

Avval a költséggel és energiával, amelyet erre az igen vegyes színvonalú
kiállításra fordított a Nemzeti Galéria igazgatósága, minden bizonnyal meg le
hetett volna rendezni Egry József összegyűjtött műveinek tizenöt esztendő óta
esedékes bemutatását ... (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (J a s c h a H o r e n s t e i n a z E r k e l- S z i n h á z
b a n.) Az előzetes jelzések szerint a Tavaszi Bérlet legkiemelkedőbbeseményé
nek Jascha Horenstein vendégszereplése ígérkezett a Filharmóniai Társaság
Zenekara élén. Külföldi kritíkusai szerint Horenstein "zseniális karmester',
aki tévedhetetlen stílusérzékkel minden kor zenéjét hitelesen tolmácsolja. (Bach
Brandenburgi versenyeinek felvételét valóban az ő vezényletével érdemes meg
hallgatni I) Hangversenyének műsorán érdekes ellentétképpen szerepelt együtt
MendeIssohn, Csajkovszkij és Schönberg egy-egy műve.

Schönberg szerzeménye, a Verkliirte Nacht, a "megdicsőült éjszaka" jel
legzetes terméke a Wagner-utáni korszaknak. "Csupa zsúfoltság" keresettséq,
az érzelmek túliűtottséqe, ideges görcsösség, hallatlan erőfeszítés; a mozarti
magátólértetődőség diametriális ellentéte" - mínt Molnár Antal mondja. Ez
az uieqes feszültség azonban a kor mélyén is ott villódzott (a Verkliirte Nacht
a századfordulón született), s ott élt azoknak a fíatalembereknek lelkében is,
akik az ifjú Schönberggel együtt aPráter sétányán, az Erstes Kaffeehaus előtt

hallgatták a bentről kiszűrődő Wagner-operarészleteket. "Szegény kutyák vol
tunk - trja Davíd Joseph Bach -, de fiatalok, életrevágyók, és bíztunk az
eljövendóben ..." - A jóvőben való btzalom a Richard Denmei költeményére
komponált VerkliIrte Nachtban ís szépen kífejeződtk, hiszen a befejezés fénylő
D-dúr hangneme a koltőiséget és a tiszta férfíasságot dicsőíti.

Éráekes, hooy a mat zenehallgató számára ez a zenei szövet semmi szo
katlant nem jelent. Első előadása pedig jókora meghökkenést és botrányt vál
tott ki. Mint ahogy megdöbbentő is lehetett, hogy valaki - a Wagner-rajon
gfÍs fénykorában - a Wagner által mitizált halált, s az elérhetetlen messze
segbe kivetített megdicsőülést a hallgatók füle hallatára szinte újraélve mé!1"
bonyolultabban közvetiti. ("A wagneri élményanyag főképpen az éjköltészet,
halálkózelség, bonyolult lelki folyamatok sűrített, túlfokozott újraátélésében
mutatkozik, amit korai alkotópenódusából származó műveinek olykor még a
ctmeí is bízonyítanak: Megdtcsőült éjszaka, Holdkóros Pierott stb," - írja
Századunk zenéje című kitűnő összefoglalásában Kókai Rezső). A halálkö
zelség, a pusztulással való "heroikus eljegyzettség" gondowta muitt érezzük
sok ponton találónak Thomas Mann Doktor Faustusát, melynek főhőse, Adrían
Leverkühn minden bízonnyal Schönberg alakjának és elveinek letéteményese.
(Schönberg azonban a halál fölé állította a megdicsőülés gondolatát, mig Tha
mas Mannál ilyesmiről szó sincs: ő az egész háborúba süllyedt németségf'ÓI
mondja ki itéletét.) A legtalálóbban azonban mégis a hű tanítvány, Adorno
jellemezte Schönberg első alkotó korszakának mondanivalóját: "A magányos
ember félelme új esztétikai formanyelv törvényévé válik".

Webern és AIban Berg sok helyen tovább fejlesztették ezt az új forma
nyelvet. Sajnos, a mi zenekaraink még mindig nem beszélik anyanyelvükként.
S eten a hiányosságon Jascha Horenstein sokszor csupán jelzésekre szorít
kozó karmesteri módszere sem segíthetett. Ezért aztán a műsor érdekességének
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igérkező mű jórészt hatástalanul pergett le. (Nem kárpótolt érte Mendelssohn
Szentivánéjl álom cimű szvitjének nyitánya sem, bár ebben néhány szokatlan
részletszépségre figyeltünk fel.)

A műsor második felére, Csajkovszkij V. szimfóniájának előadásában min
den összetevőjével kibontakozott Horenstein karmesteri művészete s annak ki
sebb hibái (ha ilyen nagy művésznél szabad egyáltaláil hibáról beszélni, s nem
csupán a felfogás kérdése az egész). A szimfóma bevezető harminchét taktusa
úgy szólalt meg, mint maga a tökéletesség: a csendes feleszmélés zenéje volt
ez. Mintha maga Csajkovszkij is rácsodálkozott volna az orosz kultúra akkor
tájt elért hatalmas eredményeire: Dosztojevszkijre, Tolsztojra, Csehovra, s
mintha rádöbbent volna egyszersmind a műveikben tükrözött orosz társadalom
menthetetlen bukására. A pusztulás rémült látványa mögött azonban ott iz
zik az erő: a tömegek félelmetes egyenlőre öntudatlan- mozgása. (Ennek ér
zékeltetése avatja Csajkovszkij szimfóniáját korjelző dokumentummá.) Az
első tételben is ott zeng ez a hatalmas induló, s ott feszül a mű végén is
mintegy lezárva az egészet, s klemelve tanulságát. Az ilyen következetese~
végigvitt, lezárt dallamok azonban nagyon ritkák; a motívumok, akárcsak a
társadalom erői, neki-nekifeszülnek egymásnak, "s ez a küzdelem ... egy kor
szak d:ámai küzdelmének vetülete: erő csüggedés, dtadalmas roham és meg
torpanás, fortissimo mennydörgő trombonok, túbák, vihartidéző timpani-tre
mo lok, a vonóskórus, a magas fafúvók suhanó dallamaival váltakozva".

Horenstein a szimfónta hősi, küzdelmes karakterét meggyőzően, hitele
sen tolmácsolta. Keze nyomán nem alakult ki az egész mű összképe, a fejlő

dést s az egymásnak támadó félelmetes erőket azonban tökéletesen érzékel
tette. Tolmácsolásának nem egy pillanata emlékezetes, nagy élményt szer
zett s megérdemelten aratott nagy sikert. A zenekar láthatóan kedvvel követte
útmutatásait, s kivált a fúvósok, igen eredményesen szerepeitek. Az első he
gedű szólama azonban bossmntóan disztonált nem is egy helyen. Ilyen neves
együttesnél pedig ennek nem szabadna előfordulnia...

(Z e n e i k ö n y v e k r ő L) Georges Duhamel a Chronique des Pasq,uier
regénysorozat irója annak idején hazánkban is nagy befolyást gyakorolt a fi
atal nemzedékre jel~zavával: "az életben leggyakoribbak a rövidz.árlatok". S
evvel az ÚgYlS mindegy filozófiával itélte meg a civilizációt, a haladást, s az
emberi élet emelkedésének lehetőségét. Nála nmcs emelkedés, nincs buldogság,
csak tétova tapogatódzás az élet elénk tornyosuló c.kadályai között.

Azaz mégis: van mgasztalás, a zene! Erről szól a Zeneműkiadó gondozá
sában megjelent könyve, A vigasztaló zene. Sok helyen vallomás ez a könyv,
sokhelyütt vitairat, az érzelmek apológiája. Duhamel éppen Bach művészeté

ben mutatja ki a zene érzelmi telítettségét. KüZönösen szép és figyelemreméltó
sorokat szánt Bach egyházi zenéjének. "Bach vallásos érzelmei erősek és őszin

ték voltak - irja -. " Vakmerő kisérletnek tetszenék előttem, ha valamifajta
világias kielégülést keresnénk a mester egyházi zenéjében. Hagyjuk meg Isten
nek azt, amH Bach Istennek szant." Duhamel számára Bach zenéje a végső

menedék. Barátjával órák hosszat fütyülik egymásnak egyes motivumait, más
kor pedig egész családjával együtt belemélyed a Magmficat csodálatos par
titúrájába, úgyhogy rövidesen minden visszhangzik tőle: ezt suttogják a fa
lak, ezt nyikorogják a kenetlen ajtók, ezt susogják a falevelek.

Naiv báj, kitárulkozás, gyermeki kedvesség sugárzik ebből a könyvből. S
már-már azt hinnők, hogy Duhamel regényeinek filozóflája csak va.lami kor
hű teszelqés volt, am~kor a szerző valahol a messzeségben meghallJG, egy le
mezjátszó vagy rádió hangját, s abban a pillanatban végeszakad az idillikus
leirásoknak és elmélkedéseknek. Duhamel legszívesebben fustélyt ragadna, s
avval verné tönkre a kulturát népszerűsítő eszközöket, s nem veszi észre, hogy
szent nemilete kicsit már anakronisztikus: az idő ellene dolgozik. Bele kell
törődnie a gondolatba, hogyahangversenyeken is új arcok tűnnek fel, akik
nem tudják 1üvülről Schubert legszebb dalait, viszont szeretik és élvezik a
zenét, amely napi munkájuk után felüdíti és "megvigasztalja" őket. Igaz, az
író is vigasztalást keres kedves zenéjében, de féltékeny, nehogy mást is megvi
gasztaljon. S ez a gondolat valahová a messzi múltba utalja a könyvet magát
is, az érdekességek de nem a túl jelentős érdekességek köZé. (Rónay László)
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FILMEK vILÁGABÚL. A Cherbourgi esernyők a Francia Film-Napok ke
-retében került bemutatásra. Nagy érdeklődés előzte meg, hiszen elnyerte az
1964-es cannesí fesztivál nagydíját. Az előzetes hírek arról számoltak be, hogy
"Új műfa], a "filmopera" született meg általa, vagyis: Jacques Demy rendező

.és Michel Legrand zeneszerző olyan daljátékot alkotott, ami nem hat idegenül,
nem csupán "vendégszerepel" a vásznon.

Az eddigi gyakorlat - s ezt a dalmű műfaji sajátossága vonta maga után 
rnegszokottá tette, hogy az eperánál a zene az elsődleges fontosságú tényező.

Annyira nyilvánvaló ez, hogyaszövegkönyvvel szemben nem is volt szokás
. túlságosan nagy irodalmi, dráma-elméleti igényt támasztani. Az volt csupán a
követelmény, hogya színpadí történet eléggé változatos, rnozgalrnas legyen,
lehetőséget nyújtson mind a látványos [elenetezésre, mind pedig a káprázat<JS
áriák beiktatására. A legjellemzőbbet erről talán Leo Slezak, a neves bécsi te
norista mondta emlékírataiban. negyvenkettedszer énekelte Maririco szerepét
a Trubadurban, amikor végre megértette, hogy voltaképpen mí is történik a
színpadon. Kivételek természetesen akadtak itt is ... No, de lássuk Dernyék
film történetét.

Egy ifjú autószerelő s egy még ifjabb leányzó - egyesernyőüzlet öz
v~gy tulajdonosnőjének leánya - "halálosan" szerelrnesek egymásba. A fiú
.árva, nagynénje nevelte, aki saját fiaként szereti. Náluk is lakik albérletben
egy fiatal lány, egy ápolónő, aki munka után ellátja a nénit, injekciókat is ad
riekí, Szemlátomást ez a lány is fülig szerelmes a fdúba, csak .szerényebb"
külseje miatt egyenlőre nem jöhet számításba. A fiatalok boldogok, habár; ...
Az özvegy édesanya, akinek sejthetően van némi élettapasztalata, ellenzi a há
zasságot. Nem csoda, hiszen a szerelrnesek szinte gyermekek még, a fiú szá
mára még hátra van a katonai szolgálat ideje s mindemellett reménytelenül
szegények i~: Persze hiába minden féltés, minden jóklnács, szívük olyan hév
vel lángol, hogy az észnek, a józan belátásnak úgyszólván semmi esélye -sín
csen. A végzet azonban két különböző irányból lassan elindul feléjük ... Az
özvegy pénzzavarba kerül s egy fliatal ékszerész felajánlja önzetlen segítségét,
mert első pí llantásra beleszeret - a lányba, Az anya őszintén örülne, ha lá
nya fontolóra venné a dolgot, ám a kicsit a szerelem még töretlen erővel lán
colja az autószerelőhöz. A sors kereke ismét lódul egyet: a fiú megkapja ka':
tonai behívóját s a búcsú felhevült állapotában megtörténik a baj, a kislány
elbukik.

Telik az idő, levél csak nagysokára érkezik akatonától, pedig a lány na
gyon várja. Oka van rá: a búcsúéjszaka következménye most már eltitkolha
tatlan. Az özvegy meglehetős természetességgel veszi tudomásul a dolgot; ér
ződik, hogy annak idején maga is hasonló körűlmények között hozta világra
.gyerrnekét. Kozben a lányka különös - és meglehetősen indokolatlan - vál
tozáson esik át: testi állapota lelkiének egyensúlyát is felbonítja. A tér s idő

beli távolsag mindinkább meglazítja érzelmeit, valahogy idegennek érzi azt,
.aki nélkül eddig el sem tudta képzelni életét. A fiatal ékszerész ismét jelent
kezik s megkéri a lány kezét - tekintet nélkül arra, hogy már gyermeket vár.
A lány egy darabig habozik még, csakhamar meghódítja azonban a fiatal ke
reskedő gyengéd Iigyelrnessége, őszinte hódolata. Igent mond tehát, az eskü
vőt sem halogat ják sokáig, az anya eladja üzletét s mindriyájan Párézsba köl
töznek.

A katona, aki közben részt vett az algériai harcokban és meg is sebesült,
leszerel. Az állomáson senki sem várja, esik az eső, rnínden olyan vigasztalanul
sivár ... a ~ utcák, a kis kárvéház, mínden, minden idegen és más a lány
nélkül. Lelki sebe züllésbe viszi, elhagyja munkahelyét, külsejét elhanyagolja,
kőnnyű kalanddkban s alkoholmámorban keresi a feled.ést. A jó nénikét is el
veszítette, hajdani életéből már csak az albérlő ápolönö maradna, ám ő is
.költözni készül. F:rzi, hogy ez a lány az utolsó lehetőség, belé kapaszkodik hát,
akár a fuldokló a szalmaszalba. Feleségül veszi s a nagynénitől rámaradt
-örökségből benzinkutat vásárol.

Eltelik pár esztendő, a fiúból családapa, jó férj lett. Csak valami belső
kín gyötri olykor, valami nagyonis jól tudott hiányérzet... Karácsony van,
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felesége sétálni viszi kisfiát, rövid időre magára marad a benzinkútnál. Megáll
egy autó s egy elegáns hölgy száll ki belőle: hűtlen szerelme. Betessékeli az
asszonyt, tekintetük már-már összefonódik, ám a férfi szemében lassan ki
fhúny a parázs. Útjára bocsátja tehát egykori szerelmesét s még azt is meg
tudja állni, hogy kislányát megcirógassa, aki ott üldögél kinn a kocsiban.
Lelke felszabadul a sokáig viselt teher alól, boldogsága mostmár teljessé, za
vartalanná válhat.

A film alkotói három részre - mondhatni: három felvonásra bontották
a történetet, külön címet is adtak mindháJromnak: Távozás. Távollét, Vissza
térés. A hangsúly tehát a fiatalember sorsára tevődik e tagoltság által, ami
egyébként azt is elárulja, hogya szerzők minden f(j)gadkozásuk ellenére sem
tudtak elszakadni a színpadi formától . .. Lépten-nyomon visszatérő hiba ez,
állóvá merevíti a eseleményt, ami már magában véve "testidegen" a filmtől.

Legszembeötlőbbé mégis a második felvonásban válik, amikoris a katona egy
pillanatra sem jelenik meg a vásznon. ám annál többet emlegetik. Színház!
nyelven "levél-trükk"-nek nevezik ezt a fogást. Elnevezése abból a kényszer
helyzetből ered, amibe nagy szereplő-gárdát mozgató darabok hozzák a ke
vés főből álló, vidéki színtársulatokat. Ilyenkor egyes jeleneteket elhagynak s
az értelmi zökkenőket úgy hidalják át, hogy levelet küldetnek be az egyik
szereplőnek, aki azt felolvasva míntegy sz6ban közli, elmeséli a közben történ
teket. Szükség törvényt bont, ám hatalmas hiba, ha maga a szerző él ezzel a fo
gással. Kezdő Iróknál előfordul ilyesmi s ezt az előadásra szánt darabok szín
házi elbírálója azonnal ki is pécézi: tessék eljátszatrii ! Mert a puszta elmon
dást - kivált a levél- és telefontrükköket - a színpad is nehezen tűri, a film
pedig semmiképpen sem. Műfaji képtelenség, hiszen a film lehetőségel a cse
lekmény térbeli szemléltetésére szinte korlátlanok a színpadéhoz képest.

A szerzők tehát félszemmel mégiscsak a színpadi eljáts:zJhatóság követel
ményei felé kacsintgattak - mintha ugródeszkának akarták volna használni a
filmet egy későbbi operai feldolgozáshoz. Mert amit csináltak, a filmszerű

ség minden látszata ellenére színpadí díszletek között is előadhat6 !

Ami a szövegkönyvet illeti, nos, valljuk meg őszintén, eléggé igénytelen
történetecske. Tévedés ne essék, nem egyszerű voltát hibáztatjuk, hiszen attól
még költői is lehetne, sőt! Az egyszerűség belső finomságokra adhat lehetősé

get, leheletnyi rezdülésekre, könnyre és mosolyra, szívdobbantó szfvdobbanások
ra. De az igénytelen laposság, a feszültséget pótolni igyekvő szirupos érzelgős

ség olyan tehertétel, amin a legkitűnőbb muzsíka is csak nehezen tudna segí
teni - mert, és nem győzzük eleget hangsúlyozni, ugyebár filmről van szó! Saj
nes, a zene "méltó" párja a szövegkönyvnek. Eleinte még meghökkent a pár
beszédek helyetti énekes elmesélés, különösen a közhelyesebb mondatokban,
amikor például az autószerelő énekelve számol be arról, hogy benzinnel fel
töltötte az egyik kocsit, ám csakhamar megazokjuk ezt is és valami többet,
s1Jebbet, jobbat várnánk. Ariákat, gunyorosari szaggatott zenét, szóval olyas
mit, ami élményt jelent! A szerzö erejéből pedig egyetlen valamire való vissza
visszatérő motívumra telik. csupán, mindinkább eloperettesedik az induló jazz
ütem, hogy végül szíruptengerbe fúljon minden erőlködés.

Ez a darab bizony sem nem opera, sem nem operett, de még csak "musi
cal" sem. A beharangozott új műfajból semmi sem valósult meg ... Valamit
azért ·mégls tisztázott Dernyék balsikere: negatíve azt, hogy milyennek nem sza
bad s így azt is, hogy mílyennek kell majd annak a bizonyos "filmoperának"
le1mie. Véleményünk szerínt nem lelhet más, mínt művészí zenének, költői szö
végnek s mesterien szerkesztett képeknek szorosan zárt egysége. Ez az egység
pedig három egyképpen tehetséges rnűvész együttműködését igényli; olyanokét,
kiknek egyike sem tekinti a másiknak szerepét alárendeltnek, hanem igazi, mü
vészí aIá.uittal símulnak egymás alkotásaíhoz. A filmopera nem tűrhet gyenge
s2lÖVegkönyvet, sem pedig üilmszerűtlen, kevésbé mozgalmas képszerkesztést.
Bátran szakítani kell tehát az operaszínpadí gyakorlattal s ez a szakítás nem
csupán teohníkaí, hanem inkább gondolkodásbeli, látási, összhatásbeli elfordu
lást kell hogy jelentsen.
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Az igyekezetén, az úttörő kezdeményezésen kívül talán csak a színészek
játéka dicsérhető, akik azonban mint énekesek nem mutattak be semmi külö
nősebbet sem. A Cherbourgi esernyők sekélyes története, gyenge muzsikája, a
képes-levelezőlapra emlékeztető fényképezése ellenére első lett a cannest
fesztiválon ... Nem ismeretesek előttünk a bírálóbizottság szempontjai S így
arra sem tudunk felelni: miért ítéltek így. (Bitte i Lajos)

HÓzzASzOLASOK A LITURGIKUS REFORMOKHOZ. Papságunkat, de
úgy gondoljuk, világi olvasóinkat is változatlan élénkséggel foglalkoztatják
a Iiturgrkus reform kérdései. Most további figyelmre méltó észrevételeket
teszünk közzé.

*
Ritter Márton egri főegyházmegyei levéltáros írja:
Véleményem szerínt a legtöbb észrevétel egy eredendő hibában szenved;

sokan az új liturgiát összetévesztik az eddig is szokásban és gyakorlatban
volt paraliturgikus tevékenységgel. Pedig a paraliturgia nem igazi liturgia,
csupán az igazi liturgia pótlása az igazi liturgiával párhuzamosan futó szö
végnek mondása, A paraliturgia egyik tipikus formája a nálunk is sok he
lyen végzett ún. "missa recítata", Ilyenkor a rníséző a hívektől függetlenül
végz; a szentmísét, a hívek igazában nem a szentmíse cselekményébe kap
csolódnak bele, csupán a misézővel pánhuzamosan végzik ugyanazokat az.
ímaszövegeket, mint a míséző pap. Egyetlen olyan imádság sincs benne,
amelyet a pap és a hívek közösen végeznének. A liturgikus konstitució sze
rínt azonban az új rendelkezések célja nem egy világszerte egyöntetű para
liturgia létrehozása, hanem a hívek igazi bekapcsolása a liturgikus tevé
kenyaégbe. Ezentúl hívek és papok együtt mutatják be a szentmísét, míkor
is a hívek szerepe éppen olyan fontos, mint az áldozatbemutató papé, ha a
kettő nem is teljesen azonos. S itt vetem fel a kérdést: miért ne lehetne
a. szentmiséből is olyan szerves egységet kialakítani, amilyen adva van a
litániáIban ?

A litánia a pap és a hívek közös ájtatossága, aJhol a híveknek éppen
olyan szerep jut, mint a papnak, bár csak a papnak van joga és hatalma a
híveket Krisztus nevében áldásban részesíteni. Amikor a szertartást végző

pap odavonul az oltárlhoz, a hívek - a pappal együtt - bevezető éneket
énekelnek, és nincs szükség arra, hogy a szertartást végző pap ennek az.
éneknek a szövegét külön magának is elmormolja latinul. Utána litánia kö
vetkezik, amelyben a szertartást végző pap az előimádkozó, a hívek pedig
szervesen belekapcsolódnak ebbe az imába. Az antifóna ismét a hívek sze
repe, amelybe a szertartást végző pap is belefolyhat énekével. De milyen
furcsának tartanók, ha a szertartást végző pap ettől függetlenül végezné a
maga szertartását: áldást osztana, külön imákat mondana stb. Az egész:
szertartást a pap áldása fejezi be, majd a hívek ismét énekkel fejezik ki
hálájukat az Istentől a papon keresztül nyert áldásért.

Ha ezt a példát hasznosítanók a szentmisében, úgy megoldódnék a sokak
által aggodalmasan feltett kérdés: mi lesz ősi kíncsünkkel, a magyar nép
énekkel? Ha ugyanis a hívek a szentrnisébe való bekapcsolódasuk címéri
csak azokat a szövegeket énekelhetik, amelyek szorosan hozzátartoznak a
szentrnise eddigi imáíhoz, alig marad helye annyira féltett népének-kincsünk
nek. El tudom azonban képzelni azt, hogy a szentrníse íntroítusát egy alkal-
mas népének alkossá, mint például az advent! időben a "Harmatozzatok "
(,,Rorate coeli ...), vagy a karácsonyi időben "A kis Jézus született rT

("Puer natus est ..."): Gloriára a liturgikus szöveg helyett énekelnők a "Di
csőség mennyben az Istennek" kezdetű éneket stb. Lelhet, hogy ez a gondolat
kissé rnerésznek látszik, pedig szerintem nem idegen a Iíturgía szellemétől.

Magyar népénekeink legtöbbször szorosan símulnak a szentmise szövegéhez,
Miért ne helyettesíthetnék tehát a latin szöveget? A hangsúly a helyettesi
tésen van, mJert hiszen a latin szöveggel párhuzamosan eddig is énekeltük
azokat. Miért kellene nekünk újszövegű és népünktől idegen dallamú éneket
bevezetni?
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Ézzel kapcsolatban szarbadjon kitérnem egy másik, állandóan vitatott
kérdésre is: legyen-e az énekelendő liturgikus szövegnek külön magyar dal
lama. vagy húzzuk rá a szövegeket az előttünk fekvő gregortán-énekek dal
'lamára? Úgy hiszem, nem egészen helyes a kérdés ilyen feltevése. Mindkét
-táIbornak megvanak a maga érvei. Akií:k az újonnan szenkesztendő magyar
dallam mellett kardoskodmak, arra hivatkoznak, hogy eddigi liturgikus szö
végeink nem alkalmasak gregorián dallamon való éneklésre. A gregorián
dallamok hívei viszont azt rnondják, hogy kár volna ezeket az ősi dalla
mokat kidobni katolikus életünloből. A maga nemében mindkét tábornak
igaza van. Osak: míért ne lehetne olyan liturgikus szövegeket alkotni, ame
lyek alkalmasak arra, hogy gregorián dallamon éneke1hessük őket? Nemcsak
egyházi énekeink jórésze (egyetlen példa: a "Csordapásztorok" című ének
.az I., II. és IV-es számú Credo dallamát tükrözi), hanem népdalaink tekin
télyes száma is gregorián elemeken épül fel. Bizonyos, hogya jelenleg for
galomban lévő liturgikus szövegek nem énekelihetők minden további nélkül
-gI"egoriáln dallamon. A megoldás tehát: vagy olyan liturgikus szövegeket
'teremtünk, amelyek alkalmasak a gregorián dallamon történő éneklésre,
vagy megmaradunk eddigi liturgikus szövegeínk mellett, akkor azonban
-szükség van megfelelő magyar dallam szerkesztésére.

És ezzel eljutottunk a harmadik kérdéshez: a fordításhoz. A fordításhoz
nem elég ismerni az idegen nyelvet, hanem ismernünk kell a fordítandó
.szöveg ütemet, lüktetését is. A Iiturgdkusok előtt általánosan ismert tény,
hogya szentmise énekelt részeinek nagyrésze (a kánon is idetartozik, mert
.eredetíleg azt is énekelték) prozodíkus törvényeken épül fel, ez teszi ezeket
a szövegeket olyan csodálatosan széppé, Tudtommal eddig nincs egyetlen
olyan magyar fordításunk sem, amely ezt a kötött prózát figyelembe vette
volna. Nem szabad feledni, hogy a liturgikus szövegek fordítása a' szó leg
szorosabb értelmében művészi munka. Lefordításukhoz tehát nem elég a
Iatín és a magyar nyelv szabályainak ismerete, még a bennük elrejtett mély
teológiai tartalom ismerete sem; avatott tollú művész kell hozzá, aki a li
turgikus szövegnek nemcsak nyelvi és teológiai tartalmát adja vissza, hanem
a szó méltó köntösébe öltözteti. Meg kellene barátkoznunk így azzal a gon
-dolattal is, hogy a liturgikus szövegek fordítása nem lehet egyetlen ember
rnunkája. Nyelvésznek. teológusnak és a nyelv művészének együtt kellene
-dolgoznía, hogy méltó módon adja vissza magyar nyelven az örökszép li
turgikus szövegeket,

*
Kovács Géza címzetes esperes, tolmácsi lelkész írja:
A temetési búcsúztatokról szóló levelekhez szerétném szerényerr hozzá

fűzni: Ha Ujhází Miklós könyvének többi énekei olyan tartalmúak, mint az
idézett részek, akkor használhatok, mert nem is búcsúztatok a szó valódi
<értelmében. A II. vatikáni zsinat az egészséges tradiciókat óhajtja tisztelet
ben tartani. Sohasem lesz egészséges hagyomány az, ahol például az elhúnyt
-családtagjaí az eltávozott lelki támogatása helyett saját igazi, vagy vélt
-érdemeik meghirdetésével törődnek, s ahol alkalmat adnak a temetés többi
részvevőjének e szándékuk kárörvendő megtárgyalására. Elhangzik már bú
-esúztatós temetés után is a kritika: "mintha nem is katolikus temetés lett
volna." Intelligens hívek már idegenkednek a búcsúztatótól. Az általános
.müveltség rohamosan emelkedik. A következő nemzedék előtt a búcsúztatás
mímdenképpen teihertételünk lenne. A most kompromisszumot gyakorlők nem
azorulnek védelemre, de a búcsúztatás hivatalos elismerése kípellengérezné
a nép szemében az egyházi rendelkezéseket húségesen végrehajtó lelkipász
torokat.

*
Miklós József dr. tekenyei plébános irja:
A végrehaitásra kerülő liturgikus reformban a hívek számára a legfel

tűnőbb kétségtelenül a nemzeti nyelv használata lesz. Hívek és lelkipász
torok számára egyformán fontos tehát, hogy a szentmise magyar reszei ne
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csak szavakban legyenek magyarok, hanem egész felépítésükben. Magyaros
ság és jóhangzás tekintetében ne legyen ellenük kifogás. A liturgikus seö
vegeknek latinból való átültetésekor meg kell szabadulnJiok a fordítéknak
a latin nyelv sajátosságaitól és teljes bátorsággal igaz magyar nyelven kell
.szólníok,

A Collectio Rituum 19-20. lapján olvashatjuk: " ... tekints le kegyesen
N. szolgádra, és aki most mint első táplálékot, a sót ízlelte, ezt ne engedd
többé megéhezni ..." (te supplices exoramus, ut hunc famulum tuum N. res
picere digneris, et hoc primum pabulum salis gustantem, non diutíus esurire
permittas ...). A fordítás nemcsak szolgaí, hanem valóban nelhézkes, ráadá
sul nem is fejezi ki, amit a latin szöveg. Igy fordítanám. " ... tekints ke
gyesen N. szolgádra. Most ízlelte először a sót, mint táplálékot. Ne engedd
őt többé megéhezni ..." Tehát rövidebb mondatokra bontom a körmondatot,
a "primum" szót pedig nem jelzővel, hanem határozóval fordítom, hiszen
a latin szöveg nem azt akarja mondani, hogy akis gyermek első tápláléka
a só, hanem, hogy most kap először sót.

Misekönyvünk rövidségben, tömörségben legszebb imádságai közé tar
toznak az oratiók, secreták és postcommundók. A latin nyelv az .Lgeneves
szerkezetekkel különösen röviddé tudja tenni mondanivalóját. Ezek az imád
ságok bőségesen élnek is az ilyenfajta szerkezetekkel, ami megnehezíti fordÍ
tásukat. Legjobb rövidebb mondatokra felbontani, hogy világosak, jól ért
hetők legyenek, Ideírom az Oltáriszentség oratioját két fordításban is. Az
-első a Collectio Rituum fordítása, a második a Szent István Társulat kiadá
sában megjelent Magyar Misekönyvé: "Úristen, ki nekünk a csodálatos Ol
tárIszentségben kínszenvedésed emlékét hagytad; engedd kérünk Tested és
Véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szün
telen élvezzük." - Úristen: a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed
-emlékét hagytad nekünk. Add meg kérünk, hogy szent tested és véred titkát
buzgón tiszteljük és a megváltás gyümölcsében mindíg részesüljünk."

Nem kétséges, hogy az utóbbi fordítás a jobb. Az ilyenféle fordulat
ugyanis: ,.... úgy tisztelnünk, hogy ..., nehézkes. Mindennapi beszédünk
ben így sohasem szólunk, már pedig a szentmise részleinek mai nyelven kell
hangzaniok, Ebből a szempontból már tudunk jó példákat is mutatni. Ilyen
.az imént említett Magyar Misekönyv, azután a Békés-Dalos-féle Újszövet
ség fordítása. Néhány szempontra szerétném mégis felJhívni a figyelmet.
A vonatkozó névmás "amely" alakját például csak akkor használjuk, ha
tudjuk, hogy mire vonatkozik. Az "ami" alakját meg nem nevezett dologra
vonatkoztatjuk. Tehát nem helyes: .... a szent keres~t [elét, amit homlokára
írunk. . (C. R. 41). Helyesen: amelyet homlokára írunk. A rokonértelmű

szavakból azt válasszuk ki, amelyik legjobban fedi a szóban forgó igazságot.
A "QU! fecit eaeium et terram" fordításában például a csinálta, készítette,
alkotta, teremtette stb. szavak közül feltétlenül a -teremtette a helyes, mert
ez fejezi kl Isten tevékenységet, vagyis azt, hogy a világot akaratával hozta
létre. Kerülni kell a mesterkélt szavakat. A temetés szertartásában a "por
hüvely" szó rnesterkéltnek hat, sőt sokak szemében komolytalannak is. Ha
-egyszerűen testet mondunk, nem lesz rosszabb a beszédünk, Figyelemmel kell
lennünk a népnyelv jelentésváltozásaira is. Igy ha a turbo szót "förgeteg
nek" fordítjuk, városi embernek nem lesz feltűnő, de a zalai falusi ember
már elgondolkozik: hogyan sodorhatja el a vetést a förgeteg, mert az ő nyel
vében a förgeteg szeles havas időt jelent, tehát nem nyári mart (C. R. 271).
Vagy beszél-e valahol a magyar ember a búza velejéről, a szőlőtőkére

mondja-e szőlőtermelő vidékeink népe, hogy szőlőbokor, a SzékelyföldöJa
kívül ismerilk.-e az országban a csűrt? Olyan szavak kellenek tehát, ame
lyeknek az ország valamennyi vidékén azonos a jelentésük.

De bármennyire mai nyelven fordítjuk a latin szövegeket, vannak imád
.ságos nyelvünkben olyan régi és meggyökeresedett fordulatok, amelyeket
nem érdemes, sőt sokszor káros megváltoztatna. Megérezték ezt a Magyar
Misekönyv szerkesztőí is, -afníkor a keresztvetésben és a Miatyánklban a ké
sőbbi kiadásokban visszatértek a hagyományos szöveghez, De van más 00
gyományos kifejezés is, például "per omnia saecula saeculorum": mindöl'Ök-
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kön örökké", tehát nem csak "mindörökké". "Siout erat in princípio": "mi
képpen kezdetben vala ..." Mindenkí így tudja, így is mondja, Kár változ
tatni rajta. A szentmíse evangéliumának kezdete: "In illo tempore." A Ma
gyar Misekönyv ehelyett az evangéliumi részlet körülményeit közlí. Ele
gendő volna állandó kezdési forma, akár a régi "Az időben", akár más,
rnondjuk "Egy alkalommal". A Szeritírás sokszor idézi szereplőí szavát. Ilyen
kor bevezeti egy-két szóval az idézetet. Ez kerüljön tehát míndíg az idézet
elé, részben tiszteletből a szent szöveg iránt, másrészt mert könnyebben ért
hető a felolvasás alkalmával. "Vita támadt erre a zsidóIk között: Hogyan ad
hatja ez testét eledelül nekünk? - mondották." Legyen inkább így: "Vita
támadt a zsidók között. Igy beszéltek: Hogyan adihatja ..." Legyen végül
egyforma a szöveg minden Iíturgtkus könyvben, főleg a gyakrabban elő

forduló mondásoké. Ilyenek: "Adiutorium nostrum in nomine Domini" ("Az
Úr a mi segítőnk" - M. M. - "Segítségünk az Úr nevében," - C. R.). "Et
cum spiritu tuo" (,,:&! teveled is" - M. M. "F::s a te lelkeddel" - C. R.). A
Gloria és a Credo szövege imádságoskönyvenként változik, stb.

Még két dologra kellene figyelni. 1. A közösen mondott magyar szöveg,
de a hangosan felolvasott is, hosszabb, mintha latinul olvassa a pap önkén
telenül gyorsabb tempóban. Tehát rövidségre kell törekedni. 2. Gondolni kell
arra is, hogy népünk az énekes mísét szereti. Gondoskodni kell tehát arról,
hogy az ének kellő szeraphez jusson. Jó lenne az állandó énekek kottáját
is megadni, például a Magyar Misekönyvben. A feleletekre gondolok itt.
Ennek érdekében elhagynám a népszokásokra vonatkozó jegyzeteket, ame
lyek úgysem lényegesek egy imádságoskönyvben. Természetesen kapjanak
szerepet a Szent Vagy Uram énekei továbbra is.

MAGYAR EMLF::KEK A VATIKÁNI KÖNYVTÁRBAN. Róma felett sem
míndíg kék az ég. A Vatikáni Könyvtárba való látogatásom napján zuhogott
az eső. A Cancello Sant4 Marta-ban kérdőívet kell kitölteni. Ezen a ponton át
bejutni nem könnyű dolog. A könyvtárnak ez a bejárata csak szakemberek szá
mára nyílik meg. Külön ajánlás segített, hogy a nagyközönség elől elzárt rész
be is bejutlB.assak.

A Sala Sistina állandó kódexkiállításának megtekintése felejthetetlen él
mény minden művelt ember számára. A látnivalókat 14 vítrínben helyezték el.
A kiállítást görög bíblía nyitja meg, amelyet valószínűleg Alexandriában írtak
a IV. században, unciális betűkkel, háromhasábosan, mínden jel szerint egy
eredetileg papíruszra írt bibliaszöveg mintájára. Túl hosszúra nyúlna felsorolni
a kiállítás kincseit, a lorschi, montecasinói, St. Martin des Champs-i kolosto
rok rég elporladt barátainak remekműveit. Tassó, Petrarca, Raffaello, Michelan
ge'ló, Luther, Galilei kéziratai között találkozunk az egyí'k vitriniben a Ponti
ficale Ottoboniano-val, a jelek szerint hazánkban 1489-90 között készített
kódexszel.

A kiállított kódex azonban csak ízelítő a Vatikáni Könyvtárban őrzött

magyar emlékeleből. Az aeélszerkezetű, modern könyvtári állványokon igen
iOlk nagyértékű könyvtári és levéltári állományegység sorakozik. Wehrlin
svájci származású vatikáni "scI1iptor" szíves kalauzolásával jártam be a
csendes raktárakat a szakmabeld, a könyvtáros kiváncsian szemlélődő, fi
gyelő-ellenőrző szemével. Sajnos, az idő rövidsége miatt nem kutatóként,
S rn:íg a világviszonylatban rendkívül ritkabecsü értékeket szemléltem, az
első magyar kutatóra emlékeztem. Cseles Márton jezsuita atyára, aki
1'101-1702 között Rómában járt. Fraknói Vilmos szerint ő volt az első

hazai tudós, aki Róma könyvtáraiban s így a vatikánban is a magyar tör
ténelem szempontjából kutatott. Cseles páter a Szent Péter bazilika ma:'
gyar gyóntatójaként tartózkodott az Örök Városban és Kollonits Lipót prí
más megbízásából foglalkozott kutatásokkal. Búvárlatainak eredményeit a
budapesti Egyetemi Könyvtár őrzi 11 kötetben.

Magyar vonatkozású emlék a XV. századi Legendarium (Cod. Vat. Lat.
3541). A kódex minden lapján négy-négy míniatura látható. A kódex 51 le
~dát tartalmaz, közülük négy magyar vonatkozású: Szent Gellért, Szerit.
Imre, Szent László és a magyar pálosok védőszentje szerepeinek bennük.
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Magyarországon írták a Speculum Humanae Salvatíonis círnű kódexet
is (Cod. Reg. Lat. 99.) 1428-29 táján, ábráit Martino de Natali§ festette.

Hazai vonatkozású V. László király gyermekíkori ískoláskönyve, a Dic
tionarium 'Irilingue Latínum Theutonicum et Bohemicum ad Ladislaum
Hungariae et Bohemiae Regem (Cod. Pal. Lat. 1787). Oímlapja gazdagon
díszített. A könyv szerzője Johaooes Holubar, a király egyik oktatója, ne
velője; másolója bizonyos Venceslaus de Elefánt, aki valószínűleg a nyitra
megyel elefánti páloskolostor lakója lehetett.

A már említett Pontificale Ottoboniano (Cod. Ottobon. Lat. 501.) ifja!bb
Vitéz János pontificaléja a XV. századból. Fraknói Vilmos püspök a kó
dexet 1903...ban Iefényképeztette. Készítésének ideje a fol. 145. versórának
tanúsága szeránt "MCCOCLXXXIX die prima mensis Januarii", tehát 1489.
év, amikor ifjú Vitéz János szerémi püspök volt (episcopus sírírníensís).
Valószínűleg őt ábrázolja az a püspök, akivel a szertartásokat bemutató
miniaturákban találkozunk. A fol. 15. rectóján a keret záródíszében Corvin
Mátyás királyunk eszményített profilképe van. A Hunyadiak hollóját, cső

rében a gyűrűvel, ötször láthatjuk keretdíszekben. egyszer pedig egy oltár
terítőn. A kódex be nem fejezett díszítését Fra Antonio da Monzának tu
lajdonítják. A kódexet valószínűleg Vitéz János rendelte meg- római tar
tózkodása alatt és a királynak szánta ajándékul.

A híres Barberini-gyűjtemény egyik tétele (Cod. Barb, Lat. 5523), XVII.
századbeli akvarellje, Mátyás királyt ábrázolja lovon, páncélban, fedetlen
fejjel. Ez az ábrázolás egy állítólag Mantegnatól származó, de megsemmi
sült freskó után készült, amely egykoron a Campo dei Fiori egyik házának
falán volt. '

Külön kell megemlékeznümk a Vatikáni Könyvtár Corvin kódexeirőh

Négy remekművet őriz a könyvtár Mátyás király egykori világhírű 2Yűj

teményéből. Három közülük az Urbínoí gyűjteményből került a Vatikáni
Könyvtárba.

Az egyik Corvina a Missale Romanum Plenum (Cod. Urb.' Lat. 110). Dí
szítése talán a legpompásabb. E XV. századbeli kódex első címlapján, Má
tyás király profilban elkészített rnellképe van, legalul pedig a címere. Felice
Petanzi o Ragusino híres rnűhelyéből került ki a kódex, amelynek azonban
jellegzetessége, hogy a miníaturákban valamennyi Budán működött minia
tura festő stílusát felismerhetjük, kezdve a ferrarai iskolától egészen a du
nai iskoláig. Igen szép a fol. 105, melynek reetóján a keretdíszben felül
Mátyás profilképe látható, alul pedig az Aragena ház címere. Mátyás címere
egyébként még a kódex három másik folióján is látható. A kéziratos köte
tet eredeti vörösbársony kötésében őrzi a könyvtár.

A második Corvina a Breviarium Romanum (Cod. Uro, Lat. 112). Ezt
az ugyancsak XV. századbeli kódexet Martinus Antonius Presbyter írta Má
tyás király számára. A figurális díszítésben különösen gazdag remekmű is
tartalmazza Mátyás király címerét (első címlap), továbbá Mátyás és Beatrix
arcképét (második címlap). Mátyás címere még több helyen is előfordul,

átfestés következtében a gyakori címereket legtöbbször XIV. Benedek pápa
(1740-1758) címere fedi. A kódex Attavante művészetét dicséri s voltakép
pen befejezetlen remekmű volt Mátyás halálakor, mert a festészeti díszíté
sek még nem készültek el.

A harmadik Corvina (Cod. Vat. Lat. 3186.) a gazdagon díszített Andreae
Pannonii Libellus de Regiis Virtutibus címzésű kódex, Corvin-címerrel a
címlap keretének alsó részében.

Igen érdekes a negyedik Corvina is, a XV. századbeli Missale Romanum
(Cod. Ross. 1164). Ez a kódex Bécsben készült 1469-ben, írója Georgi'ijs
Kathedralis et Institorís. Díszítése rendkívül gazdag. A 126. szárnú folio
versóján a. "Vir Dolorum" -ot és az "Arma Ohristi"-t áJbrázoló nagy mínía
tura előterében van Mátyás király térdeplő alakja. Talán ezt lehet tekin
teni Mátyás legkorábbi ismert áJbrázolásának.

A sok magyar vonatkozású rendkívül ritkabecsű egyéb könyvtári emlé
kek közül megemlftünk egy Chronicum Ungaricum-ot (Cod. Vat. Lat. 6970),
amely Thuroczy Jánosnak a magyarokról szóló krőnikáiát tartalmazza.



Kriszti1l4 svéd királynőnek a Vatikáni Könyvtár kézirattárába bekebe
lezett könyvtára feltűnően sok asztrológiai kódexet tartalmaz, közöttük nem
egy magyar vonatkozású. így például az 1208. számú latin kézíratban négy
magyar királynak: Hunyadi Mátyásnak, II. Lajosnak, I. Ferdinándnak és I.
Miksának horoszkópjai vannak. Meg kell még említenünk Thurzó János
boroszlói püspök kódexét és még sok más értéket, amely a korszerűen kon
dícíonált raktárakban tárolódik az egész emberi rnűvelődés javára, a minél
távolabbi jövő számára is.

A könyvtár vezető dolgozói hívták fel figyelmemet néhány olyan em
lékre, amely a ma élő nemzedék előtt kevésbé ismert. így tudtam meg, hogy
a Vatikáni Könyvtárnak I. Ferenc József nem kevesebb, mint 100.000 arany
koronát adományozott. A magyar püspöki kar 1882-ben értékes kőnyvgyűj

teI1né:nyt juttatott a Könyvtárnak. A Közoktatásügyi Minisztérium 1925-ben
a magyar humaníorák körébe tartozó magyar folyóiratok és önálló művek

gazdag gyűjteményével ajándékozta meg a könyvtárt. XI. Pius pápa (akíről.

kevesen tudják, hogy 1891-Jben Budapesten járt s az Országos Széchenyi
Könyvtár vendégkönyvébe "Dr. Achille Ratti der Ambrosíaníschen Biblio
tlheque" bejegyzéssei írta be a nevét) aranymíséie alkalmából 1057 kötetes
gyűjtemény került ilyen módon a könyvtárba. Ez a gyűjtemény a magyar
bibliográfiai és biográfiai irodalmat a maga teljes egészében felölelte. E gyűj

temény átadásánál jelen volt Serédi Jusztinián bíboros hercegprimás is
(1929. XII. 17.) s az általa vezetett magyar zarándok-csapat.

Elfuen a rövid írásunkban csupán a figyelmet kívántuk felhívni a világ
viszonylatban rendkívül nagyjelentőségű s hazánkban nem nagyon ismert
könyvtárra, amelyről pedig már 1880-ban említette a Magyar Könyt'szemle,
hogy "magyarországi vonatkozásokban . " csak a bécsi cs. udvari könyvtár
rnúlja felül". A rnúlt század óta azonban nagyszerű új feltáró munkaeszkö
zök, elemző katalégusok készültek a rendkívül értékes és gazdag állomány
ról. Vian professzor jegyezte meg, hogy ezek segítségével igen sok olyan
érdekes magyar vonatkozású új adatot is fel lehetne fedni, amelyek eddig
nem álltak a tudományos kutatás rendelkezésére.

Elmenőben megálltam a Sala Sistina nyugati folyosóján. ahol egy Má
tylÍl!l királyt ábrázoló freskó van. V. Pál pápa megbízásából Giovanni Bat
tista Ricci festette meg ezen a nagy magyar királyt, mint könyvtáralapítót
(1611). A festő Mátyást mesekírályként, hosszú ősz szakállal, fején koroná
val ábrázolja. Rajta a szöveg: "Matthias Corvinus Ungariae Rex Bibliothe
cam Magnifícarn et Locupletem Budae Instruit ..." (Tombor Tibor)

EGRI TANÁROK FELJEGYZÉSEI GÁRDONYIROL. Az egykori egri
cisztercita gimnázium tanárai közt rendszerint voltak olyan magyar szako
sok, akiknek szívén feküdt az irodalom sorsa. Természetes tehát, hogy fi
gyelemmel kisérték a Sánc lakójának, vagy miként szelíd humorral nevez
ték, a "láthatatlan" embernek, Gárdonyi Gézának életét és írói pályafutását.
Személyes kapcsolatokat is kerestek vele, ami nem volt nehéz, mert Gár
donyi ajtaja minden vendég előtt nyitva állt, hát még akkor. ha lelkes
tollforgató tanár kopogtatott rajta. A Gárdonyival folytatott beszélgetések
ről majdnem rnindnyájan készítettek jegyzeteket. Ezek a feljegyzések csak
részben váltak ismertté. Az író halála után egy évvel született meg az
egri Gárdonyi Társaság, melynek feladata az irodalom megszerettetése
mellett, elsősorban a Gárdonyi kultusz fenntartása és ápolása volt. Ehhez
Egerben jó alkalom nyílt, mert az író fiai a kutatók előtt készséggel fel
tárták atyjuk irodalmi és művészeti hagyatékát. Az így felderített adatok fel
dolgozásuk után a Társaság kiadványaiban (A Gárdonyi Társaság évkönyve az
1925. évről; A Gárdonyi Társaság Értesítője I-II. sz.) láttak napvilágot. E mű
vek azonban nem kerültek könyvkereskedőt forgalomba, mert a Társaság csak
a testvér vidéki társaságoknak, a tagoknak és a sajtónak juttatott példányokat.
Minthogy ezek a kiadványok jobbára elkallódtak, bizonyára nem érdektelen,
00 a Gárdonyi-centenárium alkalmakor megemlékezünk róluk.

Az első feljegyzéseket Kürti Menyhért, később bajai, majd egri igazgató
s végül katolikus központi főigazg:ató tette 1899-ben, aki akkor, mint fiatal tanár-
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Gárdonyi egyik fiának osztályfőnökevolt. A fiú valamí hibát követett el s ezért
~ára bezáráera ítélte. Gárdonyi erre a következő levelet intézte az osztály
fónökhöz: "Főtisztelendő Uram! A fiam újságolja, hogy holnap félórai áristom
vár rá. Én ebben megnyugodnám. hanem az aggaszt, hogy többedmagával lesz:
bezárva és a cimborák valami olyan mulatságra tanítják, mely romboló hatású
lesz egész életére. Alázatosan instálom, méltóztassék tekintetbe venni ezt az ag
godalmamat. Nekem ez az együgyű kis tanuló mindenem. Az anyja alig három
éves korában elhagyta és én dajkaként neveltem, így hát a viszony is szerosabb
köztünk. mint apa és fdú között szokott lenni. De mondom, nem a büntetéstől

féltem - mert ez kell - hanem csak, az alkalomtól. - Kiváló tisztelettel kész
szolgája Gárdonyi Géza." A levél hatására a delikvens meg is szabadult az árís
tomtól, a kezdő tanár pedig elhatározta magában, hogy ő soha többé gyereket
bezárásta nem ítél.

Még egy levelet írt Gárdonyi Kürtinek, A fiú betegség után nem hozott
igazolást, mert nem adott neki az édesapja. Az osztályfőnök kívánságára másnap'
megjött a szokatlan tartalmú igazolás: "Kérem a tanár urat, szíveskedjék a
fiam malasztásának okául azt elfogadni, amit a fiam mond." S Kürti elfogadta.

Kürti előtt Gárdonyi többször kifejtette, hogy az emberiség számára kívá
natosabb a jó ember, mint a csak okos ember. És sokszor mondta neki beszél
ietéseik folyamán, hogy inkább jó embereket neveljenek, rrunt csak okos embe- ~

reket.

A második krónikás Tordai Anyos később bajai igazgató. Poétikus hangon
megírt beszámolójában elmondja, az ejtette csodálatba, hogy Gárdonyi meny
nyire ismerte az akkori irodalom minden kis mozzanatát. Gárdonyi így fejtette
meg a rejtélyt: "Egyszer-egyszer évente megjárom Pestet, ősszeülök jó embe
reímmel, szedem magamba a sok újságót ... a táskám telerakom új könyvekkel
S itthon a nagy csöndességben kivilágosodik előttem minden ..." Tordal meg
kérdezte, hogy készül-e még történeti regényt írni. Gárdonyi hosszasabban vála
smlt, hogy szeretne Arpáddal, VatIhával és Aba Samuval foglalkozni, de nem
hiszi, hogy lesz belőle valami, mert nem bírja pénzzel. "Mert - úgymond -
pénz kell a történeti regény megírásához, sok pénz. Nem festek le egy csata
teret, míg magam ott nem jártam. Hogy Török Bálint árístomáról, a Hétto
ronyról írnassak, lementem Konstantinápolyba. Pénz kell, sok pénz, én pedig,
s~ny ember vagyok."

A következő adatszolgáltató Bárdos József, aki egy pap barátjával együtt
kereste fel Gárdonyit. A beszélgetést maga az író tea-elte a katekizmusra. El
mondta, hogy míg ő tanította, "nagyon bosszantott a kis katekizmus magyar
talanaága. azután főleg az, hogy az elvont dolgokat nem magyarázza meg, és
sokszor olyan részletek is előfordulnak a könyvecskében. amik a fiatal gyere
lrelrnek nem valók". Bárdcsék erősítgették. hogy az újabb katekizmusok a rég;i
fogyatékosságokat kijavították, meg is igérték. hogy küldenek neki egy Ilyen
példányt.

Az utolsó krónikás Saád Henrik, aki Gárdonyi szórakozásai, a zene és fes
tészet után kutatott, s miridkét területen érdekes adatokat derített fel.

Gárdonyi nemcsak orgonált, zongorázott és hegedült, hanem zenét is szer
zett. "írásai között - írja saád - három önálló kompozíciót találtam: Egyik
egy gyászmise offertórium ("Csendes álom a halálnak álma"); a másik kará
csonyi ének: Fel nagy örömre* két hangra orgonakísérettel, melyet országszerte
énekelnek, a harmadik a Magyárok ősanyja círnű verséhez írt dallam." Gárdo
nyi nem terekedett zeneszerzőí babérokra. csak lelki felüdülést keresett a ze
nében. Családját is szórakoztatta. Fiai közlése szerínt sokszor hegedülte Dankó
Prstának Pósa Lajos "Darumadár" című versére írt dalát. Még halála előtt való
nap is eljátszotta. Négy vázlatkönyve maradt Gárdonyinak: ceruza- és tollraj
zok. Utóbbiak többnyire férfiarcokat ábrázolnak, de vannak csoportos képei is .

• "Mos forrásaim szerint ennek dallama Révlfy l-től származik. Magam részéről nem hiszem.
hogy Saád adato helytelen lenne" - jegyzi meg itt cikkünk szerzője. Kunszery Gyula megállapí
tása viszont az. hogy valóban csak a szövege származik Gárdonyitál. (A szerk.)
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Mirndegyik képen jelzi a témát. Igy: Rákóczi siralma; Lenkey huszárok olvas
sák Kossuth kíáltványát; Kossuth mennybemenetele. Máskor saját műveíhez

készitett Illusztrácíót: Török Bálint vív a rab törökkel (Egri csillagok), a gara
bonciás diák (Az én falurn). Vannak fantasztikus képei amiken álmait örökíti
meg, s szimbólfkus rajzai is például "Ü['gona. 13 éves lány keblén orgonaví
rág." Rajzain elevenség, élet látszik, néhol humor, néhol merevség, Szívesen
dolgozott olajfestékkel is. Ide tartozik két Madonnája. Az egyiket fiatal tanító
korában festette édesanyja kérésére, aki ezt ágya felett őrizte. A másik a ház
ereszaljának végén a keresztfaira van festve, úgy hogy minden látogatónak
azonnal szemébe tűnik. Mindkét kép másolat s ártatlan kísérlet, "még erőpró

bának sem mondható". Ugyanilyen értékű Munkácsy "Krisztus Pilátus előtt"

jének vászna s egy Napoleon arckép. Jóval tökéletesebb az üveges tótot ábrá
zoló nagy képe, mely azonban befejezetlen maradt.

Külön kell megemlíteni gyermekeiről, Sándorról és Gize1láról festett arc
képeit, "Talán csak az egyedüli képek, melyeken emberalakjaitól nem ér rá
kérdezni semmit: csak szeret, magára maradt, magába dicsőült atyai szerétet
tel" - írja Saád Herrrí'k. "Új világot, új életet tükröznek tájképei. Ezeken már
ott hullámzanak azok a szép rezgések, melyeket csak művészlélek tud vászomra
állandósítaní." Majd ugyancsak ő; "Érdekes szokása volt Gárdonyinak, hogy
palettaján maradt festékeit a szekrényajtékra kente. Igy keletkezett az előszoba

szekrényéri látható vírágcsendélet."

Nyilvánvaló, hogy a zene és a festészet csupán szórakoztató időtöltése volt
Gárdonyinak. Nem alkotott művészit egyikben sem. De nem is akart. Az ő
eszköze a toll volt. (Sándor Jenőj

JEGYZETLAPOK. (Egyetemi évek.) Ha visszagondolok egyeterm éveimre:
ülök a könyvtárban, ülök az egyetemen és hallgatom Horváth Jánost, Gom
bocz Zoltánt, Eckhardt Sándort; mindezeken fölül pedig sétálunk N.-vel a
Gellért-hegyen. Ez a négy esztendő egy beláthatatlan Gellért-hegy, soha véget
nem érő sétautakkal.

S most kiderült, hogy nem egészen igy volt. Rendezkedés közben rá
akadtam egy köteg régi levélre: apám levelei. Csak most látom, mennyit
kellett hivatalokba, mínísztéríumokba, ügyvédekhez szaladgálnom egy teker
vényes és bonyodalmas anyagi ügyben, malyben voltaképpen sosem ismer
tem ki magamat. És mennyi szemrehányás, szomorúan, szelíden, szígorúbban,
hogy mirndezt félvállról veszem, ehhanyagolorn, immel-ámmal csinálom.

Nagyon immel-ámmal csinálhattam: teljesen elfelejtettem. Nevekre buk
kanok: egy ókori tekercsen sem lehetnének: ídegenebbek, pedig nyilván jár
tam ezeknél az embereknél, ezekben az ügyvédi Irodákban. S minden, minden
kiment a fejemből.

Ilyesmik viszont élesen megmaradtak:
Valamelyik tavaszon állunk Ni-vel a Kelenhegyi úton, a Búsuló Juhász

alatt; este van, csupa fény alattunk a város. Baróti Szabóról, Verseghiről

beszélek, félkeZJhetetlen lelkesedéssel, s arról, mi lehetett az, amikor a magyar
vers megtalálta az antik mértéket: mi lehetett ez az izomfeszítő, tüdőtágító.

tavaszi boldogság.
Kis szél fúj, és érzem a tüdőm tágulását, az antik rítmíkát, a ruganyos

ságukat megtalált magyar szavakat; <olyan ez, mint a részegség.
Minden elmerült, megsemmisült, szétfoszlott, amiért -írodáloban ülnörn

és minisztériumokban előszobáznom kellett, s néha csak kellett volna.
De ez megmaradt, az ilyesmik megmaradtak: a Kelenhegyi út, a tavaszi

este Baróti Szabó Dávid és Verseghi, A kolonc leesik, a pelyva szétszóródik,
Csak az igazt dolgok maradnak meg. (r. gy.)

Fk.: Saód Béla - 3646-65. FNyV. 5. Fv.: Ligeti Miklós.


