
övé vagyok, mi ketten maradunk be
lül.

Kár tehát árgus szemekkel figyelni
az imádkozókat. Az ilyen figyelőknek

csak azt mondhatjuk, amit a nagy
Szent Agoston mondott, hogy nincsen
arra előírás, milyen legyen testtartá
sunk az imádsághoz. A fő az, hogy a
lélek Isten jelenlétében tudva magát,
ennek megfelelően viselkedjék. "Mert
állva is imádkozhatunk, és térdenáll
va is, meg ülve is." Ha ilyen nagy
egyháztanító meg volt ezzel elégedve,
mi sem követelhetünk egyebet, ha a
lényeg megvan: az, hogy imádkozás
kor a lehető legtermészetesebben akar
viselkedni, mert ezzel akarja elősegí

teni á:hítatát.

szágok, ahol az imádságnak ez a gesz
tusa a hívek előtt teljesen ismeretlen.
!Láthatunk francíákat, angolokat imád
kozni karba tett kézzel, vagy egysze
ruen ölbe tett kézzel, vannak viszont
vidékek, ahol szokásban maradt az ős

keresztény imádság: kitárt kezekkel
imádkozni. Az összekulcsolt kéz is ter
mészetes gesztus lehet: azt fejezi ki,
hogy a lélek el akar merülni az Isten
ben. Guardini mondja, hogy amikor
egymásba kulcsoljuk ujjainkat, mint
egy megindul a lélek áramlása, mely
arra vágyik, hogy kiömőljön. Am az
egyik kézből a másikra terjed, s így
visszaárad bensőnkbe, hogy minden a
lélekben maradjon imádott Istenével
együtt. Föleszmélés ez, mely ezt mond
ja nekünk: Enyém az Isten s én az

-----_!!I-=.------ Radó Polikárp

NAPLÚ
A NACIZMUS-FASIZMUS BUKASA. 1945. niajus 9-e az emberiség törté

nelmének egyik legjelentősebb dátuma: a szövetséges seregek - élükön a szov
jet csapatokkal - ezen a napon nyomultak be a német náci-fasizmus főfész

kébe, Berlínbe, a város kapitulált, az őrültség és gonoszság démonikus megszál
lottja, a "Führer", öngyilkosság révén gyáván menekült a felelősségrevonás elől.

És ezzel befejeződött a világtörténelem egyik legvéresebb drámája, a második
'világháború, és megdőlt a világtörténelem Iegernbertelenebb, legelvetemültebb
hatalmi rendszere, a maximális gonoszságot maximális ostobasággal ötvöző hit
lerista nácí-íasízmus. A fasiszta összeomlás - amit mínden józan ember a két
szer-kettő matematikai bizonyosságával előre látott - bekövetkezett. .

"Minden józan ember" - mondottuk. sajnos azonban ez az emberlajta a
hitlerájban és kapcsolt részein - magunkat sem véve ki - azokban az idők

ben meglehetősen meggyérült. a divatos gyűlöletek barnás-zöld ködgomolyaga
ráborult az emberi agyakra. s a végzetes járványtól immunisan maradtak Cas·
.sandra-síkolyaí elenyésztek a hazug propaganda "Heil-Sieg" üvöltésének ferge
teges orkánjában.

Az egyenlet már a kezdet kezdetén adva volt, s az erőviszonyok idők folya
mán csak a szövetségesek javára tolódtak el. Az egyenlet baloldalán álIrt a lé
lekszám, a földrajzi helyzet, a felkészültség, az ipari kapacitás aránya, a nyers
anyag-bőség s nem utolsó sorban az erkölcsi súly behozhatatlan fölénye; a
megoldás nem lehetett más - a kezdeti látszat-sikerek sorozata ellenére sem,
- miJnt a fasizmus háborúvesztése ... Mert kétszer kettő mindíg négy maead,
hiába szorozgatták be az egyenlet két oldalát propaganda-hazugságokkal, el
vakult fanatizmussal, átmeneti blöff sikerekkel, csodafegyverekről gyártott ha
zug legendákkal.

A matematika igazsága megdönthetetlen. De megdönthetetlen a történelem
igazsága is. Hitler évtizedes uralma során olyan történelmi feladatokat vál
lalt, illetőleg részben akarata ellenére kényszerült vállalni, amelyeknek egyet
lenje is több a soknál. Mi mindent akart ő? - A zsidóságot kiírtani, az egy
házat megtörní, Anglia tengeri hatalmát megdöntení, a Bailkánon egyensúlyi
helyzetet teremteni, Amerikát legyőzni, Oroszországot elfoglalni és Olaszorszá
got hűséges szövetségben megtartani ... Aki csak egy kicsit is ismeri a világ
történelem folyását, az tudhatja, hogy milyen eredménnyel járhattak ezek a
vállalkozások. . . De ők nem tudtak sem egyszeru számtant, sem
csipetnyi történelmet, csak egy dologhoz értettek: felszítani a tömegekben
a legalantasabb emberi indulatokat, s egy különben nagyra hivatott népnek
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még a jó tulajdonságait is - pontosságát, fegyelmezettségét, takarékosságát 
valami elképzelhetetlenül gonosz ördögi gépezet hajtására felhasználni.

És fejtetőre állították a Iogika alapigazságát is. Addig úgy tudtuk, hogy mín
den dolog azonos önmagával és nem azonos más dologgal, és akkor egyszerre
- ó, nem vicclapokban, hanem nagyon is komolynak szánt törvényekben, hi
vatalos rendelkezésekben - felbukkantak ilyesfajta fogalmazások: "Zsidónak
tekintendő az a nemzsidó, és nem tekintendő zsidónak az a zsidó aki ...
Tisztességes nőnek tekintendő az a nem tisztességes no, aki ... "Nem-hadviselő

államoknak tekintendők azok a hadviselő államok és hadviselő államoknak
tekintendők azok a nem-hadviselő államok, amelyek ..."

Ma már mindez csak groteszk, nyomasztó, rossz álomnak tűnik rel, csak
hogy ez az "álom" tizenkét hosszú esztendeig tartott, felerészben véres, öldöklő,

pusztító háborúval tetézve. Ez alatt a tucatnyi év alatt több emberi vér ontó
dott, több könny ömlött, több anyagi és pótolhatatlan kulturálís kár keletke
zett, mint máskor hosszú évszázadok alatt. Mert ennyi idobe telt, míg a ber
lini führeri betonbunker falán feltűnt az új "mene-teker', míg a kétszer-kettő

egyenlősegí jele után felrajzolódott a megoldas, a "négy", míg beigazolódott,
hogy a történelemnek logikája van és a logikának pedig az emberi lélekkel egy
korú őstörténete.

Nekünk pedig, akik túléltük míridezt a testi-lelki, anyagi-szellemi szörnyű

séget, egyetlen főfeladatunk van: levonni a tanulságokat, tudatosítani magunk
ban és másokban azt, hogy megmaradásunk {vagy totális pusztulásunk) mate
matikai bizonyossága, a történelem parancsa, a gyűlölségektől, alantas índu
latoktól el nem felhősített tiszta emberi logika egyaránt azt kiáltja az ég és a
földkerekség rninden tája felé: békét a világnak! (Kun.szery Gyula)

GAL FERENc:;. KÖNYVE: IDÓ AZ ÖRÖKKÉVALOSAGBAN. Semmi se iga
zolja jobban a katolíkus olvasó közönség igényét hitének tudatos megértésére,
mint Gál Ferenc művének sikere. A Hittudományi Akadémia neves professzora
ezt a könyvét a Szent István Társulatnál 1963. végén jelentette meg, s idén, 1965.
márciuséban már második kiadására került sor." Az első kiadást két hét alatt
kapkodta szét a hittudomány iránt érdeklődő közönség, mint egy igazolva a
könyvelőszavának szentírási idézetét: "Ime, napok jönnek - rnondja az Úr 
és én éhséget küldök a földre. Nem kenyér utáni éhséget és víz utáni szomjú
ságot, hanem az Isten igéjének hallgatására vonatkozó szomjúságot és éhséget".

Az Isten igéjére szomjas katolikus ember olyan könyvet kap kezébe Gál
Ferenctől, amely' a legnemesebb értelemben megfelel a kor szellemének, az:
idők ~etelményeinek., ra szédítő iramban fejlődő természettudomány és tech
nika korában élő mai embernek. Némelyek fülében talán kétes értékítéletként
hangozhatík ez a megállapítás. A magam részéről azonban saját korunkat
igen nagy korszaknak érzem, és hiszem, hogy valami nagyszerű volt és van
születőben nemcsak a természettudományok, a technika és a művészet terü
letén, hanem a társadalomban és a keresztény egyházak szívében is. Korunk
átlagembere azonban túl van terhelve mindazzal, amivel az emberi szellem
napról-napra táplálja tudatát s azt befogadni is alig tudja, nemhogy feldol
gozní, l1;ppen ezért, csak nehezen tud elmélyülni olyan tudományban, ame
lyet nem ő maga művel, nehezen barátkozik meg a súlyos és elvont kérdé
sekkel, fárasztják a hosszú szövegek, kerüli a megerőltető és elvont gon
dolkodást, gyorsan él, versenyt fut a száguldó idővel s az örökkévalóság sze
líd jelentkezését alig veszi tudomásul. Némelyek emiatt becsülik le egész
korunkat és korunk szellemét. Amikor úgy vélem, hogy Gál Ferenc műve

megfelel a kor szellemének, akkor ezzel azt szeretném érzékeltetni, hogy a
szerző személyében szerencsésen ötvöződik a tanár tudása és felkészult
sége, a lelkipásztor szeretete, a dogmatikus szigorúsága és a hitvédő hajlé
konysága akorunk feladataival küzdő modern ember világérzésével. A benső

feszültségeknek ez a szerenesés egyensúlya teszi lehetövé a szerző számára,
hogy korunk nyelvére fordftsa le a kinyilatkoztatás, a katolikus hittudomá
nyi igazságait. Gál Ferenc elvont hittudományi igazságokat is könnyed és egy
szerű formában tud előadni, anélkül, hogy jottányit is engedne a tudományos'

• 365 ojdaí: ára 46 forrnt,



színvonalból. így vált lehetövé számára, hogy korunk felé az örökkévalóság
üzenetét közvetítse.

A szerző igazán élvezetes könnyedséggel segíti keresztül olvasóját a fi
lozófiai és hitudományi mélységek felett és bonyolult kérdésegyüttesek sötét
erdején át vezeti ki a hit világos tísztására, az idő rejtekein keresztül az.
örökkévalóság fénye felé. Ezt bizonyítja könyvének már első része is, ahol
világnézeti eligazodásunkat szolgálja, feltárja korunk tudományos világképét
és azt olyan magától értetődően rajzolja meg hítünk háttereként, hogy az
olvasó szmte nem is érti, mí módon lehetséges szembeállítani korunk -vi
lágképét a szentírás, a szenthagyomány, a keresztény bölcselet igazságai
val. A szerzőnek ez a könnyed elegánctája azonban nem fölény és nem szavakkal
való szemtényvesztés. hanem szeretetreméltó szellern hatja át, a mélyen hívő és.
ugyanakkor mélyen gondolkodó ember szelídsége, aki nem akar felesleges és
ritkám meggyőzö vitákat kiélezni, hanern szerényerr elkerüli az á1problémá
kat és ott oldja meg a felmerülő esetleges nehézségeket. ahol azok valóban
rejlenek s ahol mások nem is számítanak rájuk. Teszi ezt abban a szellemben,
hogy azt az első fejezet végén idézett Pacem in te rrss enciklika sugallja.

Gál Ferenc hittudós és a dogmatika tanára. Ezt a művét azonban nem
hittudósoknak és papoknak, hanem elsősorban világiaknak szánta. Az ilyen
feladat a szakembert könnyen arra csábítja, hogy bizonyos fölénnyel kezélje
anyagát, különösen a laikus számára kevéssé megközelíthető területeken. A
szerző nem esett áldozatául az ilyen csábításnak. Nem kerülte meg a ne
héz filozófiai és bölcseleti vonatkozásokat sem a könnyebb megoldás ked
véért. Aki járatos valamelyest a természettudomány vagy a filozófia avagy a
híttudomány területén; az lépten-nyomon megállapíthatja, hogy a szerző ott
honosan mozog a szakmáján kívül eső természettudomány legújabb felfede
zései és elméletei közt, akár csak azokban a szellemtudományi ágakban, ame
lyek több-kevesebb kapcsolatban vannak a teológiával. Ezért tudja úgy tár
gyalni a teológia és a filozófia elvont kérdéseit, hogy az olvasó észre sem
veszi, milyen hatalmas területeken haladt át a szerzővel. Jellemző erre "A
bizonyosság kérdése Isten megismerésében" című fejezet. A szerző ebben Is
ten filozófiai megismerésének lehetőségéről szól. Néhány oldalon súlyos is
meretelméleti és logikai kérdéseket old fel. Ha valakit nem csábít el a szö
veg könnyedsége, hanem hajlandó megállni egy-egy mondat után és gon
dolkodni rajta, az hamarosan rájön, hogy a keresztény ismeretelmélet olyan
területén hatol át, amelyet szúrós szakkifejezések kerítése zár el a laikus
elől. Gál Ferenc könyve azt bizonyítja, 'hogy hívatott mester segitségével az:
ember behatolhat a gondolkodás féltveőrzött területére, az is, aki sohasem
hallott különféle bölcseleti ágazatokról. a filózófusok iskoláiról és vitáiról. A
szerző nemcsak Isten megismerésének filozófiai lehetőségét bizonyítja, hanem
mellesleg bebizonyítja azt is: a gondolkodás az emberi elme természetes mű

kodése és ezt a természetes képességünket fel kell használnunk, ha hitünket
tudatosítani akarjuk a magunk számára.

Ezzel a néhány észrevétellel azt a módszert igyekeztem érzékeltetni, ami
vel Gál Ferenc megoldja a könyvéb.en maga elé tűzött első feladatot: a rno
dem teológia problémakörének ismertetését. A szerző másodsorban vállalt fel
adata, hogy a kinyilatkoztatott igazságokat a vallásosság élő forrásaiként tárja,
fel. Ami stílusának világosságát, egyszerűséget és könnyen érthetőségét, va
lamint logikus gondolatfűzését illeti, Gál Ferenc e téren is az első témakör fel
dolgozása során felfénylő erényeit csillogtatja. Itt azonban a szentírás, az Ige
szépsége ihleti és minden során átcsillan a költészet fénye, a hívő lélek fojtott
és szemérmes Iírája, amely a régi barokk és a szecessziós egyházi stílus után
oly jólesően felel meg a mai ember érzelemvilágának és stílusérzékének. Iga
zolja ezt az a fejezet, amely az istenképből kiindulva a konkrét istenfogalom
kialakulását és tartalmát mutatja be. Könyvének ezek a lapjai éppúgy, mint
a hasonló témákat érintő részek telve vannak nemes lírával és ez fénnyel és
meleggel veszi körül a szővegek gondolati tartalmát.

Gál Ferenc, mint hittudós és a gondolkodó egyaránt erkölcsi bátorságról
tesz bizonyságot ebben a könyvében. Nem rejti véka alá a legkényesebb kérdé
seket sem. Nyíltan és őszintén feltárja a legújabb szerzők tanításait is, azo-
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kat is, amelyek eltérnek a hagyományos katolikus állásponttól. A hívő hitével
és biztonságával néz szembe velük, de álláspontját nem annyira velük szem
ben, mínt inkább mellettük védi meg, és ezzel bennünk is megerősíti a he
lyes és megnyugtató egyházi álláspontot anélkül, hogy letaglózná az ettől el
térő jóhiszemű nézeteket. Erre a módszerére nagyon jellemző lehet Gál köny
vének a kinyilatkoztatás és a mitosz sokat vitatott problémáiról szóló feje
zete, amelyben rámutat arra: a hit végül is kegyelem kérdése és "hogy valaki a
dogmakra igazán rategye életét, az mindig a hit titka és követelménye marad".

Ebben a szellemben járja végig Gál Ferenc a hit élményének, a csoda je
lentőségének és bizonyító erejének, a lélek szellemiségének. a teremtés és az
evolúció Teihard de Chardin nyomán újból oly sokat vitatott kérdéskörét, fe
lel az ember mivoltára nézve felvetett izgató kérdésre, szól az emberi létről, a
történelem értelméről, a végzetről és válaszol a bűn, a szenvedés mindenkit
személyszerint is érintő kérdéseire. Nagyon logikus, hogy míután az embert
érintő kérdésekkel végzett, a vallás és a vallásos értékek vizsgálatába fog. Azt
keresi, hogy a történeti lét jelenében élő, de az örökkévaló Isten színe előtt

álló ernber számára mit jelent a vallás, az imádság, a keresztény életforma gya
korlása, a szentségek értelme s ezek közt is elsősorban az Oltáríszentségé,
amelynek egyik célja, "hogy Krisztus közelében megtanuljunk embernek lenni".

Gál Ferenc könyvének két utolsó része az egyházzal és Krisztussal fog
lalkozik. Ezekből a részekből is éppúgy, mint az előző fejezetekből, egy nagyon
világosan látó, a kor problémáival, az egyház helyzetével, történeti és jelen
legi szerepevel teljesen ismerős, nyílt szellem vonásai rajzolódnak ki a figyel
mes olvasó lelkében. Az egyházról szóló három fejezetben ("Az egyház em
beri arca", "A karizmatikus egyház", "Az egyház és a szentségek") kitűnő

-ecclestológus lép elénk, aki birtokában van nemcsupán azoknak a felismeré-
-seknek, amelyek a mostani zsinat egyházról szóló konstitúcióját ihlették, hanem
kitűnő ismerője mindazoknak a kérdéseknek is, amelyek különösen az egyház
emberi arculatával kapcsolatban vetődtek fel a: hittudósook és hívők között.
Minden modernkedés nélkül tud szembenézni az egyház irányában ma felme
rülő követelményekkel, rámutat az egyházban némely történeti képződmény

'korszerűtlenségére, sőt kárcsságára is, ugyanakkor azonban nem ítélkezik tör
ténietlen módon a múlt viszonylagos értékeiről sem.

Gál Ferenc könyvének egyik legszebb része a Krisztussal foglalkozó öt
fejezet. Ezek egyikében a kor egzísztertcíálísta filozófiájának egyik megdöbbentő

gyon szépen, amikor Krisztus halálát magasztalja, a megváltó Isten megváltó
halálának mély értelmét magyarázza, azt a halált, amely mögött nem a semmi
gondolatát: a halállal szemközt való létezés látomását érinti és oldja fel na
áll. hanem a Jeltámadás a7 p]"t "7 lotl>n

Ha valaki a hit élményét komolyan átélte, az maga is érzi, hogy az érte
lem önmagában semmiképpen sem elegendő a hitigazságok teljes megismerésé
hez. Aquinói Szent Tamás is tudta ezt, mégis hasznosnak tartotta, hogy az
-ember gyakorlja magát a hitre vonatkozó értelmi munkában. "Ez ugyan alig
ha más, mondhatnád, mintha az igazság erős borát vízzel kevernénk - írja
Szent Tamás jóízű humorral. - Isten szavának a bora ugyanis az értelmi meg
ismerés vizével - elrontott keverék! De mégsem az, ha jó hittudós vagy! Ez
esetben már nem arról van szó, hogy bort keverünk össze vízzel, hanem sok
kal inkább vízről, amely borrá válik, mint a kánai mennyegzőn."

Gál Ferencet bizonyára Aquinói Szent Tamás is jó hittudósnak tartaná, aki
nek értelmi munkája a kánai mennyegző borává vált ebben a művében,

(Szigeti Endre)

AZ OLVASÚ NAPLÚJA. Minden igényes költő számára, aki nem éri be
a gyermekded fecsegéssel, vagy a saját dörgő hangjának üres visszhangjával,
elkövetkezik egyszer egy pillanat, talán éppen az emberélet útjának felén,
amikor rásötétül a dantei erdő homálya. Ez .az a pillanat, amikor számot kell
vetnie magában azzal, ami volt és immár megmásíthatatlan, és föl kell ké
szülnie arra, ami még várja..,Tudatára ébred lehetőségeinek, melyekért fele
Iős", mint Camus mondja egy jegyzetében; és megrendül ettől a rászakadó
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felelősségtől. "All dermedten"; de a felelősség fölismerése már bizakodás is, és
vállalkozó kedv:

All dermedten ... Amig útjába foltos
szörnyek hágnak a homályban, ragyogj
elébe, Csillag, s mind ti csillagok!

hogy újra merje vállalni a poklot,
fóldet s eget, mi nékunk adatott;
és kijusson végül a csillagokhoz.

Ezt a koltoí ínvokácíót, mely a Talizmán ciklus élén Dante alakját idézi,
Somlyó György maga fordítja le prózára gyűjteményes kötete" második ki
adásának utószavában. "Ez a könyv - írja - lezárásnak számíthat. S mint 
szerenesés esetben - minden lezárás, egyben talán valami új nyitányának
is ... A dal szüli énekesét. Pályája hasonló fordulójálhoz érve, a koltő döbben
ten ocsúdik második énjére, amelyben ahg Ismer magára, s amelyben mégis
kénytelen önmagát fólismerni. Nehéz megszokmia, hogy műve nem azonos ő

magával, s neki mégis azonosítama kell rnagat vele. Hálával tartozik azért,
amit műve megvalósított belőle, s csak nagy titokban hiányolhatja azt, amit
nem tudott megvalósítani. S legfeljebb bizakodhat abban, hogy egyszer az is
megvalósul. Mert igaz, hogy az ember egyenlő korlátaival. De azzal a szüntelen
erőfeszítéssel is, amellyel meghaladni igyekszik korlátait."

Ha mottót kellene írnom Somlyó György válogatott versei fölé; ezt az
utolsó két mondatot írnám, meg a Talizmán ciklus Dante-szoriettjának idé
zett tercinárt. Első kötetét, A kor ellen címűt, 1939-ben "mesterének, Szabó
Lőrincnek" ajánlotta. Mint ő maga írja később egy tanulmányában: "Ha Illyés
szerint Szabo Lőrinc hatása a korszak - (a harmincas-negyvenes évek fordu
lója) - csaknem minden költőjén kimutatható: az én első verseim egy ré
szében nem is kell kimutatni: hivalkodva, szemérmetlenül mutogatja magát."
De ez után az ifjú mohósággal, nagy kortyokban nyelt hatás után már a má
sodik kötet, az 1942-ben megjelent Adónis siratása verseiben észrevenni a tu
datosan vállalt, sőt egyenesen keresett ellenhatásokat, többek között az an
tikokét. Méregre ellenméreg? Mindenesetre egészséges költői ösztön tájékozó
dása. Már a fiatal, szinte kezdő költő sem félt attól, hogy "egyenlő legyen a
korlátaival" (hiszen különben nem vallotta volna oly nyíltan, ország-világ előtt

mesterének azt, aki valóban a mestere volt); de már a kezdet kezdetén sem
törődött bele, hogy ne legyen több, mint csak "egyenlő a korlátaival" (hiszen
aki csak a korlátaival egyenlő, az alatta marad önmagának és lehetőségeinek).

Tudatosan vállalta a "korlátokat", vagy hatásokat; és éppen mert tudatosan
vállalta őket, már azt a lépést is megtette. amellyel majd rövidesen túllép
rajtuk: az azonosulás pillanatában virtuálisan már meg is haladta őket.

De talán mindezt egyszerűbben is megfogalmazhatjuk. Somlyó György
mindig is táplálkozott hatásokkal és hatásokból. Nemcsak hatása alá került
valakinek vagy valaminek, hanem át is engedte magát a hatásnak, azért, hogy
gazdagodjék vele. Birtoka körül nem emelt gátakat; hagyta, hogy egyik ár a
másik után átcsapjon rajta, s mindegyiktől kapott valamit, mindegyíktől akart
is kapni valamit, amit aztán fölszívott, megemésztett, sajátjává tett. Befogadó
természet; és természete irányában fejlődbtt: a hajszolt eredetiség merevgör
cse és gátlásai nélkül; egyéniségét is inkább kereste - és találta meg 
abban, hogy mindenkihez hasonlítson, mint abban, hogy gőgösen senkihez-nem
hasonlítva végül már önmagához se hasonlítson.

A mi irodalmi közvéleményünkben még mindig némi gyanakvás tapad ah
hoz, ha egy költő "tanul"; költő-fogalmunk még rníndig erősen romantikus.
Többre becsüli e köztudat az "őstehetséget" (annyi östehetség kudarca után
is), mint azt, ha valaki mesterek műhelyében tanulva válik utóbb a maga
rnódján maga is mesterré. Az igazi költő, vélik sokan, Petőfiként "R természet,
vadvírága"; elfelejtik, vagy talán nem is tudják, hogy' a természetnek ez a vad
virága éjszakárt szívós tanulással töltötte.

• Tó fölolt, ég alatt. Válogatott versek. ,SZépirodalmi ~nyvkladó, 1965.
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De hagyjuk e hosszadalmas pört és félreértést. Kétségtelen: már a pályája
"kezdetén álló Somlyó György is minden inkább akart lenni, mint "őstehetség"

és "zseni"; nem akart lenni "átkozott költő" sem (s a Tó fölött, ég alatt több
verse is szól arról a "vitáról", melyet az. inkább "poeta doctus" fiú az "átkozott
költő" apa árnyékával folytat, a ezeretet oldhatatlan kötődésével. de ugyan
akkor a kritíkus tisztánlátásával is). Az Adonis siratásá-ban van egy játékos
Anakreoni vers, mely a szigorúbb igénnyel válogatott Tó fölött, ég alatt-ba
nem került be. Bizonyos kegyetlen Klárit korhol, amiért nem okul a Helénák,
Kasszandrák, Lillák s mindazok példájából. kiket kedveseik tettek halhatat
lanná. Vagy, folytatja a vers,

vagy épp okulsz a példán:
tanulsz víg Lesbiától,
mint én Catullusomtól,
s Kasszandrát, a kegyetlent
tanulod s büszke Lillát,
mint Ronsard-t és Vitézt én.

Huszonöt év múltán a költő ezt a fiatalkori játékot nem tartotta méltónak
rá, hogy összegyűjtött versei közt szerepeljen, a játékosan elmondott komoly
vallomást azonban, nem a szerelmit, hanem az esztétikaít, nyilván ma is vál
lalja. Tanult Catullustól és Ronsard-tól, Cervantestól és Aragontól. Eluard-tól
-és Keatstól, Apollinaire-tőlés Albertitól ... - rnít folytassam ? Somlyó György
maga is eddigi műve iker-oszlopának tekinti válogatott versei mellett versfor
-dításait, és a Szélrózsa már eddig megjelent, de korántsem lezárt, hanem to
vábbépülő gyűjteményét, Egy 'Ihumanista" típusú költő számára mi a fordítás,
ha nem folytonos tanulás, folytonos teljesedés, folytonos táplálkozás és gya
zapodás ? Egyetlen mester mellé szegődni végérvényesen: végülis utánzás lesz
és epígonízmus. Számos mesterrel érteni szót: előbb-utóbb társalkodás lesz,
szümpozíon - találkozás, termékeny "cserebomlás".

Lényegében az eredetiség kérdéseiről van szó. S erről általánosságban az
eredetiség fogalmáról, meg arról, melyík kor miben látta a fő költői eredeti

{léget és érdemet, továbbá arról, hogy ami közkeletű eredetiség-fogalmunk
mennyire magán viseli még a romantika bélyegét: - minderről itt aligha kezd
hetek bonyodalmas irodalomtörténeti fejtegetésekbe. Éppen csak utalok rá,
hogy voltak a költészetnek nem is jelentéktelen korszakai. amikor a befogadó
esztétikai élményben fontos szerepe volt a "ráismeresnek": annak, hogy egy
.egy költő egy-egy versében az olvasó horatiusi, catullusi, homéroszi, vagy más
-elemekre bukkant. Nem hatást kiáltott, hanem "fel-felsikoltott" az utaláson,
-rnely egyszerre mintegy ablakot tárt, távlatot nyitott. Aragonnál ma is nem
egyszer kell így olvasnunk a verset; s van Somlyó Györgynek is egy Párizs,
Párizs című verse, melynek utolsó hat szakasza ezzel a humanista mozaík
technikával készült; nyilván azért fűzött jegyzetet hozzá, mert számolt irodal
mi közvéleményünk jórészének "romantikus" eredetiség-fogalmával (melyben
természetesen részben kritikánk is osztozik). "Mint az olvasó is észreveszi 
írja ebben a jegyzetben - a versnek itt kezdődő utolsó része egy magyar és
több francia költő - Bacsányí, Villon, Du Bellay, Victor Hugo, Baudelaire,
Rimbaud, Apollinaire, Cendrars, Jules Romaíns, Desnos - kiragadott sorai
nak, versrészleteinek önkényes és szabad felhasználásával készült."

Ez az eset, és ez a példa persze szélsőséges; de így is alkalmas annak sej
tetésére, hogy ahol egyik-másik olvasó kaján kacsintással hatást kiáltana, ott
többnyire nem a szó közkeletű értelmében vett hatásról van szó, hanem, az
idézett jegyzet szavaival, "önkényes és szabad felhasználásról". Mindez azon
ban nem jelenti azt, mínuha amit elnagyoltan "az eredetiség kérdésének" ne
vezhetnénk, nem lenne kérdése magának Somlyó Györgynek is, persze mélyebb,
egzisztenciálisabb fekvésben. Erre csak két "dokumentu:mot" idézek.

Az egyik a Talizmán ciklus Önarckép című záró darabja. Ez a ciklus szo
nettok, szonett-portrék, egyikre-másikra azt merném mondaní, szenett-esszék
sorozata; az utolsóban maga a költő veti föl "az eredetiség kérdését", így:
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Nem e g y tükörben, tükrök szembenálló
során látom magam sokszorozón
örökkétig. S elvarázsolt varázsló,

szemem minél jobban magamba mélyül,
hókusz-pókusz és csinált csoda nélkül,
annál inkább másokká változom.

A vers világosan beszél. A szembenálló tükrök sora nem elszórja a tekin
tetet, hanem koncentrálja. Ez a magára, magába koncentrált tekintet aztán
másokat is az azonosulás erejével bír látni. S ehhez csak két kurta megjegy
zést szeretnék fűzni. Az egyik: a vers bizonyos fokig az esszéíró "módszertaná
ra" is utal, és mottóul írható A költészet évadai elé. A másik: a líra nem föl
tétlenül önkitárulkozás, mint nálunk sokan (sokan a kritikusok közül is) vélik.
Egy objektív portré fényhatásaíban, beállításában, ecsetkezelésében. [ellemlá
tásában több és jobb rninőségű líra lehet, mint sok olcsó és könnyen áradó
ömlengésben, laza verbalizmusban és harsány érzelmi pátoszban.

A másik dokumentum "a szonettek szorgalmas vésnökének" zárószava, az
Utóhang, és bővebb kommentárt ez sem kíván:

Nem tudom, szívének s arcának éle
kirajzolódik-e a mélybehul!t
idő s az örök táj ércébe vésve.

Ha külön napként tán nem kelt az égre,
de érzékeny tükörként, mínt a hold,
felelt a nagy bolygók tündökletére.

Hogy kirajzolódik-e majd, arra csak az idő felelhet. Pillanatnyilag talán
nem is ez a fontos. Hanem az, hogy az ember nemcsak korlátaival egyenlő,

hanem azzal a szüntelen erőfeszítéssel is, hogy korlátait meghaladja; és a meg
haladás első lépése a korlátok tudatosítása. Akiben egyszeruen föl sem merül
a gondolat, hogy korlátai vannak, az sosem léphet túl korlátain. A rémet az
ember míndig is úgy győzte Ile, hogy megformálta, művé, ha másként nem,
hát egy barlang falán, egy rajzban. Alkotójává vált annak, amitől függött.
Somlyó Györgynek nem egy verse beszél erről.

Mert a válasz míndíg a mű: az alkotás, ami létrejött. "A mutatvány csak
a munkában lehet érvényes, nem a műben" - olvashatjuk a Piero della
Francescáról írt költeményben. Ugyanott olvashatjuk ezt is: "Hány éjszakán
át - számítgatta a másnapi két szín viszonyát, két forma arányát ... - s ím
újra virrad a másnap ... s mintha feltörsz egy szürke kagylót, könnyű moraj
jal - az éjszaka héjából gyöngyházfalával ragyogva kifordul a hajnal." S ez
számít, Nem az éjszakák töprengése és mértana, hanem az eredmény: egymás
mellett a két szín, s az üresség Ihelyén a Mű, a kagylóból a ragyogva kifor
duló hajnal.

De térjünk vissza az Utóhang után következő vershez, a Nyár cikíus elő

hangiához, mely Ars poetica helyett áll az 1958 és 1961 közt írt versek élén.
Ars poetica helyett, tehát ars poeticaként. Teljes egészében idézem a három
azonettból az elsőt, melyhez szintén fölösleges lenne minden magyarázat:

Úgy látszik én nem is vagyok
Mert mindent önmagamnak érzek
A megtorpanót amerészet
A napot és a csillagot

Énnékem élet nem elég e g y
Nem elég lennem itt vag y ott
El!entétem is én vagyok
Nem őrzőm az egyéniséget
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Egy rímemból egy névutómb6l
Ugyan rám ne ismerjenek
Ne ragasszon rám az utókor

Ilyen vagy olyan bélyeget
Maradjak inkább jeltelen
Minden legyek vagy semmi sem.

Párhuzamos szövegeket bőven Idézhetnék. A Csu Ku-tíeni barlangban
című költeményből például - (Csu Ku-tien, Pekingtől nem messze: itt fedez
ték föl, Teilihard de Chardin közrernűködésével, a híres "pekingi ősembert"):
,,0 mindig csak azt, amit! Soha mást, - sohase többet! soha az egészet! 
A szó gyötör. Mindent kevésnek érzék ..." Vagy a Piero della Francescából: "De
mért válasszam épp e csillagot? - S rnért fo~yton és folyton választani ?"

Igény, mely egyben veszély is (mint jobbára minden igény). "A szó gyö
tör" ugyan, mert kevesebbet ragad meg a valóság teljességénél ; de a költészet
mégiscsak szavakkal dolgozik, szavakkal "fut" a valóság után, a valóságért.
Hogy elérje, néha, és bizonyos költői típusoknál, megsokszorozza magát: se
reggé szaporodik, hogy tünékeny természetű áldozatát bekerítse. Somlyó
György ilyen típusú költő: olyan, aki nem fél a szavaktól. a sok szótól, bizo
nyos verbalizmustól sem olykor, vagy attól, amit - manapság szokásos, de nem
biztos, hogy azért míndig egészen jogos gyanakvással - retorikának neveznek.
Kóltőtípust említettem; csak egy-két jellegzetes képviselőjét említem (jellem
zésül, természetesen, és nem ihasonlatul vagy mértékül): Hugót, Aragont, né
mely esetében és szakaszában Apollinaire-t - s tudjuk, Somlyó György szí
vesen és értően tolmácsolta őket. Van egy ilyen .Jiugó; vénája"; van benne va
lami ilyen telhetetlensége és tellhetetlen áradása szónak, ritmusnak, képnek 
(vagy ha sűrített, mint a Talimnán szonettjaiban, hát ezt a sűrített formát
ihletet sokszorozza) - a valóság mínél teljesebb birtoklásáért, és mínél telje
sebb kíélvezéséért, "Énnékem élet nem elég egy."

A valóság e mínél teljesebb birtoklásának egyik formája a valóság minél
több színének, hangjának, árnyalatának. ízének, eszméjének tükrözése vagy
befogadása. Magatartásként az állandó készség, az állandó díszponlbilitás. Ez a
költő Somlyó György egyik jellegzetessége. (Nemcsak a költőé, nemcsak a for
dítóé, hanem a kritikusé és esszéíróé is. "Mmdig is inkább hajlamos voltam ...
behódolni a művészet varázsának, mint... mindenáron védekező állásba he
lyezkedni előtte" - írja A költészet évadaiban, s ezen bizony elgondolkódhat
nának egy kicsit azok, akik a művészet minden közeledésére azonnal dárdát
tollat szegezve, ellenségesen "védekező állásba helyezkednek".)

Diszponibilttás, igen, de nem puszta hajlékonyság; ez a készség és nyitott
ság egyben az életszeretet és életszomjúság megnyilatkozása is. "Úgy tudom
szeremi az életet !" - mondía egy helyütt. Vagy egy rózsa fölötti meditációjá
ban: "Mindent bámulok én, ami él. A végtelenül nagy - s végtelenűl kicsi
egyformán lenyűgöz..."

A teljes lét birtoklása persze csak vágy, csak "futunk utána"; de van
Somlyó György költészetében egy, egyetlen prototípusa. a szerelem. A Csu
Ku tieni barlangban egy részletének ez a "fölirata", s fölirata lehetne a Nyár
ciklus szerelmí verseinek, meg a Psalmus eroticusnak is: "Arról, hogy a szere
lem teljessége szolgál mintául az embernek ahhoz, amit az életben meg kell
teremtenie."

"Légy a minta, a mindig-ép" - mondja a Psalmus eroticus. De már a
kezdő költő is valami Ilycsfélét próbált mondani, A kor ellen kötet egyik
másik, még erősen Szabó Lőrinc hangszerelését követő versében, a Faj és
egyén címűben, vagy A test dicséretében például; s ez arra vall, hogy az egy
kori "hivaLkodó hatás" azért valamível több volt esetleges iskolánál: már akkor,
tán jórészt ösztönösen ugyan, egzisztenciális tájékozódás lehetett. A fiatal
költő azt a hatást választotta a sok lehetséges közul, amely a legjobban meg
felelt bontakozó egyéniségének.

Egyébként sem érdektelen egybevetni a régit az újjal. Például az 1943-ból
való Tó fölött, ég alatt című verset húsz évvel későbbi rokonával, a Zene, egy
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húrra cíművel. Az ilyen egybevetéseken mérhető le a legjobban Somlyó György
kbltői világának tágulása, gazdagodása, valósághoz való viszonyának teljesebbé.
érettebbé válása. A Nyár, meg a Szemfényvesztő fügefa java verseiben a költő

valamiféle "megbűvöltséglét" érezni: megbűvöltségét a valóság előtt, melynek
teljessége számunkra csak azokiban a pillanatokban bontakozik ki igazán, ami
kor mi magunk is teljesnek érezzük magunkat. Bármit mond is a filozófus el
me: a sejtek, a vér útján szinte, elborít és gazdaggá tesz a világ gazdag
sága. "Ordítanék a konok őrület - szörny-törvényétől: teremtés, utállak! 
És megbűvöl az első jázmínág !"

Ez a "bűvölet" kevés versében kap olyan áttetszően szép, egyszerűen tiszta
hangot, rmnt összzegyűjtött versei szonett-"UtóiratÓ!ban", mely mottójában egy
szerre utal a régi mesterre, Szabó Lőrincre, meg az új barátra, a világ..
habzsoló Nerudára. így szól:

Kína, Velence ..• s tovább, még tovább
nyílt tengereken és szűk lagunákban.
Míg mindent nem, addig semmit se láttam!
A láthatár járma nyakamba vág.

Agyamra mb've az egész világ ven,
s a világon túl még ezer világ.
Ki járt végére már, hány milliárd
fényév szorong a szürke-állományban?

Amputált tag helye: sajog a távol 
világ, nem nekem, belőlem hiányzol,
kezem India, lábam Afrikák.

Mennék - csak előbb egy életen át
nézném e szemfényvesztő fügefát,
ahogy világot varázsol magából.

"Amputált tag helye: sajog a távol." Talán egyszer majd még más "am"
putált tagok helye" is saiogni fog, és majd még más távolok nosztalgíája is
fölébred benne. S a szemfényvesztő fügefák csodája mögött talán fölsejlenek
majd 'hasonlóan egyszerű, és hasonlóan "egzisztenciális" csodák is - csodátla
nul, emberién. Mert, hogy is mondta a réges-régi mester? "Ha így idegen,
vedd emberinek" ... "s kezét nyújtja, mert beesteledett." (Rónay György)

SZlNHAZI KRONIKA. A Thália Színház játsza Saul Levitt: "Parancsra
tettem" című drámáját. Nehéz és a gyakorlatban szinte megoldhatatlan erköl
csi problémát vet fel a darab. A katonaí fegyelem és az egyéní erkölcsi köte
lezettség összeütközését. Olyan kérdés ez, amelyről sok vita folyt az elmúlt
évtizedekben lényegében ugyanúgy megoldatlanul hagyva a kérdést, mint ahogy
a darab is nyitva 'hagyja.,

Az amerikai polgárháború ubán, a győztes északiak hadbírósága előtt áll
(helyesebben fekszik, mert súlyos beteg) Wírz kapitány, aki a háború alatt a'
déli Konfederáció fennhatósága alá tartozó Andersonville-i hadifogolytábor pa
rancsnoka volt. Szűk: helyen több tízezer embert zsuioltak: itt össze, és a hiányos
táplálkozás, valamint a rossz egészségügyi viszonyok következtében tizennégy
ezer ember pusztult el a táborban. Halálukért Wirzet teszik most felelőssé. A
kapitány védekezése tényegében abból áll, hogya hadifogolytáborok főparancs
noka (az időközben elesett) Winder tábornok volt. Ö, Wirz, csak egyszerű vég
rehajtója volt a tábornok, személyesen is sűrűn ellenőrzött, intézkedéseinek. A
t'ádat képviselő Chipman alezredes vitatja ennek a védekezésnek jogosságát.
Szerinie Wi'l'znek a parancs megtagadása, vagy legalábbis ;figyelmen kívüL ha
gyása árán (s, elsősorban a saját emberi lelkiismeretére kellett volna hallgat
nia. Chipmannek, úgy látszik, belső meggyőződése ez, nem hangoztathatja azon
ban teljes egyértelműséggel, híszen különben saját bíróságávaL kerülne el
lentétbe. A bírósúgban csupa tábornokok ülnek, akik semmiképp sem ismer-
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hetik el, hogya beosztott tisztnek, vagy általában egy Tvatonának joga, sőt

kötelessége lenne feljebbvalói parancsait felül bírálni. Valahányszor Chipman
érvelése ezekre, a hadsereg fegyelme szempontjából veszélyes vize1ere téved,
(s Wirz vedő ügyvédje ezt ügyesen ki is használja) mindig a bírói pulpituson
ülő katonák tiltakozásába wtközik. Sorra kénytelen visszavonni a saját gon
dolatmenetéből folyó inditványokat és végül bele kell nyugodnia, hogya vád
lottat egy nagyonis kétségbe vonható hitelességű vallomás alapján, egy való
színűleg meg sem történt emberölés mwtt, m10áibb politikai okokból (a legyő

:zöttekkel szemben erőt kell mutatni) ítélik halálra, és nem azért mert vétett
az emberiesség általános parancsai ellen. Chipman bele is nyugszik ebbe (a
karrierjét azért nem akarja feláldozni), és azzal nyugtatja meg lelkiismeretét,
hogy az itélet végülis igazságos, mégha nem is azzal az indokolással mondták
ki, amivel ő szerette volna.

Persze, ha Chipman következetes lett volna önmagához, már a tárgyalás
elején vissza kellett volna adnia megbízatását, Imindjárt akkor, amikor látta,
hogya biróság voltaképpen egyetért ,a vádlott védekezésével. Ha így cselek
szik, igazi tragikus hőssé nőhetett volna. Levitt azonban nem akarta ennyire
kiélezni a dolgot. Talán nem 1S annyira megalkuvásból, mint inkább azért
mert il kiipességeiből csak egy ilyen (vitathatatlan szellemességgel megírt) ri
port-játékra futotta, de nem igazi drámára. Az író t itt elsősorban nem az ér
dekli, hogy mi megy végbe hőseinek jellemében, hanem maga a kényes, de
semmiképp sem valószerűtlen szituáció izgatja. A szituáció pedig logikus kö
vetkezménye annak a ténynek, hogy háborúk vannak és hadseregek léteznek.
A hadsereg, amíg hadsereg, nem mondhat le a soraiban uralkodó föltétlen fe
gyelemről és engedelmességről. Ha lemondana, saját hatékonyságát ásná alá.
Es az is nyilvánvaló, hogya hadviselés kemény és kegyetlen dolog. Ezen leg
kevésbé a katonák változtathatnak.

Nézzük csak Wirz érvelését. Mint táborparancsnoknak, pontos rendelkezé
sek írták elő feladatkörét. Parancs írta elő, hogy a hadifoglyokat megfele
lőképpen elhelyezze és élelmezze, és parancs írta elő, hogyaszökéseket min
den rendelkezésre álló eszközzel megakadályozza. A két parancs azonban
együttesen csak addig volt végrehajtható, amíg kis számú fogoly volt a gond
jaira bízva. Amikor a fölöttes hatóságok ötvenezer embert zsuioitak: be a tíz
ezer embernek szánt helyre, Wirz nem. tudott több helyet és több élelmiszert
előteremteni, mert ez kívül esett a hatáskörén. Megtette viszont azt, ami a ha
táskörén belül volt, könyörtelenül és kegyetlen eszközökkel megakadályozta a
szökéseket. Persze az igaz, hogy az embertelen feladatot is el lehet nagyon
embertelenül és kevésbé embertelenül látni. Altalában azonban nem a gyen
géd lelkű humanisták szoktak v4.11alkozni rá, és Chipman-nek, a katonának
ezt mindenkinél jobban kell tudnia. Van azonkívül itt még egy aligha elha
nyagolható probléma.

Chipman tanúval igazolja, hogya környékbeli farmerek élelmiszer aján
dékot akartak a táborba bejuttatni, de Wirz nem engedte meg. Wirz ezzel
szemben azt állítja, hogy az előzőleg megadott engedélyt a fölöttese, Winder
tábornok személyesen vonta vissza, miután éppen akkor kapott híreket az
északiak kegyetlenkedéseiről. Nos, tudjuk, hogy semmiféle gyűlölet vagy ke
gyetlenség nem igazol erkölcsi 'Szempontból egy másik fajta gyűlöletet vagy
kegyetlenséget. Ez azonban mitsem változtat azon a tényen, hogy Chipman
magatartáro akkor lenne következetes, és erkölcsi szempontból is kifogásta
lan, ha ugyanolyan eréllyel követelné azok megbüntetését is, akik az ő olda
lukon viselkedtek Wirzhez hasonló módon. Ha így tenne, vállalva a kegyvesz
tettség vagy népszerűtlenség kockázatát is, igazi hős lenne, aki egy tisztultabb
erkölcsi felfogást képviselne az erőszak világával szemben, és minden rokon
szenvünkkel mellé állnánk. O azonban nyilvánvalóan egyoldalúan és elfogul
tan ítél, és erre nem más, mint maga Wallace tábornok, a hadbírósáp elnöke
figyelmezteti. A kettőjük között, a tárgyalás keretében lezajló beszélgetés során,
Chipman, álláspontjdt igazolandó, arra is hivatkozik, hogya háború során ők

ké,pviselték a jó ügyet, hiszen ők harcoltak a rabszolgák fölszabadításáért. Mire
Wallace megkérdezi: vajon ugyanígy ítélné-e meg Wirz magatartását. ha törté
netesen fordított lett volna a helyzet, és az északiak harcoltak volna a rab-
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szolgaság fenntartásáért, és a déliek ellene. A zavarba ejtő kérdésre Chipman
csak azt tudja válaszolni, hogy ez lehetetlenség. Holott egyáltalán nem lehe~

tetlenség, és katonai szempontból, a katonaság felől nézve, nyilvánool6an
Wallace-nak van igaza.

Láthatjuk mindebből, hogy Saul Levitt döntő és izgalmas erkölcsi prob
lémákat vet fel, és csak sajnálhatjuk, hogy megmarad e problémák felszínes
[ol oetésénél. (Éppen mert csak a szituáció felől közelíti meg őket, holott a
jellemekből kiindulva sokkal mélyebbre áshatna.) Megmarad azonkívül az
amerikai polgárháború történelmi keretei között is, amikor Chipman érve'/..ésé
ben - ti. hogy Wirz védtelen és fegyvertelen embereken torolt meg olyan
cselekedeteket, amelyeket fegyveresek fegyveresekkel szemben követtek el -,
még lehetett némi igazság, a polgári lakóterületek bombázásának korszakában
azonban ez már rgyáltalán nem állja meg a helyét. De a darab még így is
jócskán szolgál gondolkodni valókkal azok számára, akik gondolkodni sze
retnek.

A Thália Színház előadása még a dráma nem túlságosan igényes és in
kább zsurnalisztikus színvonalának ís j6val alatta marad. Ebben főleg a Chip
mant alakító Keres Emil a hibás, aki aféle egysíkú erkölcsprédikátort formáZ
az alezredes főugyészből, és semmit sem éreztet meg a figura bonyolultságából
és ellentmondásosságából. Nagy Attila is ezúttal túlságosan sematikus eszkö
zökkel ábrázolja az ügyésszel párharcot vív6 Baker ügyvéd alakját. Már sok
kal hitelesebb és élettelibb Inke László az elnöklő tábornok és Somogyvári
Rudolf Wirz kapitány szerepében. A rendezés azt a hibát követte el, hogy túl
magas emelvényre ültette a bírákat. Ezáltal jórészt veszendőbe megy az
abból adódó forró feszültség, hogya bíráskodó magasrangú tisztek voltakép
pen Wirz érvelésének adnak igazat, és nem is mint erkölcsileg megtévedett
bűnöst, hanem mint legyőzött ellenfelet ítélik el. Ezt különben maga Win is
tudja, és nem is azért védekezik, hogyelkerülje a szerinte is elkerülhetetlen
halált, hanem azért, hogy legalább gyermekei előtt megvédje becsületét. Ez a
szövegből kitűnő tényállá8 azonban majdnem teljesen elsikkad azáltal, hogya
nagy magasságban és túlságosan rézsútosan ülő birák reflexióiból alig vesz
észre valamit a közönség. A darabot Mihályi Gábor forditatta jól mondható
szöveggel. (Doromby Károly)

KÉPZÖMÜVÉS~ET. Paul Cézanne-ról (1839-1906) jelentetett meg a kö
zelmúltban nagyalakú, bőségesen illusztrált könyvet a iKépzöművészeti Alap
kiadója (1964). A szöveg - amelyet Peter H. Feist keletnémet művészeti író
írt - elég részletesen tárgyalja Cézanne életét, kortársaival (Zola, Píssarro,
Voll ard műkereskedő, Ohocquet vámtisztviselő) való kapcsolatát, tájkép- és
csendélettestészejét, figurális munkáit (arc- és önarcképek, aktos kompozí
dák, kártyázó és pipázó parasztok). Azonban a kép, amelyet Feist e korszakos
jelentőségű művészről nyújt, felfogásunk szerint nem rnindenben hiteles. A
Lucretíust olvasgató Cézanne - a szerző szerint - "naív materialista" (azaz
ösztönös híve az anyagelvű filozófiának). Feist idéz is Cézanne-tól két - általa
szarkaszhkusnak érzett - megjegyzést a kereszténységgel és a keresztény
múlttal kapcsolatban, Az egyik mondat: "A mise és a zuhanyozás tart egye
nesen", - a másik: "Megint levágtam magamnak egy szelet középkort". A meg
fogalmazás bízarraága mögül azonban kíérezhető (különösen, ha Cézanne szel
-lemi nabitusát figyelembevesszük, s e két mondatot nem szakítjuk: ki meg
nyilatkozásainak láncolatából l), hogy ő a szentrnísét és a középkor szellemísé
gét nagyonis komolyan vette, tisztelte, - s e kijelentésekben korántsem a ci
nizmus vagy a szkepszis hangja szólal meg. A Lucretíus-olvasásból a magunk
részéről túl messzemenő következtetéseket nem mernénk levornni. Cézanne
szerette a költészetet, szeretett verselm is (franciául is, latinul is), Zolához s
másokhoz írott levelei tele vannak 'Verses részletekkel; valóban gyakran for
gatta Lucretiust, de a többi latin és francia klasszikus poétát is. Amí végül is
Cézanne világnézetét illeti, e tekintetben - Feisttel ellentétben - a második
vílágnáborúban elesett, nagyra hivatott műtörténésznek, Csabai Istvánnak vé
leményét tekinthetjük meggyőzőbbnek. aki "Az ímpresszíonízmus kora" címú
kitűnő könyvében (1942) a következőket írja: "A bűn és bűntudat ,között
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vergődő Cézanne nem maradhatott a vallás kérdéseivel szemben olyan közörn
bös, mínt amilyenek általában az impresszionista művészek voltak. Cézanne
lelkében már döntő jelentősége volt a vallásos élménynek. Az még csak kül
söség, hogy hajnalban rendszerint misére ment, de elképzelhetetlen, hogy egy
vérbeli impresszionista rnűvész olyan klasszikus pátosszal, de valódi vallásos
ságot sejtető kifejezésekkel beszéljen a művészetről, mínt ő: »A láthatárral
párhuzamos vonalak - írta tanítványának, Bernardnak - érzékeltetik a kiter
jedést, egy szakaszát a természetnek, vagy /ha úgy tetszik, annak a színjáték
nak, amelyet a Pater omnipotens aeterne Deus szemeink elé tár.« Néhányszor
megpróbálkozott val'lási témákkal is. Bernardnak. aki egyízben mesterét mísz
tikusnak nevezte, Cézanne azt mondta, hogy Jézus ábrázolásához nem mert
hozzáfogni. Ez azonban nem teljesen igaz, mert egyik legkorábbi müveként,
Sebastiano del Piombo hasonló tárgyú képétől megíhletve, háza egyik termének
falára a pokol tornácára alászálló Krisztust festette. A falképhez még egy ha
talmas térdelő alak (talán a bűnbánó Magdolna) is csatlakozott. Jellemző, hogy
Cézanne magát a bűnbánatnak és a bűntől való megváltásnak ezekkel az áb
rázolásaival vette körül" Csabainak e szavaihoz még csak azt fűznénk hozzá,
hogy vallásos, spirituális művészre vall Cézanne-nál az impresszionizmus he
donizmusával (Renoir), szenzualizmusával (Claude Manet stb.), l'art pour l'art
esztétíkájával való szembeszegülése is; Cézanne is az örökérvényűt, az állan
dót kereste a művészetben, akárcsak a vallásos Ihitben, transzcendens szernlé
letben Iegszílárdabb korszakok (például a román-kor) művészei,

Visszás megjegyzés a könyvben, hogy Cézanne ..alapjában véve élőskö

dött". or. az irodalom- és műtörténet tanusága szerínt a múltban nagyon sok
kiváló művész és író (Horatiustól Calderonon, 'I'izianon, Velazquezen át Advig)
anyagilag függő helyzetben volt, ilyen vagy olyain formában mecénásra szo
rult. Mindezeket az alkotókat "élősködők"-nek tekinti Feist? Cézanne mecé
nása elsősorban az apja volt. Hogy atyja támogatását elfogadta, ebben semmi
kivetnivalót nem tudunk találni, hiszen éppen' ilymódon tudta azt a maximális
alkotói függetlenséget elérni, amelyre rnűvészete kibontakoztatása érdekében
szüksége volt.

Még méltánytalanabbnak érezzük azt a megjegyzést, hogy "életkörülményei
elgyengítették Cézanne jellemét". (57. old.) A mester pályáját az önemésztő

munka, az ernyedetlen művészi erőfeszítés, a babitsi "soha-meg-nem-elégE'dés"
jellemezte. A művészí tevékenység oly fontos volt számára, hogy bár anyjánál
jobban senkit sem szeretett, de koporsója mellől egyenesen festőállványához

ment. Önmagával szemben támasztott igényei a legmagasabbak voltak: Vollard
portréját 115-szöri ülésre festette meg, s némelykor egy-egy színfolt felrakását
órákig mérlegelte. Életútja - a maga vergődéseível. belső konfliktusaival. el
bátortalanodásaival - a legkövetkezetesebb és legeltökéltebb. Képtelenek
vagyunk ebben a - minden szerétetünket és tiszteletünket kiváltó - életmű

ben "a jellem elgyengülésének" legcsekélyebb [elét is felfedezni. Inkább Ril
kével értünk egyet, aki - egyik 1921~ben írott levelében - .végtelenüí nagy
szerűnek és megrendítőnek" nevezte Cézanne művészetét, éppen azért, mert a
mester annyira "a maga benső világában, műve legbensőbb közepeben élt."

A Felst-féle Cézanne-könyvnek inkább képanyaga (szerepel benne színe
sen reprodukálva a Szépművészeti Múzeumunk tulaidonában lévő Buffet című

festmény is), életrajzi tájékoztatása és bibliográfiai anyaga érdemli meg a fi
gyelmet. A művész oeuvrejének s főként: emberi egyéniségének jellemzése
nem egy tekintetben lényeges kívánnivalókat hagy maga után.

***
A tavalyi Louvre-beli kiállítás után most újabb Rouault-tárlat volt Pá

rizsban, ezúttal a Charpentíer-galériában, E kiállításon is szép számmal szere
peltek vallásos tárgyú kompozícíók, így egy Passió-sorozat, továbbá a "Krisztus
és a farizeusok", a "Krisztus és a halászok", egy "Keresztrefesutés". Kiállí
tottak néhány portrét is: J. K. Huysmams-ét, Léon Bloy-ét, Gustave Moreau-ét.
(Moreau századvégi, mísztíkus hangulatú képeket alkotó festő volt, - tanítvá
nyai közé tartozott Rouault is, Matisse is, Marquet is.) A kiállításnak picinY
magyar vonatkozása is van: a katalógusban 114. számmal megjelölt mű női
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alakot ábrázol, címe: "A szép Etelka". Feltehetően Párizsba szakadt magyar
nő volt Rouault munkájának modellje.

A katalógus közli annak a sokévtizedes levelezésnek néhány darabját,
amely Georges Rouault és André Suares esszéista (1868-1948) között folyt.
Suares (eredeti nevén Yves Scantzel) kómyveket és tanulmányokat írt Wagner
ről, Shakespeareről, Dosztojevszkij ről, Ibsenről. Villonról, Pascalról, Bau
delaire-ról, Stendhalról. Kállay Miklós szerint "tanulmányaiban bámulatos
krrtrkai éleslátás nyilatkozik meg. Senki nála élvezetesebben nem ír költészet
ről, zenéről, tánoról." Suares-ről azért sem tartottuk feleslegesnek e pár sza
vas megemlékezést, mert Dobossy László kétkötetes munkája ("A francia iro
dalom torténete", Bp., Gondolat Kiadó, 1963) még nevét sem említi.

A Charpentíer-galéria Rouault-kiállításáról - mínt az 1964. évi Louvre
beliről is - Claude Roger-Marx írt kis esszét a "Le Flgaro Littéraire"-be (1965.
márc. 4-10-i szám), "A Passió Rouault előadásában" címmel. Roger-Marx is
említi a festő és Suares mély lelki rokonságon alapuló barátságát, s idézi az
írónak a fiatal Rouault-hoz írott inteimét (amely mímden kor minden rnűvésze

számára megszívlelendő): "Emelkedjen folébe a közönségnek és az iskolák
nak ..."

***
Dutka Mária a közelmúltban a Magyar Nemzetben glosszát írt arról, hogy

milyen öröm magyar művészetbarát számára, ha külföldi művészeti könyvben,
folyóiratban hazánkfiáról esik szó. Dutka Mária megjegyezte, hogy sajnos, az
ilyen esetek fölöttébb ritkák.

Hadd említsünk meg mégis néhányat, kezünkbe került, újabb publikációk
oldalairól ... Anteine Terrasse-nak Pierre Bonnard-ról, a budapesti Szépművé

szetí Múzeumban is két alkotásával ("Anya gyermekével" és "Reggeli") képvi
selt nagy francia posztimpresszionista festőről készült monográfíája, amely
1964-ben a híres genfi Skira-kiadónál jelent meg (többtucat színes képpel), két
ízben is említi Bonnard és Maillol jóbarátjának: Rippl-Rónai Józsefnek nevét.
- Az 1900-bern Versecerr született Reiner Imre Svájcban élő festőt és könyvil
lusztrátort a közelmúltban "accademico onorariov-vá választotta a nagymúltú
firenzei "Accademia delle Artí". Ebből az alkalomból egy luganói, olasz nyeívű

lapban - G. Croci esztéta tollából - hosszabb cikk látott napvilágot a mű

vészről. A "Ruviglianában Reiner Imréné}" círnű írás első mondatai ezek:
"Amikor a magyar származású Relner Imrével, a festővel való társalgás fo
lyamán a szó váratlanul XXIII. János pápára fordult, azonnal a mélységes
meghatódottság légköre támadt ... Már máskor is alkalmunk volt tapasztalni
azt a varázst, amelyet XXIII. János erős és egyszerű személyisége, rendkí
vüli emberiessége, jósága a művészekre és az entellektüelekre gyakorolt .. :'
- Márciusi számunkban néhány megjegyzést fűztünk a New York-i "Arts
Magazine" című folyóirat egyik cikkéhez. amely - véleményünk szerínt 
nem adott míndenben hűséges képet a mai magyar művészeti életről. Időköz

ben beletekinthettünk e folyóiraJt 1964. évi októberi számába is, ebben viszont
maradéktalan örömmel olvasturnk egy hosszabb, igen tájékozott írást kiváló
festőnkról, Czóbel Béláról, akit Édouard Roditi, a cikkíró meleg méltatással
tárgyal; két Czóbel-festmény reprodukciója kíséri a cikket. Czóbel Bélának
egyébként márciusban kiállatása zárult Genfben. Ebből az alkalomból szétp
katalógust adtak ki, amelyben francia és svájci műkrítikusok foglalkoznak a
magyar művész munkásságával, az iUuszt!.'ációk között pedig jellegzetes, poéti
kus Czóbel-művek (szentendreí városképek. párizsi utcák, szobabelsők, női és
kisleány-portrék, csendéletek) láthatók.

***
Escher Károlynak, az idősebb nemzedékhez tartozó kiváló fetogratusnak

gyűjteményes kiállítását láthattuk ez év márciusában a Nemzeti Galériában. S
hogy e kiállítasra éppen e helyen került sor, - nem érezzük véletlennek.
Eschert Jóviszony fúzte az elmúlt évtizedek legtöbb prominens magyar szob
rászához és Iestőjéhez, s - Thomas Mannról, PaoloCasalsról, Sztravínszkijről,

Bartókról. Mónczról, Bajor Gizrről, Karinthyról, Szabó Lőrincről s más nagy
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írökról; muzsíkusokról készitett fotói mellett - éppen a képzőművészeinket

beszélgetés, alkotás, cigarettázás, szernlélődés közben megörökítő felvételei a
Jegemlékezetesebbek. Művészettörténeti dokumentumok ezek az Escher-felvé
telek; kevesebbet tudna az utókor .a két háború közötti magyar művészet nagy
mestereiről (Rudnay, Iványi-Grünwald, Medgyessy, Aba-Novák, Derkovits, Fe
renczy Béní, Barcsay Jenő stb.), ha Escher nem lett volna a közelükben, s
nem kattogott volna szaporán gépének exponáló gombja. S nem csak fürge
riporter volt Escher, de kultúrált, a valódi értékek felismerésére fogékony in
tellektus is. Otthonosan mozgott a műtermekben és koncerttermekben, - ba
rátja, méltó tárna volt a művész-kortársaknak, akárcsak régebben Nadar,
Eugene Atget, Rónai Dénes, Székely Aladár, Pécsi József, napjainkban pedig
Man Ray, Brassai.

A kiállítást szépen rendeztek: Ferenczy Béní kisplasztikájának, Szőnyi

István vázlatának, Derkovits grafrkájának a fotók közé való beillesztése ki
fejezi Eschernek és kora képzőművészeténekintenzív kapcsolatát. (Dévényi Iván)

I

ZENEI JEGYZETEK. (E g Y h á z z e n e i m o z a i k.) A húsvéti ünnepek
előtt örvendetesen megélénkült templomaink egyházzenei élete. Három kiemel
kedő eseményről számolhatunk be: a János-passió kétszeri előadásáról, Dvor
zsák Stabat materéről és egy érdekes kisérletről: a Mátyás templomi torony
zenéről. Érdekesen társult ezekhez a Zeneakadémián megszólaló Magnificat
és a Szegedi Zene barátok tolmácsolta János-passió az Erkel Színházban.

A János-passió három előadása, három különböző karmesteri értelme
zése érdekes összehasonlításokra adott alkalmat. A legkiérleltebb, leghitelesebb
tolmácsolást az Erkel Színházban kaptuk; Vaszy Viktor keze alatt nagyszerűen.

szólt a szegedi kórus és a zenekar is. Külön meglepetése volt ennek az elő

adásnak Greqor József bem'lttatkozása. Rá úgy fogunk emlékezni, mint a leg
kitűnőbb oratórium-énekesek egyikére. Vaszy Viktor egyébként modern fel
fogásban, izzó szenvedélyességgel szólaltatta meg a passiót és küZönösen a ha
talmas kórusokat, a n.ép hangjának kifejezőit emelte ki. A cselekményt drámá
vá forrósította s mi, tuillqatoi, vele együtt éltük át a történést. A Szegedi Ze
nebarát9k Kórusa min.dvégig kitűnően állt helyt, s kétségkívül a mű fősze

replője 'volt. Nagy hiányossága volt azonban az előadásnak az evangelista
fontos szólamának megoldatlansága. Szabó Miklós ugyanis helyes stílusérzékkel
helyezkedett szerepébe, ám hanggal nem győzte azt.

Bucsy László és a Liszt Ferenc kórus Gergely Ferenc kitűnő orgonakísé
retével a János passió népi ihletését emelte ki, s ezt valósította meg a legsi
keresebben. Bach egész formavilága a protestáns korálokra épül "ez pedig
nem más, mint a németség leghatalmasabb népi dallamvilága, évszázados él
ményeinek kifejeződése, mely a reformáció, sőt a középkor tömegmozgalmainak
harcos századai óta a teljes nép életének kísérőzenéje volt". A korál, mint a
cselekmény nyugvópontja, s a drámai történés lírikus intermezzója, a János
passiónak ís alappillére. Érzésünk szerint a Liszt Ferenc kórus éppen ezekben
remekelt s Bach szelleméhez híven tolmácsolta a passió érzelemvilágát. Itt
inkább a kíséret tűnt néhol szétesőnek s fegyelmezetlennek.

A Kapisztrán kórus és zene,kar Tamás Alajos vezényletével imponáló fel
készültségről és stílusismeretről tett tanúságot. A szövegtartalom s a dallam
legapróbb jellegzetességéig hatolva fejtették fel a mű bámulatosan gazdag vi
lágát s a kiváló szólisták közreműködésével valóban feLejthetetlen perceket
szereztek újpesti hallgatóiknak. Kifogásolnunk kell - s ez elsősorban jövő
szerepléseikre vonavkozik - a kórus és zenekar elhelyezését, a templom akusz
tikája ugyanis más megoldást követel: itt-ott elkentnek, összefolyónak éreztük
az éneknanqokat.

Nagypénteken a Kapisztrán kórus és zenekar újabb nagy feladat tökéletes
megoldásával, Dvorzsák Stabat materének hibátlanul művészi tolmácsolisával
ezerzeit elismerést. Az előadásnak kétségkívül a négy kiváló szólista, elsósor
ban Gábor Artemisz és Réti József volt a "hőse". Tolmácsolásuk az oratórium:'
éneklés magasiskolája volt. S ezen a magaslaton egyformán hangzik a barokk,
a klasszikus és a romantikus alkotás, hiszen végső kicsengésük is egy: Isten
fenségének és jóságának magasztalása. A kórus is kitűnő diszpozicióban, kifi-
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nomult hangzással szolgálta az előadás művészi tökéletességét. Az ő teljesít
ményuk elsósorban Tamás Alajos vezető karnagy dicsérete. R6la bizvást újra
és Újra elmondhatjuk, hogy a magyar oratónum-kultusz kiemelkedő szolgá
lója, egyházzenei életünk egytk legjelentősebb alakja. Betanitó és nevelő mun
kasságát dicsérte Gounod Szent Cecilia miséjének mesteri megsz6laltatása is.
Akik szeretik a szinte túlc'sorduló szépsége t, azoknak bizonyára nagy élményük
ez a bámulatosan szép alkotás.

Liszt Ferenc nagyjelentőségű, a magyar zene fejlődésében is mérföldkövet
jelentő Koronázási mtséjének előadásával a Mátyás templom ének- és zene
kara (Kósa Sándor vezényletével) tett tanúságot jó felkészüléséről. A mise rö
vuieseti éppen száz esztendos lesz, hiszen Liszt 1866-ban kezdte komponálni,
s 1867. június 8-án mutatták be a koronázási ünnepségeken. Érdekes, hogya
szerzó annak idején egy~k legegyszerűbb zenei szövetű alkotásának érezte a
m~sét. "Remélem - írta Mosonyinak -, hogy két alapvonása az egyházi és a
nemzett magyar jelleg vtlágosan kifejezésre jut." A magyaros jelleg kivált a
mise Glóriájában és az Agnus Dei tételben érvényesül. Az Offertóriummal
kapcsolatban pedig maga Liszt írta másik levelében "amolyan magyar him
n1.Sz . . . amelyhez később talán valamilyen magyar szöveg társulhat". Közis
mert, hogy ebben is megnytlvánuló spontán hazaszeretete sem segitette Lisztet
az udvari intrikák ellen, s múvét nem vezényelhette a koronazási szertartáson,
sőt, meg sem hivták az ünnepségekre. A misét a zenekarban hallgatta végig, az
elmaradt sikerért azonban kárpótolta a királyi pár felvonulására váró közön
ség. Abrány~ Kornél a korabeli magyar zenei és irodalmi élet érdekes egyé
msége 19y számol be erról. "Mmdenki várta a Gellérthegyi ágyúk megdördü
lését, jelentendő a királyi pár megindulását. De ezt egy elementáris erővel ki
tort éljendorgés előzte meg az egész hosszú vonalon. A budai Albrecht úton
kezdődott és tartott szakadatlanul az Eskü téria. Mindenki azt hitte, hogy a
dörgő éljenek a kozeledo díszmenetet illetik, pedig csak a nagy művész ünne
pélyes alakja volt látható, amint a kétfelé osztott nép sorfalai közt haladt,
ünnepi fekete talárban, hajadonfővel, oroszlánsÖTényűhaját lobogtatva a nyári.
szellő s folyton hajlongva a tömegnek e nem várt spontán megnyilatkozó ová
ciójára, mely láthatólag éppúgy meglepte, meginditotta, mint egyszersmind
feszélyezte is. De hát nem szabadulhatott s egész ha,záig ki nem térhetett előle".

A Koronázási mise előadása után Kósa SándcJr és néhány muzsikusa ér
dekes kezdeményezéssel szolgált. A templom egyik toronyrészletének szép
barokk terméből toronyzenét adtak. Műsorukon Bach négy korálja, s olasz
madngál-feldolgozások szerepeitek. Kísérletről lévén szó, az első próbálkozás
természetesen nem szolgált tökéletes élménnyel, maga az ötlet azonban igen
értékes, bár nyilván sok fáradsággal és vesződséggel jár majd a zenekari
anyag kwálasztása és másolása. Kósa Sándor elmondotta kérésünkre, hogy a
toronyzenét később állandó műsorrá kívánja fejleszteni, 8 a muzsikusokat a
nagytorony kiszögellésén helyezné el. A toronyzene a régi idők kedves és ked
velt műsorszáma volt, feltámasztása mindenképpen indokolt, s ha a lelkes kar
nagy tervei valóra válnak, alighanem értékes újdonsággal bővül a budai VáT
idegenforgalmi anyaga is. Az pedig, hogya hangot különböző gépi berendezé
sekkel "megkeveri", érdekes eredményekre vezethet. Mindenesetre végső vé
leményünk elótt érdeklődéssel várjuk a következő és reméljük állandósuló
musorokat.

(H a n g ver s e n y e k r ő l - r ö v i d e n.) Lehel György vezényletével,
szólaltatta meg a Hangversenyzenekar Liszt Faust-szimfóniáját. A Faust
problematika, s annak emberi mondanivalója, fiatal korától foglalkoztatta
Lisztet. A Goethe által írt költői műből a maga életfilozófiájának igazolását
olvasta k~: "A földi élet csak hasonlat". (Ennek az elvnek egyik variációjával
akarta ellátni az első kottapéldányok címlapját.) Faust - nála - a bizony
talan, passzw várakozás jelképe. Margit sokka: nemesebbnek, finomabbnak
tűnik mellette. Kettejuk fénylő harmóniáját azonban szinte ketté tépi Mefisztó,
az ártó rossz jelképe. Liszt humanizmusát jellemzi, hogy Faust elbukása után
zal ókorált iktat a műbe, s ennek természetfölótit kicsengésében oldja fel az
en~er eredendő gyóngeségét. Lehel György dSősol'ban a zárótételt adta vissza
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tökéletesen, a másik két rész meglehetősen súlyosnak és unalmasnak hatott
értelmezésében. Kiválóan állt helyt Bartha Alfonz és a Magyar Néphadsercg
Múvészegyüttesének Férjikara.

Bach Magnificatját Sándor Frigyes vezényelte a Haniroersenuzenekar és
a Fővárosi Énekkar élén. Ritka alkalom - ezt a csodálatos remekművet hal
lani, és Sándor Frigyes hozzáértő, gondos tolmácsolása ünneppé avatta ezt az
alkalmat. Egy kor magasztos, természetfeletti hittel átitatott érzésvilága szó
lalt meg keze nyomán. A Fővárosi Énekkxir kimagasló teljesitménye mellé
örömmel jegyezzük fel Werner Mária és Réti József kitűnő szereplésének em-

.téké: is.
Beethoven IX. szimfóniáját vezényelte Lukács Ervin a Rádiózenekar és a

Rádiókórus élén. Az egyenletesen fejlődő, kitűnő karmester életének legjelen
tősebb feladatához jutott el ezen az estén. Emlékezetesen szép pillanatokat szer
zeit a lassú tétel megszólaltatásával, s jól sikerült az első tétel indítása is. A
zárórész hatalmas humanista himnusza azonban szétesett, a kórus romanti
kusabb, a zenekar súlyosabb volt a kelleténél. Némelyik tempót sem éreztük
a legszerencsésebbnek. E hibáival - vagy vélt hibáival együtt Lukács Ervin
hangversenye emlékezetes élménnyel gazdagította hallgatóit.

(Z e 1te i k ö n y v e k r ő l.) Péterfi István évtizedekig vezető alakja volt a
magyar zenekritikai életnek. Munkásságáról nagyjában teljes képet adott a
"Fél évszázad a magyar zenei életben" címú válogatás (1962.) mindenki érezte
azonban, hogy életműve, sok tapasztalata révén sokkal gazdagabb ennél a kö
tetnél. Most megjelent Emlékezései, melyeket Péterfi Mária rendezett kötetté,
igazolta ezt a gondolatot. Könyve első, önéletrajzi részében (Emlékek - vallo
mások) a régi Magyarországot idézi fel. Különösen érdekesek azok a lapok,
melyeken feleségéről, Basilides Máríáról, a magyar oratóriumkultusz legna
gyobbjáról fest képet. A második rész tartalmáról a címe is árulkodik: Mu
zsikusokról, karmesterekről, írókról. Ezt a részt sokkal érdekesebbnek érezzük,
mint az előzőt. Kivált Bartók Béláról és Kodály Zoltánról mond el sok újat
Péterfi. Dohnányi Ernőről rajzolt képe talán nem egyezik mindenütt a Doh
nányi rajongók emlékeivell(s talán saját kritikáival sem I), nagyon érdekesek és
hitelesek viszont a többi nagy Ivarmesterről feljegyzett észrevételei, megfigye
lései. A könyv záró fejezete, a Negyvenedik zsoltár a humanizmus és a szabad
ság eszméjének íróilag is elsőrangú, megrázó vallomása.

Lebilincselően, izgalmas, de sokszor bosszantó olvasmány is a "Puccini,
levelek és dokumentumok" című kötet, melyet Komár Pál gondozásában adott
ki a Zenemúkiadó. Vagy talán minden ember ilyen bosszantóan izgalmas je
lenség, ha önvallomásainak tükrében áll mások előtt? - Igaz, Puccini maga
(és életmÚive is) anakronisztikus jelenség, s hazája történelmében nem is egy
szer kerékkötőnek látszik. A politika egyáltalán nem érdekli, Olaszország sza
badságmozgalmai még kevésbé, csak megy a maga útján a siker és elismerés
felé. Az élet úgy látszik igazolta. Operáinak máig tartó sikere is. Valahogy
mégsem rolvonszenves egyéniség, mégis ellenszenves magatartás ...

(Rónay László)

FILMEK VILAGABÖL. Valahányszor visszatekintünk. a múltba, felidézzük
a háború nyomasztó és szorongásokkal teli éveit, míndig szomorúság üli meg
lelkünket. Ez a szomorúság azonban nem egynemű,hanem nagyjából érzés-hal
maz; rengeteg apró kockából álló mozaík, Szürke lapocskák és éles, fekete kavicsok

. alkotják, Egyikük az átélt szenvedések alkotóeleme, másikuk a gyászé ; mégis talán
a harmadik a legérdesebb felületű, felsebez valahányszor :rátapintunk: a szé
gyen mélyfekete köve ez. A huszadik század Európájának s egyben a keresz'
tény nemzetek történetének legnagyobb botránya kelti ezt a szégyent bennünk,
egy ördögi és őrült rémuralom emléke, a nácizmus vérgőzös korszaka. Milliók
szenvedéséért és kínhaláláért felelős ez a rendszer, mely megteremtette a sze
retetet hirdető kereszténység kellős közepéri a féktelen gyűlölet pokoli uralmát
A teljes megsernmísítést tűzte zászlajára, áldozatait elégette, hogy nyomuk se
maradjon, hogy névtelenül enyészenek bele a kósza szélbe ... és a vak vélet
len mégis megőrizte egynek a nevét, egy szerencsétlen kislányét, akinek írása,
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naplója talán a leghitelesebb vádiratként maradt az utókorra. Ma már foga
lom ez a vallomás, Anna Frank naplója, amely könyvalakban eljutott már szinte
a világ minden tájára. Színdarab is készült belőle, s most filmváltozata jött el
hozzánk, ugyanezzel a címmel: Anna Frank naplója, hogy újra felelevenítse a
vásznon azokat a szörnyű napokat. Emlékeztetőül. Mert az ember hamar elfe
lejti azt is, amit pedig nem szabadna elfelednie.

Arnszterdambam, 1942 nyarán kezdi írni naplóját a tizenhárom éves Anna.
Színhelye egy elhagyatott padlás, ahová két zsidó családot - Frankékat és
Van Daanékat - rejt el egy emberséges holland fűszerüzem-tulajdonos,Kraler,
A bujkálók élete rendkívkl nehéz, mivel az üzemben nappal dolgoznak s így
teljes óvatosságra van szükség: beszéd, járkálás, mindennemű zaj tilos, hiszen
könnyen felfedezhetik őket; a bejárat ajtaját mindössze egy könyvszekrény
álcázza. Esténként Králer és títkárnője, Miep hoz élelmet s a szenvedélyes do
hányos Van Daarmak cigarettát. Néhány hónap múlva újabb üldözött csatla
kozik hozzájuk: Dussel fogorvos.

Különös, zárt világ alakul ki a padlástérben: az állandó halálfélelem vi
lága. Emberi közösség a halál árnyékában. Sajátos. másutt fel sem merülő tör
vények kormányozzák, éles, szinte csontig hasító szenvedélyek vibrálnak leve
gőjében. Három fiatal, még szinte gyermek - a két Frank lány, Margót és
Anna, valamint az ifjú Peter Van Daan - s öt felnőtt jószerencse hajszálán
függő életköre ez. Egy állat, Péter macskája is ott él az önkéntes száműzetés

ben, a bujdosásban, egy öntudatlan lény, az egyedüli, amelyik "természetesen"
illik a padlástérbe . .. rengeteg bajnak és veszedelemnek okozója, mégis mi
kor elvész, míntha a remény, a természetes élethez kötődö utolsó kapcsolat tá
voznék vele.

Három különböző erő tartja állandó kavargásban ezt a világot: a kívülről

érkező jó vagy rossz hírek, a felfedezéstől való állandó rettegés és a belső sur
lódás. Mert töretlenül hullámzük ennek a szűk térségnek a közege, feszültsége
csaknem szétpattantja a vékony deszkafalakat .. A kis rádió hírt ad a szövet
ségesek partraszállásáról s ugyanakkor szemük láttára hurcolják; el a nácik a
.szomszéd fűszerest s a nála rejtező zsidókat. Ujjongva nézik a felettük húzó an
gol bombázókat s jeges rémület szorongatja torkukat, míg betörő motoszkál alat
tuk az irodában. Minden bomba robbanása a szabadulás reményét növeli s
ugyanakkor szinte az azonnali halált hozza rájuk a macska ártal keltett ro
baj, mikor éjjeli őrjárat kutat az elhagyott házban. Fegyverropogás és Erika
induló, riadóautók szírénája és repülőgépek zúgása. Igy üzen a külvílág, így
ad hírt magáról: háború és gyilkos őrület tobzódik odakint, a fegyvereké a
szó, s ezek szótárából hiányzik az irgalom ... Ugyanakkor a deszkafalak mö
gött fojtott indulatok csapnak össze s mint minden emberi közösségben, itt is
kimutatja foga fehérjét a kisszerűség. a bűn, az önzés. Ebbe a feszültségbe
csak egyetlen egyszer hoz igazi oldódást, maradéktalan derűt az ünnep. A jó
szelídség, az ajándékozás öröme költözik közéjük rövid időre, mintha a Cha
nuka meghitt hangulata rá akarna cáfolni minden rémségre,

Az öröm, a derű szerves része az életnek, nélküle a lét csak tengődés lenne.
Szükségképpen ezért virul ki Péter és Anna között a szerelem. Azért, hogy a
kérlelhetetlenül bekövetkező vég előtt életté teljesítse ezt a valószínűtlen vilá
got, hogy feldolgozza az indulatok béklyóit, hogy mosolyt lopjon az arcokra,
melegséget a lélekbe, hogy pompázó virágot fakasszon a szívekbe, mielőtt meg
szűnnek dobogni. Enélkül nem lenne teljes az üldözöttek mártíromsága, nem ke
rülne zsenge az áldozati tűzbe, nem bélyegezné meg a hótiszta ártatlanság
a bűn mocskát, nem lenne hiteles a napló legmegdöbbentőbbsora: "Mindennek
ellenére hiszek az emberi jóságban!" .. Mert a többi már csak az őrület be
teljesedése: a puskatus döngése az ajtón, a betörő deszka recsegése, Ez már
csak a dráma "kelléke", amit az élet írt a rettenetről, az állattá züllött ember
ről, s amit a véletlen őrzött meg számunkra, hogy lássunk s ítéljünk ...

Anna Frank naplója európai dokumentum, annak ellenére, hogy egyetlen
padlástérbe szorul; mert a nácik, akik szinte egész Európát letiporták, min
denütt azonosan viselkedtek. Hollandiában íródott, de érti minden európai em
ber, aki végigélte a német megszállást. A filmet mégis amerikaiak készítet-
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ték, s dicséretükre szóljon, jól, hitelesen, mondhatni "európai szernüveggel",
Ez a hitelesség nemcsak abból adódik, hogya felvételek Amszterdamban, Kraler
házában készültek, hogyafelvevőgép leneséje a padlás ablakából ugyanazt
a képet vetáti elénk, amit annak idején Anna látott, hanem abból is, hogy
magukat az eseményeket a kislány szemszögéből, a naplóban leírt látásmó
dot követve igyekeztek megeleveriítení. Ez az alanyi szemlélet leginkább az
apa, Otto Frank személyének megformálásában jut érvényre. Alakja eleggé
eszményesített, arnolyan "tökéletes" apa: bölcs, jóságos, emellett mégis eré
lyes. Jóltudott dolog, hogyakamaszlányok inkább apjukhoz vonzódnak s
nemegyszer bennük látják az első férfi-ideált, így mindenképpen az lett volna
a hiba, ha a film alkotói hihetőbb, "emberibb" Otto Frankot ábrázolnak. Töb
bé-kevésbé érvényre jut ez a szemlélet minden szereplőnél, csupán magának
a főhősnek, Annának alakja mutat némi ingadozást. Nála már mintha kissé
elbizonytalanodnék a rendező, George Stevens: ott, ahol a kislány vallomá
sait követi, nincs baj, csak ott mosódik el Anna egyénisége, ahol a közös
ség egyik tagjaként szerepel, ahol mintegy kívülről szemléli önmagát. Ezek
ben a jelenetekben már nem rníndíg Anna naplója beszél, hanem olykor a
rendező felnőttesen reális szócsöve harsog.

A film legnagyobb hibája éppen a fordulópont, Anna szerelmének merő

ben téves, mondhatni elsziruposított ábrázolása. Ennek a szívszorítóan szép
érzésnek épp a teljes céltalanság, a hiábavalóság tudata adhatna külőnös ízt,
költői emelkedettséget s ugyanakkor drámai erőt. Mindezekből azonban úgy
.szólván semmi sem valósul meg, Stevens csupán külsőségeket képes nyújtani:
giccses képeket, levelezőlap-romantikát."Festőien" olvadó havat a betört pad
lásablak peremén s cserepekbe ügyeskedett fehér virágokat. Kár, ónási kár
ezért a kirívó hibáért, melynek nyilvánvaló nyitja az amerikai közönség konny
zacskóinak szóló hatásvadászatban keresendő.

Annál remekebb a kül- és belvilág ábrázolása. Emberközelben van a pad
lás túlfűtött légköre s ez az életszerűség megmarad ott, azokban a jelenetek
ben ís, ahol a rendező a filmszerűsítés kedvéért a megtorténtnél több "izgal
mat" csempészett a napló sorai közé. Sikerültnek mondható mindez, hiszen
anélkül, hogy a hitelesség rovására menne, még inkább kiemeli az állandó
életveszély tudatát, növeli a feszültséget. Remekek a "zajkellékek", mind az
utcáról hallatszó hangok - riadóautók szirénái, bombák robbanása, fegyve
rek ropogása, keményen pattogó, német vezényszavak - mind a belső apró

, neszek: padlócsíkorgások, elfojtott köhögések, sóhajok. Mindez annyira, olyan ré
mesen valószerű, ihogy a néző színte maga is szereplővé válik, lelkileg újra ott
él a náci rémuralom kellős középén. A színészek teljesítménye mondhatni hi
bátlan. MiLlie Perkins, Anna Frank megszemélyesítője még akor is hiteles.
bájjal alakítja a kislányt, amikor a rendező elveszti a napló fonalát. Talán csak
Richard Beymer Peter Van Daam-ja erőtlenebb, kevésbé kidolgozott alakítás.

Mindezektől eltekintve az amerikai alkotás mégis sikeresnek mondható.
Nem csupán emlékeztet, hanem határozott állásfoglalásra is kényszerít. Aki
látta, nem maradhat közönyös. Ezzel pedig célját is elérte. (Bittei Lajos)

ANKÉT A KATOLIKUS IRODALOMROL. Nemzetközi jelleggel rendezte
ezt az ankétot a Kierunki cÍIDű lengyel hetilap, megszólaltatva az élő iroda
lom sok neves katolikus képvíselőjét, többek kőzt Heinrich Böllt, Gertrud
von Le Fort-t, Francoís MauTiacot, hogy csak a legismertebbeket említsük. De
résztvett az ankétori néhány nem-katolikus keresztény író is, köztük Gerd
Gaiser és Albrecht Goes.

A múlt év tavaszán a Kierunki szerkesztősége azzal a kéréssel fordult az
általa kiválasztott írókhoz, hogy válaiszoljanak a katolikus irodalommal kap
csolatos kérdésekre, amelyeket megküldött nekik. A illYár végén kezdte meg a
lap a válaszok közlését, melyek közt mindjárt az első helyen hozta Franccis
Mauriac és Gertrud von Le Fort írását. Erre a Mauriac-nyilatkozatra erde
mes külön is felfigyelnüiIlk. "író katolikus vagyok - mondja Mauriac -, de
nem vagyok katolikus regényíró. Mínt író ember naplójegyzeteírnben nemegy
szer megvédtem nézeteimet, amelyek keresztény nézetek. De mint regényíró
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soha nem szelgáltam olyan regénnyel, amely valamilyen keresztény nezopon
tot védelmezne vagy valamilyen keresztény igazságot illusztrálna. De mert ka
tolikus vagyok és mert számomra a vallási problémák a leglényegesebbek,
természetes, hogy e számomra különösen izgalmas témáknak kifejezést kellett
kapniok regényalakjairnban, de ez nem volt tudatos akarati cselekvés eredmé
nye. Hőselm hasonlítanak rám. Flaubert mondása, hogy 'Bovaryné - az én
vagyok .. .' valamermyíünkre, vonatkozik. Ugyanezt mondhatom Thérése Des
queyroux-ről és az összes többi alakomról. Ök rnind résztvesznek az én val
Iási vívódásaimban. Mindnyájan vallásos lelkiismeretem konfliktusaiból szü
lettek, de mégegyszer ismétlem - akaratomtól függetlenül: mert nem vagyok
katolíkus regényíró, csak katolikus, aki regényeket ír. Ha közvetlenül mint
katolikus akartam írni, olyan könyveket írtam, mint a 'Jézus élete' vagy az
'Amiben én hiszek'."

Ez a válasz - úgy érzem - annyira egyértelmű és alapos, hogy utána már
szinte csak kiegészítésnek hat Gertrud von Le Fort titltakozása az ellen,
hogy az ún. keresztény irodalom "irányított" irodalom lenne. "Meggyőződé
sem - írja -, hogy a müvészet - adott esetben az irodalom - és a krisz
tianizmus nem két külön szféra. .. Mert van-e a világ esztétikai értékei közt
gyönyörűbb, mint a zsoltárok vagy a próféták elégikus panaszai? És van-e
valahol több csodálatra méltó szemléletesség, mint az Apokalipszis látomá
saiból hatalmassá növő krisztusí példabeszédekben? S mikor énekelték el fe
lejthetetlenebbtil a szerelem nagy énekét, ha nem a szentírásban?"

A cseh Kamil Bednar szavai ugyanezt a kérdést világítják meg: "Az íré
vallásos hite nem lehet akadálya annak, hogy az élet teljességét mutassa be.
Mert a hit küzdelem, nem Pedig eszmék, nézetek vagy irányzatok gyűjtemé

nyes tárháza, s így nem lehet semmiféle tölcsér segítségével belefolyatni az
irodalomba. Az író hisz, szükségszerűen harcol is hitéért önmagával s a vi
lággal, és - amikor ír - saját belső harcát fejezi ki."

Az írónak az élet teljességét kell ábrázolnia - ebben egyetértenek az an
két Í'és7Nevői. Felmerül azonban a kérdés: Mi az, amit "még" megívhat a ka
tolilWsnak vagy kereszténynek elkönyvelt Iró? René-Marill Albérés válasza
ez: "A katolikus író a színre hozhat gyilkosokat vagy szadístákat is, de ter
mészetesen nem dicsőítheti sem a gyilkosságot, sem a szadízmust.' Ugyanezt a
gondolatot fejezi ki Gertrud von Le Fort: "Kell, hogy meglegyen bennünk va
lami mély jóindulat a bűnös és esendő ember iránt, anélkül azonban, hogy iga
zolnók a bűnöket, illetve felmentenők a bűnösöket. A művész számára - foly
tatja az Irónő - különös jelentőséggel bírnak Krisztus szavai: "Hiszen az
Emeberfia azért jött el, hogy keresse és üdvözítsa azt, ami elveszett." Ez az
író feladata is, sőt ez az egyetlen lehetséges keresztény magatartás az iroda
lomban. Hasonlóképpen Heinrich BöH: "A nemkeresztény író szabadnak te
kintheti magát a történelmi és társadalmi kötelezettségekkel szemben. Ha
azonban valaki kereszténynek is, nemcsak írónak tartja magát, akkor adott eset
ben kötelessége a kereszténység vállalása. Ebben a tekintetben viszont egyedül
a tulajdon lelkiismerete a döntő." Böll mindenesetre hoe;záfűzi, hogy annak,
aki író és keresztény, valójában két lelkiismerete van: egyik mínt keresztény
nek, másik mint művésznek, s a kettő. sajnos, nincs míndíg összhangban egy
mással. "Van tehát olyankor valami nehézsége annak: kereszténynek és egy
úttal művésznek is lenni." Amire azonban utal itt, nyilvánvalóan a konkrét
egyházi gyakorlattal vaíö ütközés lehetősége.

Ezek a megnyilatkozások, különösen Böllé, már érzékeltetik a probléma
lényeget: beszélthetünk-e egyáltalán külön "katolikus" vagy "keresztény" iro
dalomról? Kevés kivétellel az ankét részvevői tagadóari felelnek erre. Igen
határozott Kamil Bednar: "A kritika, az irodalomtörténet szempontjából, a
könyvtárosok szempontjából létezhet valami, amit 'katolikus irodalomnak' ne
veznek. De az író szempontjából csak egy irodalom létezik, még pedig az,
amelyik a legteljesebben fejezi ki az író harcát a vallóság megértéséért és át
formálásaért." "Katohkus" irodalomról szólni - szögezík le a válaszok 
csak merőben külsődleges, minden művészeti nézőponton kívüli szemszögből

lehet. Hemrich BaU egyenesen ezt mondja: "Olyan személy vagy hatóság, amely
arra volna hivatva, hogy megállapítsa a gépkocsivezető, a gyógyszerész vagy
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a kárpitos keresztény voltát - nem létezik, de fel lehet tételezni. Viszont olyan
személy vagy hatóság, amely a művész keresztény voltát van hivatva meg
állapítani - teljességgel elképzelhetetlen."

"Meggyőződésem,hogya művészet és a kereszténység nem két külön szfé
ra", - hangoztatja Gertrud von Le Fort is. Ha pedig most tovább tágítjuk a
kört s a művészet helyébe általában a kultúrát léptetjük, érdemes idéznem
az esztétának és teológusnak egyaránt kiváló Karol WojtyLa krakkói érsek
írását: "A 'kultúra' szó - kja Wojtyla érsek - egyike azoknak, amelyek a
legszorosabb kapcsolatban állnak az emberrel, amelyek meghatározzák földi
életlehetőségeit és bizonyos tekintetben önnön lényegére mutatnak. Az ember
az, aki teremti a kultúrát, akinek szüksége van a kultúrára, aki a kultúra ál
tal maga is alakul. A kultúra azoknak a tényeknek csoportja, amelyekben az
ember állandóan újra és újra kifejezi önmagát, jobban, mint bármi másban.
Kifejezi magát önmaga és mások számára. Maga a kultúra, amely tovább tart,
mint az ember, tesz erről tanúbizonyságot. Az emberi szellem nemcsak azáltal
él, hogy uralkodik az anyag fölött, hanem önmaga tartalmai által is, amelyek
csak az ő számára hozzáférhetőek s csak az ő számára bírnak jelentőséggel.

Az igazság, a jóság és a szépség fejezik ki ezt a sajátos életet. Ezért az ember
mínt egyedül a kultúra megteremtője is tanuságot tesz a kereszténységről."

Az ankét részvevői egyképpen ki is emelik, hogy vallásos hitük sohasem
korlátozza bennük az alkotó művészt. "Előttem inkább ennek fordított ja tű

nik valószínűnek - írja Stefan Anders. - Hitem csak megvilágosítja, kiszé
lesíti és elmélyíti az értelmemet, rnert közvetlen tapasztalásom körét kibőviti az
általa tapasztalhatók magasabb körével." (Pályi András)

GULACSY IRÉN NAPLOJA. Nagy érdeklődessel olvastam Possonyi László
rnegemlékezését Gulácsy Irénről az aj Ember január 3-i számában. Possonyi
László arra hivatkozik, hogy én, mint Gulácsy Irén hajdani szerkesztője, so
kat tudnék mondani erről a nagyváradi asszonyról. Valóban csodálatos teremtés
volt, művelt, okos, bátor és szép, En csak akor ismerkedtem meg vele, amikor
a Nagyvárad című napilap szerkesztőségébe szarzödtettem. Munkatársaim a
huszas évek elején újságolták nekem, hogy él itt Nagyváradon egy igen tehet
séges Iróasszony, aki tragikus körűlmények közt küzd a mindennapi létért, te
hetetlenül betegen fekvő férjét kell eltartania. Tegyek próbát vele. Pár cikke
meggyőzött róla, hogy valóban írásra termett munkatárshoz jutottam. Az 01
vasók hamar a szívükbe fogadták. Riporteri rnunkát nem végzett, publicísztr
kára fogtam. Stílusa színes, kifejező, mondanivalója magvas, állásfoglalása
határozott Volt. Nem a kezdő újságíró honoráríumát adtuk neki, jóval maga
sabbat kapott, nem karitativ okokból, hanem mert a lap számára kitűnő ér
téknek bizonyult, Szeretett dolgozni, meg akarta érdemelni, hogy ilyen megél
hetéshez jutott. Mikor átadta nekem elolvasáara Hamueső círnű első regényét,
amely egyben az első úgynevezett "kisebbségi" regény volt - vagyis a más
államhoz átcsatolt magyarság életéből vette témáját -, minden soránál érez
tem, hogy sokra hivatott író munkája van a kezemben. Közben az erdélyi ma
gyar közéletben is szerepet vállalt, Résztvett abban a háromtagú küldöttségben
is, amely a magyar nők emlékiratát átadta Mária román királynénak. O maga
készítette ezt az emlékiratot. amelyben az egyenes szókimondásnak a tapin
tattal és tisztelettel kellett párosulnia. Kítűnően tudott franciául, és bizonyos,
hogy az udvari kihallgatáson ő vitte a szót,

Possonyí László feladatokról ,beszél, amelyeket Gulácsy Irén mint újság
író vett magára. A kifejezés túlságosan elvont és letompított. El kell rnonda
nom bátorságának egyik beszédes példáját. 1927. december elején rendezték
meg Nagyváradon a fasiszta román diákok kongresszusát. Emlékezetes esemény
volt ez: az ötezer vasgárdista diák vad pusztítást rendezett a városban, össze
zúzta a zsinagógák berendezését, meggyalázta, összetörte, az utcára dobta a
kegyszereket. Engem barátaim - román barátaim is - figyelmeztettek, hogy
ne maradjak Nagyváradon. El is utaztam Budapestre. Vasárnap és hétfői napon
tombolt a szervezett rombolás, és a Nagyvárad keddi számában (1927. de
cember 9.) Gulácsy Irén saját nevével jegyzett cikkben emelte fel szavát a
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vandalizmus ellen. Ha én akkor otthon vagyok, bizonyára nem engedem meg.
a cikk megjelenését, hiszen a lávaként hömpölygő szenvedélyek még javában
lobogtak. Hogyan egyezhettem volna bele, hogy Gulácsv Irén ekkora kocká
zatot vállaljon magára? De távollétemben nem érezte magát a szerkesztőség

ben senki [ogosultnak, hogy Gulácsy Irén sikolyát elfojtsa, s így a cikk 
fehér foltokkal tarkán - napvilágot is látott. Én csak akkor olvastam el, mí
kor a VIhar csillapodtával ihazautaztam. Az illetékes hatóságok szememre is
vetették, milyen gyávaságot követtem el, hogy magam helyett egy nőt állítot
tam a pororidra. Hiába magyaráztarn, hogy én itthon se voltam, és Gulácsy
Irén cikkét saját elhatározásából írta. Amikor megkérdeztem tőle: "Miért nem
írtad meg névtelenül?", szinte csodálkozva felelte: "A névtelenség mögé buj
jak, mikor cselekedni kell?"

Nemsokára eltávozott Nagyváradról. A fekete vőlegények című regénye
Gulácsy Irén nevét egyszerre az elsők közé emelte. Roppant alaposan, ag
godalommal. kétellyel dolgozott. Először mindig megírta vázlatosan az egész
regényt és azután dolgozta ki részletesen. Történelmi regényeihez a forrás
munkák garmadáját olyasta el. Az Új Magyar Irodalmi Lexikon azt írja,
hogy Gulácsy Irén a Fekete vőlegények után hanyatlott. Én ezt a nézetet sem
miképp sem oszthatom. Gulácsy Irén mindig igen nehéz témákat választott,
a lélek mélységeibe ásott, Kemény Zsígrnondi súllyal írt le minden monda
tot, nem vetett papírra könnyed olvasmányokat. Nagy Lajosról írott regénye
például masszív, döngő nagy emberi tragédiát ábrázoló mű.

1944. nyarán látogattam meg budai lakásán. Roppant lehangolt, szorongó,
töprengő hangulatban. "Anyagi gondjaid vannak?" - faggattam. - "Nem."
- És megmutatta a kiadója levelét, amelyben a készülő regényére ötezer pengő'

előleget kiutal. - "Talán nem tudsz dolgozni? Akadályoz valami a munká
ban?" - "Tudok dolgozni - volt a válasz. Jobban mondva: tudnék. Most
írnám a legjobban könyvemet. De a halál kóvályog körülöttem." - "A halál?"
- kérdeztem megriadtan. - "Láttad a kapu alatt a felhalmozott lőszeres kocsi
kat?" - kérdezte most ő. - "Láttam, de nem tudtam, mi az?" - "Kérve kér
tük, vigyék el a kapunk alól. Ha egy bomba belecsap, összeomlik az egész
ház és egyetlen lélek sem menekül meg. De beszéljünk másról ..."

Ekkor mondta el nekem azt, ami ebben a cikkben tulajdonképpen újdon
ságnak hathat. Vaskos, bekötött könyvet tett elém: -- "Látod, ez az én nap
lóm. Merem mondani, nincs erről a korszakról még egy történelmi dokumen
tum, amely ezzel a naplóval felérne. Ebben híven, szó szerint, 'betoldás vagy el
hallgatás nélkül leírtam, amit a magyar közélet vezetőinek társaságában vagy
hivatalos fogadásokon hallottam. Gyakran fordultam meg az úgynevezett leg
magasabb körökben, és amit bizalmasan elmondtak nekem, beletemettem ebbe
a könyvbe. Egy már tele van, ez a második. Ha légi riadó szólít, ezt is mindig,
magammaii viszem ... Kinek írtam: magamnak vagy a nagyvilágnak? nem
tudom. Hogy megtudjam. ehhez túl kell élnem ezt a megőrült világot ..."

Fájdalom, nem élte túl. A lőporos kocsik felrobbantak és az egész Vitéz
utcai házat maguk alá temették. Nincs értesülésem arról, hogy mikor és hogyan
fogják ezeket a romokat megbolygatni. De a törmelékek és a halottak között
ott kell lennie Gulácsy Irén naplójának is. (Hegedüs Nándor)

AMERRE II. LAJOS ÉS MARADBK SEREGE MENEKŰLT... A mohácsí
csata helyével, felvonulási terepével századok óta foglalkoznak történészeink.
Ezzel szemben vajmi keveset tudunk arról, hogy hol, rnerre menekültek azok,
akik mégis megmaradtak a "huszonkétezer" után azon a feledhetetlen augusz
tusvégi napon s Lajos királlyal a förgetegbe vágtattak a "Fehérvárig, Budáig
portyázó török csapatok" elől?!

Nemrégiben azonban a Pécsi Pedagógiai Főiskola által elindított helytör
téneti kutatás és hagyománygyűjtés kapcsán, önkéntes tanulmányútra indult
három lelkes fiatal diák abból az alkalomból, hogy most lett kereken száz
esztendős a Csele torkokatánál álló Lajos emlékmű. A szobrot, ahogy Horváth
Kázmér, Mohács és Délbaranya alapos ismerőjének tanulmányában találhat
juk: "Turchányi Soma negyvennyolcas honvédtiszt állíttatta sajátmaga költ-
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ségén J864~ben, Az a szobor azonban a természeti viszontagságok alatt omla
-dozní kezdett, a Lajos király halálát örökítő olaj kép felismerhetetlenné vált,
mire egy mohácsi emlékbizottság a század elején restauráltatta s oldalára
Kiss Györgynek Baranya nagytehetségű szobrászművészének mesterí reliefjét
'helyeztette''. Ugyanakkor helyezték az emlékmű falába Kisfaludy Károly "Mo
hács" círnű versének a helyhez illő stróí'áját:

Ott vergőde Lajos, rettentő sorsú királyunk,
Süllyedező lova érc himzétű terhe alatt,
Hasztalanul terjeszti kezét: nincs, nincs ki segitse!

Költő és szobrász együttesen örökítették meg az életében annyira szeszé
lyes fiatal királynak és a' kegyetlen harcnak drárnaíságát,

A három diák kiváncsian vizsgálta és méregette az időnként felette alacsony
és helyenként átléphető Cselét; és Lajos király halálának másik változatát is
vitatta, melyet bizonyos Szerémi György állított, hogy "a királyt Dunaszek
csőn ölték meg a pártos urak és csak holttestét dobták az akkortájt, a rop
pant víharos felhőszakadásban megduzzadt Cselébe", Vitájukat - mint a
diákok elmondották - egy csendesen legeltető üreg paraszt fejcsóválva hall
gatta s imigyen vetette végét: "Hát a ló hun maradt? Osztán Székcső innen
jó nagy ugrás, ki hozta idáig a királyt és ki a lovat? Ez a Csele itt, amit lát
nak, sokfelé olyan nagy forgót kavar, hogy abba nemcsak a lovasember, de a
szekeres is belefulladihat!" Igy azután, a három diák elbúcsúzott a Cselétől s a
"Vaskapu" táját kereste meg - nem éppen a hasonló nevezetű kedves csárdá
jáért, inkább azért a hajdani 300 pécsi diákért, akik akkor, 1526-ban ennél a
.szűk, erdős, saiklás mívolta után vas-kapunak nevezett kettős völgyszorosnál
álltak 'őrt, amíg a király s a maradék sereg tova nem vágtatott fedezetük alatt
az őket kergető török csapat elől. A királyaCselébe, a sereg a Vaskapu egyik
völgyébe, a 300 diák viszont egy szálig ott esett el aszorosban.

Az egyik völgy, amely előtt az egykori pécsi diákok elpusztultak és ahol a
mcstaní három diák kutatott, a mai kétezer lelkes Somberek határát jelenti
-és dűlőneveivel. falutörténeti feljegyzéseivel egyaránt tanúskodik egykori fon
tos szerepéről, feladatáról. Tanúskodik a bájos Király-völggyel, avagy aho
gyan a mai "kétszázéves őslakók" nevezik: a "KÖilligstaallal", s ahol vasba öl
töztették Lajos királyt az emlékezetes csata előtt. "Tanúskodik sárgán fehérlő

romjaiban Zebegényapátságának árpádkori falu és ternplommaradványaival,
ahol először bújtak meg a futók és a bizonyos Puskaporos-áztatóval. egy gá
Z08, bűzös mocsárral, ahova a közhiedelem szerint Lajos király a megmaradt
puskaport dobatta ..."

"Nekünk - írta fel ezekről az emlékekről a falu egyik jegyzője, akinek
nevét nem ismerjük - nem volt sok közünk egyik mohácsí csatához sem, ho
lott alig tíz kilométernyire vagyunk nagy létünk nagy temetőjétől . .. Nálunk
nem harcoltak papok, amiként Babarcon állít ják, lándzsások sem, ahogy a
lánycsóklak hiszik. Azt sem mondhatjuk el, amit a bárlak önérzetesen állíta
nak falujuk nevéről, hogy dunaparti villájukban sóhajtott fel Lajos király a
csata előestéjén a határt kémlelve: BAR-csak jönne már az a Zápolya ...
Mégis elmondhatjuk, hogy ez a Somberek helyet és szállást adott a török elől

rnenekülő balkáni szerbeknek és a maradék magyar csapatnak, hiszen zsom
békos határunk. erdőkkel védett völgyünk mélye "Báta felé, s így az ország
egyik fő útvonalához vezet s ide nem rnerészkedtek a török portyázók. iE futás
emlékét azonban nem a magyaroktól vehettük át, mert azok tovamenekültek a
futókkal északra és nyugatra, míg házaikba a Balkánról szaladó ezerbek tele
pültek, végül 1764 táján a schwarzwaldí németség. Ezeket már a második és
felszabadító mohácsí csata győztes tábornokának, Savoyai Jenőnek kedves ka
tonája, Sauska ezredes hrvta ide ajándékul kapott sombereki birtokának mű

velésére, Amit tudunk, azt tőlük jegyeztük fel, mert nincs az a kapcsos régi
német imakönyv, melynek esaládí feljegyzései között ne szerepelnének az
ilyen helytörténeti adatok: 'var dem Türke, nach der grossen Schlacht, neben
dem Könígstaal.' Ezenkívül ők találták, gyűjtötték össze úttörő munkájuk
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közben a fegyvereket, harci öltönyöket, pénzérméket, malyeket szabálytalan
távolságban szántottak fel új hazájuk határában. Tőlük tudjuk, hogy a XV.
.században épült feltűnően nagyméretű plébánia-templom átépítésénél 1780 tá
ján buzogányokat s XVI. századbeli ékszereket találtak, akár a zebegényi apát
ság ternplom-sírkamrájánál egyaranykelyhet, melybe ez a szó volt bevésve:
MUCHACH, amely nyilván a város ősi és első Boldogasszony tiszteleti temp
lomából kerülhetett ide. Abból a templomból különben a reformáció alatt ki
ielepítették a mohácsíak kedves védelmező Mártájának faszobrát, amelyről

azt állították, hogy egy hajós hozta Mohácsra Budáról még Zsigmond király
korában ... A szobrot leülönben szintén a sombereki határon keresztül men
tették át a XVI. század derekán Szebénybe, hozzá éjszakának idején, a kö
zépkorí magyar kultúra több más értékével ..."

A névtelen somberekí jegyző nem emlékezik meg krónikájában a Sauska
kastélyról, a falu e bűbájos építészeti látványosságáról és műernlékéről, ho
lott, ahogy megtudtuk. a győzelmes második mohácsi csata után s a közép
kori templom átépítési idejében kezdte építtetni Sauska ezredes. Erről az épít
kezésről és kastélyról azt a romantikus és rémregénybe illő legendát jegyezhet
tük föl Sombereken. (melyről nem hallgathatjuk el, hogy harmadosztályú
földje ellenére az ország második termelőszövetkezeténekszámít, holott nyolc
van százalékban asszonyok mívelik mímthogy a férfiak a faiparban foglalatos
kodnak), hogy ezt a kastélyt egyik legnagyobb bécsi építész, Fischer von Er
lach tervezte, de az építési munkálatokat egy Antonin nevű olasz mester vál
lalta. Ahogy a falu lakói mesélik: Sauska ezredes igen kemény ember volt s
az építkezéseket naponta ellenőrizve megparancsolta Antonin mesternek, hogy
"a falak örök időkig álljanak". Erre az olasz a kőmíveskelernení példát aján
lotta az ezredesnek, nevezetesen, hogy embervért adjon számára a malterba.
mert csak az tartja össze ilyen tartósan a falakat ... Az ezredes ezen nem so
káig tanakodott, hanem véresre verte hűséges Georg ínasát, aki sebeibe bele is
halt. De mielőtt vérét vették volna - mesélík Sombereken - megátkozta az
ezredest és az épülő kastélyt, hogy soha egyetlen Sauska se tudja fölépíteni ..."

Hogy míként teljesülhetett a hűséges és tragikus sorsú Georg átka, nem
nyomoztuk végig, csak annyit írunk ide, amennyit látogatásunk alatt mondot
tak: A Sauskák építtettek a faluban egy másik kastélyt is, a nevezetes Mirbach
udvarházat, a mai Pedagógusok Otthonát. Építtettek a bári Dunaparton gyö
nyörű villákat, de az 1780-as években elkezdett csodaszép kastélyt másfél év
század alatt sem tudták befejeztetui "közbejött akadályok miatt." Ezt a tiszta
barokk vonalú; nemes ízlésű építészeti remeket demokráciánk utolsó évtizedé
ben fejezték csak be, az erlaohí tervek szerint, de most nem a Sauskák, hanem
a magányos öregek laknak rózsaligettel övezett fínom falai között.

Lajos király menekülő seregének emlékével ezenkívül még a szomszédos
Palotabozsokon is találkozhatunk,' !hiszen az időben Palota néven Bátának, a
magyar középkor annyira vonzó búcsújáróhelyének határfaluja és birtoka volt,
ahol az akkor ott működő Erzsébet apácák: "utasok, menekülők, betegek szá
mára biztosítottak szállást és ápolást". Ennek a napjairikban híres traktor
javító műhelyéről ismert falunak határában halottuk azt a naiv és roman
tikus legendát, hogy Lajos király kedves szolgája, Czetricz lovag, a Csele torko
latától Báta felé futva a falu "SzentJtútjánál", a kedves "Bründli"-nél tartott
pihenőt s annak remek vizétől felfrissülve elmondotta, hogy királya halála
előtt feleségét emlegette ezekkel a szavakkal: "Mrarija, Maríja. hilf!" A mese
naivságához és anakronizmusához tartozik, ,hogy a bizonyos Bründlí alig száz
esztendős, ám nem lehetetlen, hogy remek vizétől századokkal ezelőtt is fel
üdültek a menekülők és vándorok, viszont a határban Mária ünnepeken gyak
ran felhangzik az ottaniak szép éneke: "Marijja, O Marijja hilf!"

A Vaskapu másik felkutatást igénylő völgye a sűrű szabari erdőkkel vé
dett Mecsek rengetegében elvesző, rejtett, de az ország szívéhez vezető útvo
nalhoz nyílott, s érintette az egész mohácsi mező egyik legjelentősebb faluját,
melyet egyenesen temploma után kereszteltek és ismertek. Ezt a templomot
ugyanis, mint az első kőépületet, Istennek emelték az egykori lakosok, még
hozzá "festett, azaz hímes falakkal". Úgy tartják a tájon, hogy ez volt a vi-
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dék és korszak első festett temploma. E "hímes" templom után lett és maradt
a falu nápjaínkíg is Hímesháza. A templom leégett ugyan akkor, Szent János
íővételének napján az erdőket felgyújtó villámcsapás után, de, faltörmelékeit
még a XVIII. században is áhítatos tisztelettel övezték, óvták az akkortájt
érkező német telepesek, akik érkezésük első éveiben már megkezdték a mai
pompás templom építését. Nyereg, sisak, kard és ékszer került elő ekéik,
ásóik alól, valamennyi a XVI. század alkotása, s a dombot azóta is külön ke
gyelettel őrzik.

Mint értesültünk. ide a Somberekihez, Hímesházához vezető völgy-bejárat
hoz tervezik azt az emlékművet, melyet a pécsi diákok a régi háromszáz diák
hősnek kívánnak állítani ... t(Dénes Gizella)

JEGYZETJ:.APOK. (Szerénység.) L. egy régi cikkemet rnutatja. Fiatal vol
tam, Morganért lelkesedtem, nem is annyira a regényeiért, mínt inkább az el
méletéért, Valami szép, ködös platoni2'Jmusér1. Hogy a regény voltaképpen arra
szolgál, hogy megragadja az ideákat.

Fiatal korában az ember legalábbis az ideákat akarja megragadni.
Később? Ma úgy olvasom ezeket az ídea-kergető sorokat, mint egy hold

beli üzenetet.
Szerény lettem, ma már csak azt mondom, amit egyszer Fontane. "Amed

dig élek, csupán azt akarom, hogy kimondhassam: mílyennek látom a dolgo
kat."

De hirtelen kétségeim támadnak. Valóban keveset kívánok? Valóban sze-
rényebb lettem?

Újra elolvasom Fontame mondatát; kétségkívül szerényen hangzik.
De kívánhat-e író ennél többet, ennél nagyobbat?

(Emigráció.) Még a háború sodorta ki. Aztán nem is jött haza. Miért? Én
nem kérdezem, ő nem mondja. Beszélgetünk, Ez itt, nem messze a Notre
Dame-tól, elég csöndes vidék. Autók nem zúgnak. Csak valami tompa, föld
alatti moraj hangzik olykor, szabályos időközökben, mikor egy utcával odébb
elmegy a metró.

- Van egy kis időd? - kérdezi. - Megmutatnám a fordításomat. És rnind
járt mondd is meg, milyen. Hogy te például nyomdaba adnád-e; vagy még
csiszoljam ...

Kezembe adja a francia könyvet, és lassan olvassa a maga magyarját.
Jó fordítás, helyenikint igen jó. Leginkább a sok fölösleges névelő zavarja

a fülemet, meg egy-egy idegenszerű szórend, Úgy látszik, először az igékből fo
lyik ki a vér.

- Fordítva - szólok közbe néha. - Előre a hangsúlyos állítmányt. És
nem kell a tárgyi mutatónévmás, A magyarban az benne van az állítmányban.

Gyanakodva rám néz, s folytatja. Minden harmadik névelőjét kiirtom.
Kezében ceruza, szorgalmasan húzogatja át a a-kat, az-okat. Aztán egy-

szerre leteszi a ceruzát.
- Itt se kell?
- Itt se kell - nyugtatom meg.
Fejét csóválja.
- A francia kiteszi, a magyar nem. Látod, mi már ezt nem érezzük.
Egy percig hallgat. Elnéz, messzíre. Hosszú csönd, a nehéz szív némasága,

melyen át-átdübörög távolból a metró.
Később sóhajt egyet.
- Folytassuk - mondja,
Szememet a francia szövegre szögezem, Folytatjuk. (r. gy.)
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