
szabály: olyan válaszokat kell a beteg
esetleges kérdéseire adni, amelyek éb
ren tartják benne a gyógyulás remé
nyét - tévedni emberi dolog! -,
ugyanakkor azonban állaoota komoly
ságát, esetleges veszélyes voltát is ér
zékeltetik vele.

Valóban, nagy különbség van a kö
zött a két magatartás között, amelyek
egyike "kegyes" hazugságot hazug
ságra halmozva áltat ja, félrevezeti a
beteget, és aközött, amely "nem ront
ajtóstól a házba", vagyis nem tárja
fel ugyan a teljes igazságot, de foko
zatosan megmond minden szükségest
a betegnek. A feltétlen erkölcsi köve
telmény m.ndenesetre az, hogya beteg
észrevegye: földi és örök életének ren
dezhető problémáit idejekorán el kell
rendeznie.

Nemrég egy súlyos betegségből 
minden emberi remény ellenére 
felgyógyult férfi mondotta el, meny
nyire hálás annak a [óbarátjának, aki
kritilkus óráiban így figyelmeztette:
,.Nem vagy közvetlen életveszélyben,
efelől nyugodt lehetsz. Állapotod azon
ban komoly, azért szükség van mín
den testi és lelki energiádra, hogy úr
rá légy a betegségen. Tedd meg, amit
az orvosok: előírnak és akarj meggyó
gyulni. Bizonyos azonban, hegy mín
den beteg annál eflenállóképesebb, mi
nél nyugodtabban és rendezettebben
látja földi és örök sorsát. Ezért szá
madra is bizonyára jót tenne, ha kör
nyezetedben míndent rendbenoznál,
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amit rendezettebben szerétnél látni, s
a szeatségek vételével az örök dolgok
felé is nyugodtabban tekintenél." S
nincs kétségem afelől - folytatta el
beszélését a fellgyógyult beteg -, hogy
testi erőm egyenes arányban gyara
podott lelkem békéjének növeűcedé

sével.

A mí keresztény szemléletünkben
csakis felelőtlen malasztásként lehet
elkönyvelni azt a felfogást, mely meg
kívánja várnd, hogy a beteg úgyszél
'Ján eszméletét veszítse, amely elodáz
mindent addig, mígnern késő lesz. hogy
a beteg elrendezhesse a rendezendő

ket. Az ilyen magatartás sugalmazója
sem a kímélet, sem pedig a részvét,
hanem a nehéz percektől irtózó ké
nyelmesség és szeretetlenség.

Jusson mándig eszünkbe, hogya be
tegség elsősorban magának a beteg
nek legszemélyesebb ügye. Az ember
egészének ügye, testének és lelkének
egyaránt. Fizikai eldenállóképességét
erősíti, vagy éppen gyógyulását segíti
elő, ha lélekben megerősödik - akár
önnön kezdeményezésére, aJkár hozzá
tantozóí segítőikészsége nyomán. Le
het, hogy ezt a felfogásunkat a ki zá
rólag természetes módon gondolkodó
.. józan ész" csak nehezen, esetleg egy
általán nem ,tudja méltányolni. Ne
künk azonban, akuk hívő keresztények
vagyunk, a hit szemével kell látnunk
ezt a dolgot is.

Szennay András

MEGEMLÉKEZÉSEK - JÖKIVANSACOK. Karolikus szellemi és közéle
tünk három kiemelkedő személyisége érkezett el az idei év májusában éteté
nek olyan állomásához, amikor a szűkebb családi körön kívül a szélesebb ba
ráti kör és a tisztelők még számosabb serege is örömmel ragadta meg az al
kalmat, hogy ragaszkodásának és nagyrabecsülésének a nyilvánosság előtt is
kifejezést adva, jókívánságait tolmácsolja.

B e r e s z t ó c z y Miklós pápai kamarás, c. prépost, az Országos Béketa
nács Katolikus Bizottságának főtitkára, az országgyűlés alelnöke hatvanadik,
E r d e y Ferenc pápai kamarás, c. kanonok és K e c s k é s Pál pápai prelátus,
mindketten a Hittudományi Akadémia professzorai, hetvenedik születésnapju
kat ünnepelték.

B e r e s z t ó c z y Mikl.ós főleg a "közélet fórumán tevékenykedve érkezett el
a szép évfordulóhoz. Egyházi pályafutása, rövid lelkészkedés után, az eszter
gomi érseki aulából indult el, ahol S e r é d i Jusztinián, akkori hercegprímás
volt felettese és tanító meetere. Ettől az egyszerű és okos főpaptól sajátította el
azt a valóságok iránti érzékét. amely azóta is mindenkor jeltemezte. Előbb ér
seki szertartó, majd szentszéki jegyző és prímási titkár volt, majd 1936-ban
miniszteri tanácsosként a kultuszminisztérium katolikus iigyosztályának élére
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került. A felszabadulás után 1946-ban az esztergomi székesfőkáptalan kano
nokja és ugyanakkor a fővárosi Actio Catholica igazgatója lett; 1950-ben
káptalani helynök, később pedig, amikor H a m vas András csanádi
püspök az esztergomi főegyházmegye irányítását is átvette, mellette ő az esz
tergomi általános helynök. Mindezekben az állásokban annak a széles látó
körű, mélyen szociális érzésű, a tényeket a társadalmi haladás irányában elem-
ző és értékelő katoiikus egyéniségnek bizonyult Beresztóczy Miklós, akit mind
teológiai és írói felkészültsége, mind lelkiilete és szellemisége arra rendelt,
hogy nagyhatású és sikeres munkálója legyen államunk és egyházunk békés
együttélésének, egyre jobb viszonyának. Mondhatni, életét tette rá erre a
munkára, amelyet nemcsak nagy okossággal, de szívvel és szereietiet »éoez, Kí
vánjuk, hogy töretlen egészségben folytathassa még sokáig eredményekben gaz
dag tevékenységét.

Másik két jubilánsunk, a hetven éves E r d e y Ferenc és K e c s k é s Pál
működési területe inkább a tudós magános cellája, amelyet szerencsésen egészit
ki az új papi nemzedékek nevelését szolgáló katedra.

E r d e y Ferenc, a Hittudományi Akadémián az I. Bölcseleti Tanszék pro
fesszora, rr>ég az első világháború idején szerezie meg teológiai doktorátusát
a svájci Fribourgban, majd egyházmegyéjében, Kalocsán lett teológiai tanár.
Később a budapesti hittudományi kar mag,ántanára, 1939-ben a Központi Sze
miná1"Íum lelki igazgatója, végül akadémiai professzor. Oktatói munkájának
kiemelkedő voltát jelzi, hogy legutóbb az Országos Teológiai Tanári Nlunka
közösség elnökének választották meg. Kitárult és fogékony elme a mai kor
minden rendű követelményei irányában. Példája ennek két kötetes spor/böl
cselete is, amelyet eszperantó nyelven írt, s amelyben a modern idők legha
talmasabb tömegmozgahnát méri fel etikai szempontból.

K e c s k é s Pál a Hittudományi Akadémiának szenior professzora, híszen
idestova negyven esztendeje birtokosa a II. Bölcseleti Tanszéknek, amelyet
1928-oon mindössze 33 éves korában vett át a nagyérdemű K i s Jánostól. Sok
kötetnyi mű hirdeti elmélyült tudományos munkásságát, amely jóval mesz
szebbre nyúlik, mint a szoros értelemben vett filozófia. Egyik legjelentősebb

alkotása a keresztény szociáletika rendszere, amely annl1Jkidején sok tekin
tetben úttörő jelleggel bírt. A tudományos és társadalmi haladás keresése, a
nyitottság az új felismerések és irányok előtt, ugyanakkor nagy kritikai érzék
és bölcs mérséklet jellemzík mennyiségben és minőségben egyaránt gazdag
munkálkadását.

Mindketten, E r d e y és K e c s Icé s professzor is készségesen segítik érté
kes dolgozataikkal folyóiratunkat abban, hogy amennyire csak erőnkből és
képességeinktől telik, megfeleljen hivatásának. Erdey Ferenc_ wrnelLett folyóira
tunk hivatalosan megbízott egyházi cenzora, akinek most, hogy alkalrna: adó
dott, nyilvánosan is köszönetet mondunk mindig helyes észrevételeiért és sze
retetteljes eligazításáért. Nekik is jó egészséget, további munkájukra Isten bő
séaee áldását kérjük.

SZENT TAMAs AZ OLTARISZENTSÉGROL. Aquinói Szent Tamás egyik
kisebb műve az Oltártszentségről szól, amelynek. Úrnapja az ünnepe. Hasznos
és érdekes kérdéseket világít meg benne. Killönösen tanulságos az a fejtege
tése, hogy míért elrejtve adja az Úr az ő testét, vagyis míért a szentségi fá
tyol? A rejtettség magyarázatára több okot sorol fel,

"Az én testem bizonnyal étel és az én vérem bizonnyal ital" - jelentette
!ki Jézus (Ján. 6, ~). Ezekre a szavakra azonban "sokan visszavonultak az ó
tanítvésiyaí közül, és már nem jártJak vele" - olvassuk mindjáct utána, Meg
borzadtak a gondolattól, hogy emberi testet kell enniök. Szent Ambrus írja:
"Hogy még többen meg ne botránkozzanak és ne irtózzanak az emberi test
től, hanem a Megváltó dicsősége még inkább növekedjék, azért kapod a szent
.séget külső színekben, de mégis igazi természetének dicsőségét és erejét ve
"tized."

Jézus rejtve van - folytatja Szent Tamás - a jóknak a hite miatt IS, és
pedig a hit igazsága miatt, "A hit a remélt dolgok valósága, meggyőződés a
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nem szemléltekről" (Zsid. 11, 1), amihez SZ€JIlt Ágoston hozzáteszi: hinni any
nyi, mínt igaznak tartani (szavakat) olyan rejtett dologról, amely igaz, de szem
mel nem látható; amit látunk, arról már inkább tudásunk van, mínt hitünk.
Illő is - jelenti ki Szent Tamás - hogy a megmentésre szorulók hite a Meg
váltó szavai nyomán kezdődjék, aki olyan ételt ajánl, amely igazi életet rejt
magában. Érzékeink az Oltáriszentségnél a hallás kivételével csalódnak. Mint
ahogy helyes is, hogya hit ne látásból fakadjon, hanem egyedül hallomásból,
a hallomás pedig 'Krisztus szavából.

Mindezt - Szent Tamás szerint - szepen jelképezi az ószövetségi Jákob
áldása, amelyről Mózes könyvének 27. fejezetében olvashatunk. Izsák megöreg
szik és elsőszülött fiának, Ézsaunak át akarja adni az elsőszülöttségi áldást.
Rebekka tanácsára azonban Jákob szerzi meg csellel, az áldást. Mikor megje
lent Izsák előtt Jákob az áldásért és Ézsaunak adta ki magát, akkor csalód
tak Izsák érzékei, azt gondolta; hogy Ézsau van előtte, holott Ézsau külseié
ben Jákob volt elrejtve. Szent Tamás ezt az áldástörténetet oltáriszentségi elő

képnek veszi és a négy szereplő személyt is vonatkozásba hozza az Oltári
szentséggel. Az első Izsák, a férfi, a második Rebekka, az asszony. A férfi, aki
általában a nyilvánosság előtt él és [obbára külső munkát végez, jelenti a
külső embert, a testet az érzékeível. Az asszony, aki többnyire a házban a
családi munkát végzi, jelenti a belső embert, a lelket, amely gondját viseli
saját és mások lelki üdvösségének. A harmadik személy a sátorban lakó Já
kob, akit Rebekka, azaz a hívő lélek szeret, Krisztusnak testét jelképezi. A
negyedik személy Ézsau, akit Izsák, azaz a test szeret, mert eledelével táplál
kozott, ő a kenyeret jelenti járulékaival : színével, izével stb. együtt. Amikor
a pap a kenyeret átváltoztatja, Ézsau, azaz a kenyér lényege eltávozik, de
Ézsau külseje, t. i. a ruha a maga illatával, a gödölyék körülrakott bőröcs

kéi, az étel a maga ízével, azaz a kenyér járulékai, vagyis külseje, szín, íz,
illat, alak, keménység maradnak Jákob, azaz Keísztus teste körül. Tehát az
érzékek csalódnak. Csalódott Izsák homályos látása. Úgy látja, hogy Ézsau
áll előtte, de csak ruhája volt az, benne Jákob rejtőzött. A rní testünk gyenge
látása is csalódik az Oltáriszentségben, úgy látjuk, hogy kenyér van előttünk,

de csak a kenyér, színe az, benne valójában Krísztus teste rejtőzik. Csalódott
Izsák ízlése. Azt ,gondolja, hogy Ézsau ételéből eszik, de csak látszólagosan ab
ból, valójában Jákob étkeből evett, A mí ízlésünk is csalódik a szeatségben.
Azt gondoljuk, hogy kenyeret eszünk, de csak látszólagosan azt. Valójában Krisz
tus testét vesszük. Csalódott Izsák szaglása. Úgy vélí, hogy Ézsau illatát érzi,
de csak ruhájának illata volt. O valójában nem volt jelen a ruhában. A rni
szaglásunk is csalódik, mert kenyérillatot érzünk, de a kenyér valójában már
nincs jelen, csak a kenyér külseje, amely mintegy Krísztus testét takarja.
Izsák okos volt különben, de ítélete Ézsau megismerésében csalódott. Igy csa
lódik a mi külső emberségünk az oltár kenyerében. a hallás kivételével. Azért
mondja Izsák: "Jer ide, hadd tapogassalak meg, s Ihadd győződjem meg, te
vagy-e az Ézsau fiam, vagy sem. O oda méne atyjához és Izsák megtapogatá és
rnondá:: A hang ugyan Jákob hangja, de a kéz Ézsau keze" (Móz. I. 27, 21-22).
Nincs annál hamisabb, rnínt amit Izsák mond: a kéz Ézsau keze. De nincs an
nál igazabb, mint amit mond: a hang Jákob hangja Hasonlóképpen az Oltári
szentségnél: amit érintek, az a kenyér lényege, ez az állítás hamis. De Krísz»
tus szava: ez az én testem, ez az állítás igaz. Érzékeink Izsák médjára csalód
nak az áldás és élet eledelében, rú.gy azonban, hogy Rebekka, azaz a lélek a.
'maga hitében mégsem csalódik. .

A tov.álbbialkibain arra mutat rá S2JeIlIt Tamás, hogy a ihit érdemszerző

vo1ta 'is megkívánja, hogy Krísztus elrejtse testét. Szent Gergelytől való az a
mondás, hogya hit nem érdemszerző, ha az emberi értelem elegendő tapasz
talatainak alapján áll. Az Úr tehát azért is akarta elrejtve adni az ő testét,
rnert nagy érdem az, ha inkább hiszünk szavainak, mint érzékeiníkInek. "Bol
dogok, akik nem láttak és hittek" (Ján. 20, 29). A hitnek ez a nagy érdemszerző

gyümölcse lelki javak teljes gazdagságát jelenti. "Aki "hisz énbennem, mínt az
Irás mondja: élővíz folyói fakadnak majd belőle" (Ján. 7, 38). Jézus amikor

..önmagát szentségí fátyoiba rejtette, tekintettel volt a mí emberi gyengesé-
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gűnkre is, "Aron és fiai meglátták, hogy sugárzik Mózes mea s azért félének
a közelébe memni" (Móz. II. 34, 30). Éppen azért Mózes eltakarta arcát, mikor
hozzájuk szólott. így vagyunk mi Krisztus testével is. A feltámadásban meg
dicsőült és átszellemült isteni testre semmiféle halandó szem nem képes rá
nézni, ha csak valamiképpen nines éltakarva.

Krisztus rejtettségére rávilágít az is, ami Szűz Máriával történt. <5 sem
tudta volna elviselni Fiának dicsőségét és fényét, ha nem lett volna elrejtve.
A Szentlélek közreműködése folytán a Szűztől vett test eltakarta Krisztus di
csőségét. Csak így tudta szemlélní anyja és csak így tudjuk mí is. Ez a test
azonban a szenvedés után a feltámadásban megdicsőült és isteni fényességet
kapott. Éppen azért lehetetlen, hogy halandó szem Krisztust a maga látható
alakjában szemlélje. Csak akkor iképes reá tekinteni, ha valahogyan el van
rejtve. "Az arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember, úgyhogy
életben maradjon" (Móz. II. 33, 20).

A mi gyengeségünk és Krisztus testének nagy, egészen a halhatatlanság
ba dicsőült fényessége míatt nem tudjuk meglátni szemtől-szembe az Úr tes
tének fényét és nem tudunk benne gyönyörködni - fejezi be Szerit Tamás.
Azért legalább lelki szernmel, azaz a szív tiszta szándékával kell nézni őt.

"Tested világa szemed, ha szemed jó," azaz ha szíved szándéka tíseta," egész
tested világos leszen", t. i. Krisztus fényének látására (Mt, 6, 22). "Tudjuk, hogy
amikor meg -fog jelenni, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt, amint
van" (Ján. I. 3, 2). S ez a látás lesz az örök élet. (Jurányi György)

AZ OLVASO NAPLOJA. A szonett régi, kedvelt európai versforma, és
bár némely "zord krrtikusok" nem szívelhették s ócsárolták mint "mesterkélt"
és mint "kicsiny" formát: a költők szerették, s nem is a legkisebbek. Ismere
tes Wordsworth szép szonettía, melyet a szenett "méltóságáról" írt; így hang
zik Fodor András fordításában:

/' Zord kritikus, a szenett érdemét
ne nézd le! - kulcsként ez nyitotta fel
Shakespeare szívét, e kis lant volt, amely
Petrarca kínját enyhítette rég;
Tasso ezerszer szólt e fuvolán,
ettől vidult Camoes, a száműzött;

s mirtuszként csillant ciprusok között
a szonett Dante látnok-homlokán;
ez óvta jánosbogár mécseként
jó Spensert, aki Tündérhon után
sötétben küzdött, - s midőn ködbe tért
élete útja, Milton aj~kán

ez lett a kürt, mely dalt zengett, szabad,
lélekrőpítő dalt, - haj, nem sokat!

Szép névsor, és egy kis költészettörténeti tájékozottsággal bárki folytat
hatja. Szenettban sírta el "a haza könnyeit" a német barokk nagy költője,

Andreas Gryphius; ebben örökítette meg Kasszandra, Marie és Heléna szépsé-
. gét Ronsard; ebben mondta el római évei "száműzetésének" panaszait Du

Bel1ay; ebben vallott a hadfi "poskaporszagú" szerelméről D'Aubigné; Isten,
Halál, metafizika titkai is beletértek. ha olyan költők szóltak róluk, mint a
tizenhatodik-tizenhetedik század fordulójának csak nemrég fölfedezett három
nagyszerű költője, La Ceppede, Sponde és Chassignet; az öregség legmegrá
zóbb vallomásai is szonettok: Míchelangelóéí. De elég ennyi: - nyilvánvaló,
hogya "kicsiny", kecses, Berzsenyi szerínt "alak" szonett nagy forma. A leg
nagyobbak egyike.

Nálunk elég későn honosodott meg. Régi iroda1munkban ketten voltak,
am költészettörténeti helyzetük szerint művelhették volna: Balassi és Rimay,
s kivált Balassi, hiszen benne állt az európai reneszánszban. s a nemzeti nyel-

362



vű reneszánsz költészeteknek. franciának, olasznak a szonett kedvelt formája.
épp úgy, mínt utána, s belőle 'kinőve, memierizmusnalk is, barokknak is, (és igy
végtére harmadikul a régibb időkben Zrínyihez is eljuthatott volna); - de
egyikük sem művelte. Az első magyar "sonnet", 1677-ben, egy zavaros és
gyarló üdvözlő költemény bizonyos Miklós deák tollából a legjobb akarattal
is csak fele a szenettnak : első két négysorcsa. Mint jelenség mégis érdekes:
ez a Miklós deák valamit sejtett a szonettról, és az első volt, aki legalább "azt
hitte magáról, hogy szonettet ír", rnínt Kunszery Gyula mondja.*

Munkája igen alapos, nagy szorgalommal készült, minden adatot össze
gyűjt és földolgoz, és valóságos "fehér holló" az efaita fonnatörténeti mű

vekben csöppet sem bővelkedő magyar irodalomtudományban. Címéhez híven
CISupán a kezdetekről szól ; e kezdetek kora azonban költészetünk egyik izgal
mas időszaka; pezsgő kor, és ha csak egy kanálnyit merítünk is belőle: ebben
a kanálnyiban is érezni valamit az egésznek a pezsgéséből. Éreznd a szonett
történetében is.

Igazában Kazinczy nevéhez fűződik a meghonosítása, noha írtak szonet
tot már előtte is: Faludi, Csokonai, sőt egy Farkas Károly nevű korán elhúnyt
ifjú is, elég gyarlón. Kazmczy féltékeny volt elsőségére. meg - joggal 
büszke is: "kecses, filigrán remeke" (Horváth János szavai), A szonett múzsája
tanúsítja; a múzsa örök hírt igér Tokaj vidéki Tibullusának, meg hölgyének,
amiért "megdicsőítette", magyarul megszólaltatta. Valóban szép, megérdemli.
hogy emlékezetben maradjon:

Mint a szerejrnes járja táncosá.val
menüettje keccsel telies lépteit
s igézi a szála torlott rendeit
enye~gő víssza- s vísszafordultával:

Honom-Ausonia narancsgallyával
körüZövedzve fám szög fürt jeit,
úgy járom én a da~ ~ejtéseit,

a négyest összefűzve hármasáva~.

Borág köríti mostan homWkom;
ott, ho~ Tokaj nyújt nektárt ístenének,
vig szárnyakon kél a nem-hallott ének.

E szép vidék lőn kedves birtokom;
egy új Tibull itt megdicsőjtett engem,
s én őtet és hölmJét örökre zengem.

Kazinczy után Szemere; aztán a huszas években egy heveny szonett-
áradat, persze az egykorú németnél jóval mérsékeltebb; aztán az "ár" visz
szahúzódik, "meddő" korszak következik, az egész tizenkilencedik század;
ebben az időszakban - Kunszery Gyulát idézem - "a magyar szonett-kul
túra folyamatosságát a műfordítók biztosítják... Ök teszik alkalmassá a
hazai talajt a harmadik nagy világirodalmi szenett-hullám befogadására,
mely a francia parnasszistáktól és szimbólistáktól kiindulóan a századforduló
táján érkezik el hozzánk és a nagy Nyugat-nemzedék költői - Babits, Ju
hász, Kosztolányi, Tóth Arpád - majd József Attila és Szabó Lőrinc euró
pai szintű szenett-költészetében tetőződik, a Kazinczy-félénél jóval változa
tosabb, szabadabb, egyénibb formában." Ez a korszak, mondja végszóként
Kunszery Gyula, ,,szonett-költészetünknek egy még ezután megírandó. egé
szen önálló, új fejezetét alkotja", - reméljük, hogya kezdetek után a "meg
Írandó" folytatást. valóban meg is fogja ÍT:I1i.

Visszatérve Kazínczyra: Kunszery-ídézte nyilatkozataiból tudjuk, hogy a
szenett-formát nemcsak ékszerként becsülte-szerette, hanem a saját szenett-

*A magyar szenett kezdetei, Akadémiai Kiadó, 1965. (IrodaLomtörténeti Füzetek 47.)
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jai ~iszolásával rengeteget fáradozott is, néha bizony "vért" vereitékezve",
mint a Mailáth János gróf német szonett jának magyarra fordításakor is. "Ön

-el sem tud képzelni nagyobb kínt, mint aminő az enyém, míkor egy dalt vagy
szonettet magyarul írok." Érthető: nyelvünk pallérozása éppen csak elkezdő

dött, s nehezen hajlott a szonett szigorú formai igényeihez: kötött rímelés,
kötött ritmus, kötött még ráadásul a belső szerkezet is. Ez okozta a legtöbb
kedvetlenséget. Berzsenyi, aki 1809-ben még lelkes versben ünnepelte Ka
zinczy kezdeményét ("Vaucluse s Laura leend Széphalom s angyala"), később

valóságos "háborút" indít a szonett ellen, igaz, bár a Kölcsey bírálata okozta
hagymázban. s valamikor 1817 után dühös-gúnyes epigrammát költ rá: .,Csen
,gőkkel tele van füle, orra, 'kalapja, bokája, - s mely csuda: a táncost kötelén
a pózna vezérli!". Szemere vénára elapad; Kölcsey pár kísérlet után kiábrán
dul és a német Voss ellenséges hangját vásszhangozza: "Versíróink - idézi őt

Kunszery Gyula - jól tudják, hogy nyelvünk is a valóságos rímekben mely
szegény! S ez az oka, amiért recensens - (mert mindezt Szemere szonettjei
ről szóló bírálatában mondja) -t-t- mindig csudálkozott, ha valaki a rímelgetés
akadályait még azzal is kívánta halmozni, hogy gondolatait a szonett szűk rá
májára feszítgette ..."

Voss, akit ez ügyben sokszor idézgettek (többek közt Töltényi Szaniszló,
akire míndíárt rátérünk), ezt írta: "Miért s mi célból kell a szonettban éppen
kétszer négy sor és két rím megszabott elhelyezéssel, és utána éppen kétszer
három, önkényesen rakott és megszabott kettős nímeléssel, az a legfigyelme
sebb vizsgálat ellenére is oly érthetetlen marad előttem, mint a kinyilatkoz
tatás állatának mísztíkus számai." Persze nem mondhatní, hogy Voss különös
elmeéllel vizsgálta volna ezt a kérdést: hiszen ugyanezt lehet kérdezni a világ
valamennyí kötött formájával kapcsolatb na: rmért olyan a rondó, amilyen,
míért olyan a ballada (a francia ballada-forma), amilyen? Választ adni a kér
désre nyilván lehet, és a formatörténetnek meg is vannak a maga többé-ke
vésbé hiteles válaszai, de nem ezek a fontosak, A fontos az, hogy bizonyos for
mák, többek között a szonett, egyszerűen vannak, és nem is kell "értelmüket"
kutatní; végtére senkire sem kötelező, hogy szonettot írjon, ha egyszer utáíja
a szonettot, Egy szenett tizennégy sora, a gondolat szenett-szerű poentirozásá
val, a rímek kötött elhelyezésével semmivel sem "misztikusabb", mint az, hogy
a magyar felező tizenkettes éppen kétszer hat szótagból áll, vagy hogya fran
cia alexandrinus olyan, amilyen, vagy hogya d i.S1Zt ic hon egy hexameter meg
egy pentameter.

Valéry írt 1920-ban egy nagyon szép tanulmányt La Fontaine Adonisáról, s
ebben a forma ,,k.ényszeréről" is szólt, a művészet bizonyos törvényeiről és
szabályairól; ma sem lehet többet mondani. "E régi törvények szigora ma már
rnínden kötelező erőt s minden álszükségességet levetkezett - írta (a fordítás
Strém Gézáé, a Változatok-ban) - ma már nincs más hatása, mint hogy egész
egyszeruen a kifejezés egy tökéletes világára mutasson ... Elhatároztuk, hegv
a természetet - ebben az esetben a nyelvet - néhány egyéb olyan szabálynak
vetjük alá, mint a tulajdon szabályai, amelyek nem szükségesek ugyan, de a
mi magunk szabályai; s eltökéltségünk odáig terjed, hogy nem is mi találjuk ki
őket: elfogadjuk úgy, ahogyan ránk maradtak." Végtére ez is játék, 'és "a já
tékok valósága tisztán az emberben van". Végill: "A szótagok kötelező száma,
a rímek, a megszabott formák: mindezek önkényességek. de míhelyt egyszer s
mindenkorra elfogadtuk s magunkkal szembe tartjuk őket, egy bizonyos ön
álló si filozófiai szépséggel bírnak." Ez áll a szonettra is, és egyben válasz arra
az aggodalomra, amit Voss hangoztatott, nem egyedül, és nem utoljára. Leg
alábbis alaptalan aggodalom. Goethe sokkal művészdbben gondolkodott, noha
nem érezte magát otthon a szenett-formában, mert, mondta, "én egész fából
szeretek faragni, - nem úgy, hogy közben az ember ragasztgat" (bár csak az
ragasztgat. aki nem otthonos benne); ő tudta, s nem egyszer elmondta: "Korlát
alatt legszebb betörni, forrni, - hogyha a szellemek lobogva égnek; - ránt
sák a ,gyeplőt bárhova, a vég egy: - a mestermü tökéletesre forr ki." Igy írja
szonettjáoan a szonettról; egy másikban a Természet és művészet CÍműben pe
dig ugyanezt a gondolatot így fejezi ki (rnindkét idézet Jánosy István fordí-



tása): "Ki nagyot akar, magát zabolázza, - korlátozásban tűnik ki a mester,
- s csak törvény adhat szabadságot nékünk."

* • •

1821-ben jelent meg az első önálló magyar szonett-kötet, Töltényi Sonetjei
címmel. Ez a Töltényi Szaniszló nem sok helyet kapott irodalomtörténeteink
ben. 1904-ben írtak róla egy tanulmányt az Egyetemes Philológiaí Közlőnyben;
akkor még megvolt kilenc kötetnyi kéziratos hagyatéka, melynek 193-'5-ben Hor
váth János szerint "már nem találni nyomát". Nagy kár, mert valószínűlegnem
volt érdektelen.

Egyébként a Horváth János két lapnyi méltatása Kisfaludy Károly évtizede
című, utóbb könyvben is megjelent egyetemi előadásában: ez a legtöbb, amit
Töltényi az utókortól kapott. Szonett-kötetét annak idején egy rivális szonett
ÍTó, Balla Károly bírálta, a Tudományos Gyűjteményben epésen, értetlenül, ezt
a szigort, mínt Kunszery Gyula rámutat, még Kazinczy sem helyeselte. Balla
a száz szonett közt, "melyeket ugyanazon szempontból ítélt, mánt a szerző elei
be szabta - (tudniillik kötete elé írt tanulmányában a szonettról) - egyetlen
egyet sem kapott olyat, mely a szonett névnek mind külső, mind belső fr-
májára nézve megfeleljen". Mintha ez az igazságtalan bírálat máig némi ár
nyékot vetne Töltényire. Úgy érzem, még Kunszery Gyulánál is. "Egy szenett
monográfia keretén belül Töltényi Szaniszló neve és költészete el nem hanya
golható" - mondja, de azért "kissé elnézőnek" tartja Horváth János bírálatát:
"Versei elmés rokokó-játékok a szerelern körül, némi anakreoní ízzel, olykor
eredeti képes beszéddel, a női test szépségeinek érzékletes festéseível. de bizony
sokszor elég lanyha csattanóval ..."

Megvallom. ezúttal még Horváth János "kissé elnéző" méltatásához is sze
rétnék egyet-mást hozzátenni. Töltényi kötetének egy szonett-esztétíkaí tanul
mány a bevezetése, végén pedig jegyzeteik olvashatók egyes szonettjeihez. E~lk,

mind a tanulmány, mind a jegyzetek - mint Horváth János mondja - "igen
tanult főnek mutatják, a német, olasz, francia és angol nyelv és költészet is
merőjének", ami nem csekélység. Amellett ezekből az írásaiból meglehetősen

határozott ízlés bontakozik ki: nagyon okosan indokolt ellenszenv a versek
agyonmítologizálása iránt, bizonyos megértése a népköltészetnek ; amellett rnin
den sora elárulja, Ihogy a szerző ért a költészet delgabhoz. Bizonyára kár, hogy
- Horváth Jánost idézem - "pályája elszakadt Magyarországtól ; Bécsiben lett
elébb a katonaorvosi akadémia, azután az egyetem tanára, kiváló tudományos
munkásságot fejtve ki, míért 1842-ben a magyar nemességet is megkapta. 43-ban
váratlanul nyugdíjazták." (1795-<ben született Veszprémben, 1852-ben halt meg
Grácban.)

Abban a bizonyos bevezetésben. mely a szonett történetét és elméletét tár
gyalja, Töltényi előhoz egy sereg nevet, azokét, akik jeles szonettírók voltak:
az olaszok közt Petrarca mellett említi többek közt Tibaldeót, Varchit, a fran
ciákból Gombauld-t, Mainard-t, Malleville-t, Saint-Gelais-t, Du Bellayt, Ron
saro-t, a németek közül Bürgert és Schíllert ; nem említi viszont az angolokat. se
Shakespeare-t, se Miltont, se -mást, sőt, megjegyzi, hogy a "bávdolatlail" angol
nyelv erre a formára nem is alkalmas. A nevek fölsorolása önmagában még nem
sokat jelent: végtére máshonnét is vehette a névsorait. Úgy látszik azonban,
hogy az említettek közül ha nem is mindenkit, de sokat ismer. Goebhét idézi
(szonett-szonettjának két terzináját), Schlegelt is (egy szenettról szóló szenett
jának hat sorát, majd saját Pia desideria című verse míntájául a jegyzetben
Schlegel Der fart durch's Leben kezdetű szonettját); - alighanem az első, aki
nálunk Ronsard egy versét közlí, franciául; mint Vanitatum vanitas című szo
nettja ihletőjét a híres Mignonne allons voir si la Rose-t. De utalásain és idé
zetein túl is: egész kötete alapos irodalmi-esztétikai ismeretekről tanúskodik,
és valóban szervesen kapcsolódik - a maga módján és arányai közt - a szo
nett európai hagyományaiba és történetébe. Csak akkor érthetjül) meg őt, mint
jelenséget, és kellően méltányolní is csak úgy méltányolhatjuk, ha ezekben a
kapcsolataiban látjuk, és értékeljük Természetesen nem akarom túlértékelni;
meggyőződésem azonban, hogy kevesebbet kapott, mint amennyit érdemel, vagy
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'Iegalábbis - Horváth János lapjaira gondolva - némileg talán mást kapott,
mint amit érdemel.

Mindjárt a "rokokó játék a szerelern körül, némi anakreoní ízzel" meg
állapítás kibillenti egy kicsit arról a helyről, ahová valójában tartozik. A szo
nett egyébként sem jellegzetesen rokokó tünet; a rokokó, Kunszery Gyula kife
jezését használva, a szonett történetében inkább "árapály"; bonyolultabb, nehe
zebb, fegyelmezettebb és szabályozottabb forma, semhogy a rokokónak igaron
megfelelihetett volna. 'I'öltényi nem is abba kapcsolóduk; játékai nam annyira
"rdkdkó [átékok", mínt inkább a szonett-torrna és rnűfaj sokszázados stiliszti
Ikai és poétíkaí hagyomámyának, concettóinalk, "velrsszerző találmányainak", for
duJatainak és sablonjaínsjc tudatos alkalmazásai, mégpedig ahhoz képest, hogy
nálunk teljesen előzménytelen, nem is. rosszul. Lássunk néhány igazoló példát.

"A sonet című verse tulajdonkép verstan versben - írja Horváth János 
kissé tanszerűleg szedi össze benne a szenett hagyományos szabályait, olyan
formán, mint a bevezetésben idézett W. A. Schlegel. vagy Boileau egy-égv ha
sonló verse." Kunszery Gyula még jobban megnyomja a tollat: "Olyan, mmt
egy rigrnusba foglalt poétakai szabályzat" - mondja a költeményről. - Mínd
ebből az olvasó nagyjában azt a következtetést vonhatja le, hogy Töltényi,
Sohlegel példájára, és fölhasználva Boileau Art poétique-jának a szonettra vo
natkozó részletét. összeszedett néhány elméleti tételt s azt aztán jól-rosszul meg
verselve összerakta. "Tlgmusba foglalt poénkai szabályzattá" gyúrta. Holott a
valóság nem egészen csak ez, és nem Töltényi ellen szól, hanem erősen mellette
és javára.

A szonettnak is megvannak a maga "műfajai", vagy tipusai; ezeknek egyike
ez a "szonett a szonettról": a forma szabályainak megverselése, magában a for
mában. Némileg ebbe a válf'ajba ilhk Wordsworth szonett j a, melvet már idéz
tünk, mintegy "irodalomtörténeti" változata a tipusnak. Ide tartozik természe
tesen Kazinczy verse, A szonett múzsája, ide Goethéé; némi kis túlzással azt
lehetne mondani: jóformán minden költő, aki fő formái egyikéül a szonettet
választotta, szinte már illendőség szerínt szentel egy szonettot a szonettnak is.
Töltényi ezt nyilván 'tudta; kötete (száz szonettból áll) nem amolyan vasvillával
egybehányt szenett-halom, hanem kivehető benne a hagyományokhoz igazodó
tudatos komponálás számos nyoma; - rru sem jellemzőbb erre, mínt épp a kö
tet vége, A sonet című verstől kezdődőleg; ez valóságos összefoglalás, rekapitu
lácíó, "műfajilag", "műfOlfmaIlag" és ternatikaílag. A kilencvenedik vers: A
sonet - magáról a formáról szól, a hagyomány szerint; következik egy "mú
zsa-ősszefoglalás";utána a költó maga szól ; végül - kilencvenháromtól százig
- nyolc portré: a nyolc "múzsa" arcképe szonettban. A szonett-szonett tehát
kettős funkciójú a kötetben: nuntegy a meaterség "tudatosítóJa", és. mintegy
.a finálé bevezetése. Egyébként így szól:

Sonet tizennégy versű lantos ének,
áll öt s fél jambusokból alkata,
elő négy s négy rímet szoritqaia
kaptáoa, hátul hármak tétetének.

Négy négy után megtörni kell felének,
három kozi hátul vál indulata,
ha így víg gondolatja juthata,
formát a dalok kedvest lelhetének.

De gondunk légyen hím IS nő versezet,
a nfv s ~gének könnyű felváltása,
a tiszta hang, hogy víg legyen folyása.

Gondunk, rím többtagú fogjon kezet,
mely hogyha jó s szép végre elvezet,
sehol kis énekunknek nem lesz mása.
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Persze nem valami feszülten magas ihletű munka; végtére Töltényi nem
volt nagy költő. De amit akart, lényegesen több volt, mínt poétíkai szabályok
rnegverselése: egy műfaj-hagyomány igényeinek igyekezett eleget tenni. S hogy
kis költeménye hová, milyen világirodalmi rokonságba tartozik, annak szem
léltetésére hadd idézzem egy távoli, előkelőbb párját, nagy költő, nagy forma
művész kezéből, és sokkal csiszoltabb, pallérozottabb irodalmi környezetből

- ilyesmire gondolt Töltényi, és valami ilyesmit alkotott volna, ha tehetsége
és helyzete szerint tudott volna. Nem egyetlen vers ez ebben a nemben, ha
nem csak példa, s hasonlókból bő csokrot lehetne gyűjteni a világirodalom
Icülönböző tájairól. "Szonett a szonettről" ez is, költője Lope de Vega (fordí
tója Pál Endre):

Kért Violante, ezzel szörnyű gondot
owzva nékem, hogy szonettet írjak;
tizennégy sor, amit szenettnek hívnak,
az első négy után teszek már pontot.

Míndjárt a második versszaknak rontok,
meglesz az is, jusson eszembe rím csak;
ha atercettig megtelt apapírlap,
nem ád a négyes nekem többé gondot.

Most jő a tercett. Már ettől se félek,
úgy.látszik, könnyen győz, aki merész,
az első három sor végére érek.

Ez már a másik tercett, idenézz!
Tizenhárom - számolj utána, kérlek!
Tizennégy verssor. Művem, íme, kész.

Az effajta fölénycs-irónikus játékihoz persze túlérett irodalmi kultúra és
művelődés kell, amilyen akkor a spanyol volt, virágkora alkonyán; a míénk
Töltényi idején éppen hajnallott - a kettejük különbsége a tehetségé mellett
két irodalmi helyzeté is. Töltényinek a maga korában való tudatos bekapcsoló
dása egy nagy Világirodalmi folyamba, a szonettébe mindenesetre meglepő. ki
vételes és figyelemreméltó.

Ennek a bekapcsolódásnak más nyomai is vannak. Szintén közismert szo
nett-tipus az a "berneszk" fajta, melyet az olasz Berni után neveztek el: amo
lyan ellen-petrarkizmus, a petrarkrsta rajongás modorában nem a szépség,
hanem a rútság "dlcsérete", és a szerelem álarcában szól, de iszonyáról. Jel
legzetes példái szintén özönével idézhetők a szonett-költészetből - egyetlen
egyre utalok csak itt, Du Bellay "berneszk" szonettjára a Panaszokban az
"ében fogazatú" elöregedett és elhízott kurtizánról (O kecsesen sodort ezüstös
hajfonat kezdettel magyarul is olvasiható az én könyvemben, A francia rene
szánsz költészetében). Nos, Töltényi tudta, hogy száz szonett közt ennek a hang
nak is illik képviselve lennie, megírta hát ő is a maga berneszkjeit, a tízen
egyedik, Líához címzett, meg a hetvenedik, bizonyos magát agyon festő-ken

dőző Szilviáról szóló szonettot.
Jóformán nincs is concettója, versszerző találmánya, "patronja" a szenett

irodalomnak, melyet föl ne használna, ki ne próbálna. Ismerjük például a név
halmozás "módszerét": a költő fölsorol egy halom nevet, hogy mindezek nem
enyhíthetnék kínját, vagy hogy mindezeknél szebb, esetleg kegyetlenebb a ked
vese - az ősmanta itt is Petrarca például a íkilencvenhetedik szonett) s aztán
az ő nyomán rengeteg ilyet írtak. Megírta a magáét, annak rendje és módja
szerint, Töltényi is: két és fél strófányi nő minden báját fölülmúlja az ő Gun
díja. Még egy példa: nem volna teljes a "száz szonett" világa, ha kimaradt
volna belőle a Petrarca óta kötelező nagy téma, a halál, elmúlás. Nem is marad;
"I'öltényi is megírja a maga szonettjét a Végzetról; ez, iba csiszoltabb volna a
nyelve és rrtrausa, bízvást beleillenék akármelyik tizenhatodik vagy tizenhé-
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tedikszázadi "nagy" szenettista művébe, olaszéba. franciáéba vagy spanyoléba.
De nemcsak ezért idézem, hanem annak példájául is, hogy milyen jól al

kalmazza Töltényi azt a közismert, de nem könnyü "módszert", amelynek a
világirodalom néhány ritkaszép szenettját köszönhetjük, s amely nagyjában a
négyesekben fölvetett képek és fogalmak terzinákban való másértelmü, vagy
példázatcs visszatükröztetésében áll. Ime a vers:

Sok módlcént hajlik minden szellőcskére,

sok mozdulatlan kőszál tettiben,
sok érc az élet mély keserviben,
soknak viaszként olvad szive vére.

Sok napként fényl', ha déli éltet ére,
sok mint az éj, oly minden év'i,ben,
sok örvény s vízeset ő múviben,
sok hullám a sors báj igéretére.

Igy a két négyesben föltett "tétel" (a "vízeset" természetesen vízesés); erre
következik a tükrözés, a "megfordítás" (színte mínt a zenében), a válasz:

De bár nád, vagy bár kő természete,
vagy érc, viaszk s örvény ő élete,
bár éjt avagy napot benn számaIál:

a sorsnak mind eltöri szellete,
s egyképp ragadja, hogyha rátalál,
szánk6dás nélkül a kemény Halál.

Ugyanezzel a "technikával" készült a Kloéhoz szóló bájos hatvanharmadik
szonett, a tőr, háló, lép, szigony "megfordításával" ("Te mégis, Klóe, háló, lép,
szigony - nélkül megfogtál, s hozzád láncalál, - s most már eloldni tud csak
a halál!"). Egy másik vers, a hetvenharrnadík, Bybliszhez, a hasonlathalmozás
szintén közkeletű "fogásával" él, nagyon ügyesen : tizenkét sor hasonlat ("mint
körtnyű köd hajnalkor ég alatt" ...) s rájuk a négyesek és a terzinák végén
egy-egy sor "csattanó" ("szerelmed, Byblisz, oly könnyen szalad" ...): ez is
közismert. jellegzetes szonett-séma,

De ez a hetvenharmadik szenett más valamire is fölhívja a fígyelrnün
ket. "Képeiben hazalságra is törekszik" - mondta Töltényiről Horváth JánOIS.
Valóban: ebben a költeményben a Bakony tetői, Rákos mezői, Tátra "fői" sze
repelnek, másutt a Balaton, Hegyalja. vagy a Fertő ("hol még sokszoron 
előtűnik sok elsüllyedt torony"); - mindez szintén tudatcsságra vall, arra, hogy
Töltényi nemcsak egy formát akart áthozni !hozzánk, hanem a forma, a műfaj

egész világát meg akarta honosítani; mintha Annibal Caro, Voíture, Malle
ville hajnalának fénye egyszerre csak a Bakony tetőin villanna föl ...

Ismerte, s ha igen, mennyiben ismerte Töltényi ezeket? egyáltalán a szenett
"világirodalmát"? Versei (bár szövegpárhuzamok itt nem sokat mondanak: tíz
helyről is származhatik minden, ami átvételnek látszik) - versei arra vallanak,
hogy jórészt ismerhette, és amit ismert, azt magyarban követni is akarta: meg
akarta valósítani nálunk ezt a világot, és ráadásul magyar színekkel is tetézve.
N em kis érdern. '

Ismétlem: természetesen nem volt nagy költő, és kísérlete már eleve egy
kicsit az irodalmí élet margójára szorult, De érdekes kísérlet volt, és nagy kár,
hogy nem lett folytatása.

Mindezekben nem akartarn tehát "fölmagasztalni" az elfelejtett Töltényi
Szaniszlót. Csak szeréttem volna némileg igazságot szolgáltatni neki, lefújva
egy kicsit a port .sonetjeí'' vékonyka kötetéről. s oda, azokba a kaocsclatokba
és vonzásokba álhtani, ahol valóban állt, és ahová való. (R6nay György)
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SZÍNHAzI KRÖNIKk Aischylos drámai trilógiáját, az "Oresteiá"-t mu
taiia be a Nemzeti Szinház. A nagy görög tragédiairó triumvirátus első tag
jának késői műve ez az egyetlen csonkítatlanul ránk maradt trilógia, amely
ben Aischylos átvette már fiatalabb pályatársának, Sophoklesnek: újítását, a
nem csupán egy, hanem két, sőt három szereplő egyidejű szerepeltetését a
szinpadon. DÖntő és főleg feltűnő változás volt ez, hiszen a görögöknél (a bu
dapesti előadástól eltéröen) a kórus nem mászkált keresztül kasul a színen.
A színész magárahagyottan, egyedül állt ott, álarc takarta arcvonásait is, és
művészetének nem volt más eszköze, mint a költői szöveg, a bűvöletes, szinte
mágikus hatalommal bíró szó, amellyel nézőit és hallgatóságát lenyűgözte, és
amely minden látványos és csak a szemet szórakoztató szcenikai trükknél ha
tásosabban keltette életre ezeket az egy darab: márványból kifaragott, fenséges
hősöket. '

Később, a dekadencia korában, a görög színpadot is benépesítették a kü
lönféle ravasz szerkezetek, emeltyűk, bűvészkedő színpadi fogások, amelyeknek
általában a hiányzó irodalmat kell pótolniuk. Aischylosnak minderre nem volt

-szüksége. A gazdag költői nyelv volt egyetlen ábrázoló eszköze és éppoly té
vedhetetlen biztonsággal bánt vele, mint Pheidias a vésőjével. Amit pedig
megjelenített: az emberi sors, az emberi lélek legalapvetőbb kérdései.

Bűn és erény, az előbbinek büntetése, az utóbbinak jutalma, ezek foglal
koztatták Aischylost. Magasra állított etikai mércéoet méri az emberi cselek
véseket és viszonylatokat, és ugyanakkor mélységes igazságszeretettel. Hősei
nem vak fátum hordozói. Ha bűnt követnek el, ebbe személyes döntésük is
belejátszik, és ezért kell bünhődniük. A trójai háborúból győztesként hazatérő

Agamemnont, akinek várható szörnyű sorsa miatt a kórus már előre retteg,
mindjárt a hazaérkezése után meggyilkolja felesége, Klytaimestra. A fölhábo
ritó büntettnek azonban Agamemnon nem teljesen ártatlan áldozata, hiszen
súlyos vétek terheli az ő lelkiismeretét is. Trója felé hajóztukban szélcsendbe
kerültek, és Agamemnon a jósok tanácsára saját elsőszülött lányát áldozta
fel, hogya kedvező szelet az istenektől kieszközölje. A köz érdekében cseleke
dett így, ezzel nyugtatta meg lelkiismeretét. Aischylos azonban nem menti fel
az apai érzés e súlyos megtagadásáért és kemény vádbeszédet ad Klytaimestra
szájába. Más kérdés aztán, hogy az asszony szwmára a gyermekgyilkosság csak
ürügy, mert valójában meg akar szabadulni a férjétől, hogy szabadon élhessen
tovább együtt Aigisthos-szal, majd első bűnét még zsarnoksággal is tetézi. Az
ő bűne a legsúlyosabb Aischylos szemében. Súlyosabb a fiáénál, Orestesénél is,
aki Apollon biztatására hajtja végre anyján és annak szeretőjén a bosszú
művét. Aischylos itt a kor felfogásával is szembeszállt, amely a vérszerinti
rokon megölését nagyobb bűnnek tartotta, mint a házastársét. A szabódva
végrehajtott, anyagyilkosságért persze Orestesnek is bünhődnie, kellene, és
Apollori egymag(L nem is tudja őt megvédelmezni a lelkiismeret szerepét be
töltő Erinnysck dühétől. A trilógia harmadik részében Aischylos hatalmas is
teni aparátust vonultat fél a közönség igazságérzetét kielégitő hapy end érde
kében. Apollon Athena oltalmába ajánlja kedvencét, s az .istennő megalku
szik az alvilág igazságot tévő szellemeiv'el és kedvező döntését a város leg
becsületesebb és legtisztább polgárainak bevonásával hozza meg.

Aischylos istenei természetesen a görög mitológia erősen antropomorf is
tenei, kiket nagyon is emberi szenvedélyek kormányoznak. De ennek ellenére
mélységesen hitt abban, hogy az emberi világ fölött van egy igazságos isteni
világ, ahol az emberi cselekvéseket mérlegre teszik, és egy abszolut erkölcs
fényénél itélik meg. Ez az erkölcs az emberek szívébe van írva, és Aischylos a
legtisztább formában hirdette. Az igazságon, a jóságon és becsületen alapuló
társadalom képét rajzolta föl kortársai számára. A vátesz, a tanító emelkedett
hangján szólt hozzájuk. Hősei nagy és végzetes szenvedélyek rabjai" retorikus
pátosszal beszélnek, de végig megmaradnak embernek. Ami nem is lehet más
ként az olyan művésznél, mint Aischylos, akit az ember érdekelt elsősorban.

Szenvedélyesen kutatta az emberi lelket, leszállt a legörvénylőbb mélységeibe,
de ugyanakkor nem kerülte el fígyelmét a naivan, idillikusan kedves sem, ami
nek bizonyítására elég az Orestesért aggódó öreg dajka bájos monológjára
utalni.
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Nemes és méltó vállalkozás, volt a Nemzeti Színház részéről az antik tra
gédia óriásának megszólaltatása, és csak sajnálni lehet, hogy ez a vállalkozás
ezúttal is csak félig-meddig járt sikerrel, bár még mindig a legjobb az utóbbi
görög klasszikus színrevitelek között. Marton Endre, a rendező, bár most már
kórusszerűbbé tette a kórust (részben énekelve mondják a szövegpt), még min
dig túl sok engedményt tesz a közönség vélt vagy valóságos látványosság igé
nyének. Az valószínű, hogya közel két és fél évezred előtti előadást nem le
het pontosan lekopírozni. De azon a tényen, hogy Aischylos úgy írta meg drá
máját, hogy az egy-két szereplő által elmondott szöveg önmagáb:m helytálljon
önmagáért, mit sem változtattak az évezredel,- Meg kellene egyszer már pró
bální jobban bízni a költőben. De ha mégis félünk a vontatottságtól (jó dik
ció mellett persze nem kell félni tőle), akkor is talán másképp is lehetne az
iró segitségére sietni, mint az olyan olcsó fogással, hogya kórus ide-oda ván
dorol a színpadon és hol leül, hol föláll. Inkább talán húzni lehetett volna egy
kicsit a szövegből, hiszen a mai közónségnek kétségkívúl nagyobb az asszo
ciációs anyaga, és nem kell számára mindent olyan aprólékosan és ísmétlések
kel megmagyarázní, mínt Aíschylos korában. Főkg az utolsó részre vonat
kozik ez.

A szereplők közül elsősorban Somogyi Erzsit kell említeni, aki szinte hi
bátlanul jelenítette meg a dajka epizód figuráját. Máthé Erzsi roskadozik egy
kissé Klytaimestra hatalmas és súlyos aiakiánoi: terhe alatt. Játékkal igyek
szik pótolni, ami a dtkció páioszából hiányzik. Smkooiis Imre szépen mondja
szövegét, de kissé túl érzelgős Oresies. Kohut Magda Elektrája viszont mintha
lármásabb lenne a kelleténél. Erőssége az előadásnak Gáti József Agamemnonja
és Sztankay István hírnöke. Bástí Lajos szép orgánuma és kulturált szavaló
készsége jól érvényesül Apollon szerepében, de kevesebb arany és kevesebb
szoborszerűség talán több lett volna. A görögbk nagyon is emberszabásúnak
képzelték el ísteneiket. Lukács Margit szép beszédÍl Athéna. Akarvezetőle,

élükön Major Tamással és Mészáros Agival, szerepliroé léptek elő ebben a
rendezői koncepcióban. Ha elfogadjuk, feladatuknak megfeleltek.

Külön meg kell emlékezni Borsos Miklós artisztikus, modern díszleteiről,

amelyek szinte kívánják a puritánabb, a csak a szöveget szolgáló előadást.

Nincsenek összhangban velük Vágó Nelli látványos, talán kissé túlságosan is
látványos jelmezei. Szokolay Sándor kísérő zenéje stílusos, modern muzsika.

Jánosy István új forditása nagy nyeresége görög forditás irodalmunknak.
Modern nyelven, elsősorban az értelemhez szólóan közvetíti Aischylost, s ha
itt ott hiányérzetünk támad, az éppen ennek az értelmi irányulásnak követ
kezménye, olyankor, amikor úgy érezzük: adósunk maradt a káltői pátosszal.

(Doromby Károly)

KÉFZOMŰVÉSZET. Derkovits-emlékkiállítás. A Nemzeti Galéria a fel
szabadulási évfordulóról - Oelmacher Anna és Szabó Júlia mütörténészek
által rendezett - nagyszabású Derkovits Gyula-kbállítással emlékezett meg.
Vártuk ezt a kiállítást, hiszen Derkovits munkáit 1954-ben láthattuk utoljára
összegyűjtve, s időközben' felnövekedett egy ifjú nemzedék, amelynek csak
homályos, hiányos fogalmai lehettek a művészről.

Derkovits (1894-1934), ez a keménykötésű, erős akaratú, megalkuvást
nem ismerő festő Kernstok Károly tanítványakent indult el művészi pályáján.
(A Magyar Nemzet 1965. m.u cius 25-1 szarn.iban M. .I1be-nyi Aranynaik ,,»Fodi«,
Derkovits Gyula első mestere" címmel megjelent egy cikke, amely szerint
Derkovits Podolini Volkmann Artúr szabadiskolájában tette meg a művé

szet terén első lépéseit. E közlés azonban nem felel meg a témyekriek.)
Derkovits korai alkotásai, amelyek a 20-as évek első felében születtek,

kétségtelenül Kernstok, valaminc Hans von Morées és Cézanne hatása alatt
állanak, de nem rnindennapí képességei már ekkor is megnyilvánulnak,
például a nagyméretű "Utolsó vacsora" círnü képen. (Itt jegyezzuk meg, hogy
nem ez az egyetlen biblikus témájú műve Derkovitsnak. A kiállitáson he
lyet kaptak "Golgotha", "Menekülés Egyiptomba", "Lót részegsége", "Salome
tánca", "Három királyok" című akvarell jei, Illetve tusrajzaí.) A 20-as évek
második felétől már - magába olvasztva az izmusok (kubizmus, aktivizmus,
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Schwitters merzizmusa, expresszionizmus) eredményeit, vívmámyait - mes
terművek sorát alkotja: "Mi kett-ri", "Szőlőevők", "Én és a feleségem", "Ki
lakoltatási végzés", halas csendél-tek, Merészen, újszerűen komponáltak (szo
katlan kópkivágásokj) és tompítr tt, tartózkodó kolorítúak ezek a - jórészt
vörösesbarna - képei. Témái leg;;yakrabban önmaga és a munkások, munka
nélküliek életének jelenetei. Ecsetét, karcolótűjét, fametsző vésőjét a társa
dalrní küzdelcm szolgálatába állítja, mínt egykor Delacroíx ("A Szabadság a
barrikádokra vezeti a népet") és Honoré Daumier, vagy kortársai közül
Maser!'!'l, Georg Grosz. Nem éri be azzal, hogy csak-festő legyen; a művé

szet számára nem csupán esztétikum, de morális követelmény teljesítése is.
Művei szenvedélyesen tiltakoznak az ellen az uralmi rendszer ellen, amely a
szabadsagjogol.at és a létminimumot megtagadta a magyarság zömétől. Der
kovitsnak a művészet hivatásáról vallott véleménye azonos volt Van Goghé
val, aki nem sokkal halála előtt ezt írta: "Az igazság, az igazság kutatása
olyan kedvos nekem, hogy azt hiszem, inkább a cipész-mestcrségot választa
nám. mintsem hogy színekkel játszó zenész legyek ..."

Derkovits mint grafikus is a legelsők közé tartozott. Igen szép (1922 kö
rüh) turdózo, guggoló leány-aktja, heverő nőt ábrázoló 1932-es tollrajza. pi
pás onportréja, 1932-es "Gond" című rajza (vázlat egyik cher-d'oeuvre-jé
hez), amelyen kendőjébe burkolódzó proletáranya s mellette szornorú tekin
tetű kistia réved maga elé. Derkovits legkülönb festményei, rajzai, sokszo
rosított graffkai Iorró, hiteles retorikamentes, a művész korán és hazája ha
tárain túlsugárzó látomások, amelyek előtt meg-megállva Georges Rouault
nak Ingres-ról szóló szép kijelentése jutott eszünkbe, amely szerint Ingres
igen nagy festő, mínthogy "fegyelmezett művészetét szive dobbanásával tudta
telitem",

Derkovitsról néhány önálló kiadvány már megjelent (az elsőt Oltványi
Imre írta 1034-ben - említsük még meg a művész özvegyének értékes, bár
nem mindenben megbízható emlékiratait), részletes, tudományos monográfía
azonban még nincsen a mesterről. Pedig igen szükséges lenne egy Ilyennek
elkészülése. Ez a monográíía azután felelni fog - minden bizonnyal - arra
a kérdésre. hogy igaza volt-e Kállai Ernőnek, aki annak a véleményének
adott hangot "Cézanne és a XX. század konstruktiv művészete" című köny
vében, hogya kései Derkovits (a "rózsaszín" korszakban) "nem egy aggasztó
jelé1 mutatta a túlzott kolorisztikus ellágyulásnak, képei olykor már-már tér
[engőssé és széttolyová kezdtek válni", - s hogy mi volt a hátterében an
nak a - Derkovits által tanúsított - rendkívüli gyanakvásnak, "határt nem
érő bizalmatlanságnak", amelyről Frucnter Lajos, a mecénás emlékezett meg
memoárjaiban. Nem érdektelen s nem öncélú pszichológiai vizsgálódás lenne
annak kiderí tése, hogy emögött az elutasító, barátságtalan magatartás mögött
az osztályharcos, forradalmár világszemléletű művésznek a gazdag nagy
polgárral szembeni óvatos elzárkózása rejlett-e, vagy valami alkati sebzett
ség, gorcs, trauma, vagy esetleg Fruchterral szembeni egyéni - nehezen fel
oldedo - ellenszenv ... Varjuk e kérdésre (s a tobbi hasonlóra) a jövendő

monográfustól a feleletet, hiszen a művésznek ezek az emberi vonásai két
ségtelenül ranyomták bélyegüket az életműre is. (S itt .térünk vissza egy
elozo megjegyzésünkre, hogy ti. Derkovitsné emlékezései nem mindenben hi
telesek. A.~ ,u elmarasztaló jellemzés, amely például Fruchterről - az Egryt,
Bernátlrot, Czóbelt, Berény Róbertet, Szőnyit s nem utolsósorban Derkovítsot
oly jelentősen s baráti szeretettel támogató műgyűjtőről - olvasható könyve
108-110. oldalán, méltánytalan és hűtlen. Fruchter "cselhez folyamodva"
vette meg 500 pengőért (I) Derkovits egyik képét 1930 körül - írja a mű

vész felesége. Ha 50 vagy 100 pengőért vette volna meg a képet Fruchter.,
akkor emlegethetett volna Derkovitsné inkorrektséget, "cselt". Fruchter azon
ban nem élt vissza a rnűvész szűkös helyzetével, hiszen Genthon Istvánnak
az új magyar festészetről írott könyvében e korszak kép-árairól ezt olvassuk:
.,Ismertebb és jelentékenyebb festő műveinek középára általában 500 pengő

körül mozog." Hasonló átfestések, elfogultságok több helyen is akadnak még
Darkovi tsné konyvében.)
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Visszatérve a kiállításra: annak megrendezése jelentős eseménye volt a
magyar képzőművészeti életnek. Ha Derkovits (akinek művészi munkássága
mindössze három lustrumon át tartott) alkotott is kisebb értékű műveket (a
magunk részéről például karríkatúra-iellegü műveit, - "Telefonáló pénzem
ber" stb, - túlságosan nem kedveljük), de igaz, őszinte, eredeti és erőteljes

mester volt, akiben egyesült az avhárorn vonás, amely Cézanne szerint a je
lentős művészeket míndenkor jellemzi: "lelkiismeretesség az eszmékkel szem
ben; őszinteség saját magunkkal szemben; alávetettség a tárggyal szemben."

K á II a i E r n ő - e m l é k e s t. 1G!JO-ben, 75 esztendővel ezelőtt született
Kállai Ernő művészeti író és esztéta. Írásaival Kassák: Ma círnű folyóiratában
jelentkezett először, majd kikerült a weimari Németországba, ahol a "Bau
haus" folyóiratának lett a szerkesztője. A hitlerizmus hatalomrajutása után
tért haza Magyarországra, hogy itthon a modern művészeti irányzatok buzgó
támogatója legyen. Monográfíál (Mednyánszky, Czóbel Béla, Picasso), egyéb
önálló kötetei (Új magyar piktúra, stb.) mellett egyre-másra jelentek meg
esszéi, cikkei a XX. század nagy külfóldi mcsterciről (Klee, Braque, Grornaire)
és magyar kortársairól. Ferenczy Noémiről, Vajda Lajosról, Bokros-Birman-

, ról, Borsos Miklósról, Vilt Tiborról, Barcsayról, Martyn Ferencről és mások
ról. A felszabadulás után kinevezték az Iparművészeti Főiskola tanárává,
de innen - Gadányi Jenővel együtt - rövidesen eltávolították, mint az
avantgardizmus közismert hívét. Élete utolsó éveiben a müvészcti Élettól
visszavonultan élt. Tökéletesen fogalmazott németül (éveken át a Pester
Lloyd művészeti rovatvezetője volt); élete alkonyán Móricz s más magyar
írók műveinek németre való remekmívű fordításaiból tartotta fönt maga. De
a képzőművészethez sosem lett hűtlen ... Mikor - halála előtt pár hónnp
pal - utoljára találkoztunk, Franz Marc-ról, a német expresszionista fcsr ő

ről beszélt rajongással. Megjelent monográfiáin kívül készült még egy-egy
nagyobb műve Egryről és Vajda Lajosrol, de az 1950 körüli kultúrpolitikai
helyzet és 1954-ben bekövetkezett halála miatt e tervek már nem valósuthat
tak meg.

Április utolsó napjaiban a XIV. kerületi Hazafias Népfrontbizottság em
lékestet rendezett Kállai Ernő születési évfordulója alkalmából. Zeneszámok
hangzottak el Corellitől, Scralattitól, Ady- és Kassák-verseket adtak elő (e
muzsikusokat és költőket Kállai nagyon szerette), majd barataj - Kassák
Lajos, Mándy Stefánia műtórténész, Bálint Endre és Gyarmathy Tihamér fes
tők, Berda József költő - mondották el emlékeiket a magyar művészeti iro
dalom európai látókörű alakjáról. Ugyanakkor kis rögtönzött képzőművé

szeti kiállításra is sor került, ezen Vajda Lajos, Gadányi, Ámos Imre, Anna
Margtt, Kassák, Jalkovits Jozsef szobrasz, Gyanmathy, Madarász. Vajda Ju
lia, Bálint Endre, Bolmányi Ferenc művei szerepeitek.

M e g j e g y z é s e k K m e t t Y J á n o s c i k k é h e z. "A festők vá
rosa" címmel egy-két évvel ezelőtt rnűvészetí kisfilmet készített Szentendré
ről Mészáros Márta rendező; a film felvételeiért Zöldi István az I. Magyar
Rövidfilm és Televízió Róvidfilm Fesztiválon kitüntetésben részesült.

Jódarab idővel a film elkészülte és bemutatása után Kmetty Jánosnak,
kiváló idős festőművészünknek a Magyar Nemzet egyik április-végi szamá
ban cikke jelent meg, amelyben élesen megbírálja a film készítöi t, akik 
Kmetty szerint - egyoldalú, hamis képet festettek a szentendrei művészet

ről akkor, amikor főleg a szürrealisztíkus-víztonártus festők művószetét ál
lították előtérbe, holott - mint a cikkíró megjegyzi - más szemléletű rnu
vészek is dolgoztak és dolgoznak - szepszámmal - ma is Szentendrén. Így
Kmetty kifogásolja, hogy Ferenczyről, Fényesről, az újabbak közül Dely An
talról, Diener Dénesről nem volt szó a filmben.

A Kmetty-bírálattal kapcsolatban a következő megjegyzéseink lennének:
Minden művészmek, minden alkotónak (így a film:rendezőnek is) jogában áll
bizonyos szempontból, bizonyos aspektusból közelíteni meg témáját egyes
elemeket kiemelve, másokat kevésbé hangsúlyozva. Egy művészeti film ren
dezöítől éppen annyira nem vehető ez rossznéven, mint ahogy egy irodalom-
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történeti esszé szerző]ének sem vethetjük szemére, hogy nem közöl mínden
évszámot, minden adatot a tárgyalt témával kapcsolatban.

Nem vette Kmetty azt sem figyelembe, hogy a film a mai szentendreí
művészetről készült, s Tornyai és más holt rnűvészek (az egy Vajda Lajos
kivételével) ezért nem kaptak benne helyet. Egyébként is - ami Ferenczy
Károlyt és Fényes Adolfot illeti az ő legemlékezetesebb rnűveík nem
Szentendrével kapcsolatosak, hanem Nagybányával, illetve Szolmokkal.

Kmetty kifogásolja, hogy bizonyos művészekkel (nem nevezi őket meg,
de nyilvánvalóan Vajdáról, Bálint Endréről, Szántó Piroskáról, Korníss De
zsőről van szó) sokat foglalkozik a film. Ennek azonban - e művészek je
lentőségén, műveik minőségén túl - egyéb oka is van: Szeritendre ősi szerb
városka, görögkeleti templomokkal. ikonokkal, öreg feszületekkel, régi te
metőinek görög és cirillbetűs sírköveível. Ezt a sejtelmes misztikus hangula
tot kiteiezte Vajda és köre - viszont nem fejezte ki a Kmetty által számon
kért Dely, Diener Dénes stb. Az előbbiek a valódi szentendrei művészek 
az utóbbiak a történetesen Szentendrén dolgozó művészek... S ez nem kis
kulonbség. (Ne essék azonban félreértés: nem csupán Vajdát és szellemi tár
sait tekintjük igazi szentendrei festőknek, de Czóbelt, Modok Máriát, Bar
csayt, Balogh Lászlót, Miháltz Pált, Deim Pált is - az utóbbi kettőnek a
rnúltban láttuk szép kiállítását. Az ő műveik rrund Szentendre sajátos at
moszférájához kötődnek.)

Kmetty mester szerint a filmben szereplő egyes művészek "szürrealista
képének semmi köziJ.k a bizánci stílusú szentképekhez ..." Nehéz elhinni,
hogy Kmetty ne Ismérné Vajda "ikonos" korszakának képeit, amelyek tel
jességgel megdöntik az ő idézett megállapitását.

Mindcnt összevetve: Kmetty ellenvetéseinek zömét nem tartottuk meg
győzőnek, s a magunk részéről továbbra is az egyik legsikerültebb, legérté
kesebb művészeti kisfilmnek tekintjük "A festők városár-t ...

A Tihanyban élő Bartha László festőművész a Csók galériában állította
ki a közelmúltban munkáit, amelyek tárgykörüket tekinrtve főleg balatoni
tájképek és figurális művek. Bartha nevét a közönség jól ismeri, kiállítá
sokról, Keresztúry Dezső emlékezetes Balaton-könyvéből, általa Illusztrált
könyveknek, Jean Follain, Guillevic, Guillén, Füst Milán, Bóka László, Ge
reblyés László munkáinak oldalairól. Amikor Bartha képeiről szó esik, el
sősorban a művész kitűnő ízlését és a franciákon iskolázott, érett színkultúrá
ját szekták emlegetni, és joggal. Bartha felhasználja a modern nyugateurópai
művészet stílus-vívmányait, merít az absztrakcióból is (például a portugál
származású, rendkívül jelentős Maria Elena Vieira da Silva nonfiguratív
festönö művészete is rányomta bélyegét egyes munkáira), de megmarad ter
mészetelvű festőnek. Erzékeny, szellemes, könnyed, a :szemnek rendkívül kel
lemes festészet Bartáé - mélyebb nyomokat azonban aligha hagy a szem
lelőben. Művészete ízes, Ínycsiklandó hors-d'oeuvre, de tartalmasabb, táp
lálóbb falatokkal nem szolgál az általa megterrtett asztal. Becsüljük Bartha
László piktúráját, s éppen ezért úgy éreztük, hogy művészí világának hatá
rairól kár lett volna hallgatnunk. (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (F i s c h er A n n i e z e n e k a r i e s t j e.) Az év
egytk legjelentősebb zenei eseményének ígérkezett Fischer Annie estje. Az
Allami Hangversenyzenekar és Kórodi Aoorás társaságában három zongora
verseny előadására vállalkozott. Műsorán Beethoven Esz-dúr és C-dúr ver
senyműve és Mozart C-moll koncertje szerepelt. Maga a vállalkozás is impo
záns, hiszen az előadót fizikailag is ugyancsak igénybe veszi egy ilyen meg
erőltető műsor. Fischer Annie esetében azonban eltörpültek ezek a nehézsé
gek. Nem egyszerűen "lejátszotta" a három versenyművet, hanem valósággal
újrafelfedezte őket, némelyiket poros előadási hagyományoktól szabadította
meg, s a zene ünnepévé tette hangversenyét.

Beethoven C-dúr zongoraversenyének előadása kétségkívül az est szenzá
ciója volt. A szaktudomány megállapítása szerint Beethoven ebben a verseny
művében még nem önálló formanyelven szol, inkább átvéve a hagyományos
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kereteket - Mozart gondolatait hivja segítségül. Nos, Fischer Annie tolmá
csolása megmutatta, hogya versenymű nem marad el a vele egyidejű szo
náták mögött, sőt, az új formanyelv első nagyszabású kisérlete. "A zongora
muzsika nyelve, hangja, formája ezen a ponton, a kilzncvenes évek műhelyében

immár a legjobb úton van ahhoz, hogy kiIlónálló, újszerű, teljes világgá ala
kuljon" - írja Beethovenről szóló könyvében Szabolcsi Bence. A C-dúr kon
cert is ennek az új irányz~tnak első műhelydarabja. A versenymű Largojárwk
ünnepélyes hangulata is mmtha valami feszült várakozást, s valami betelje
sedést ígérne ... A hagyományt inkább a vidám kezdő- és zárótétel képviseli.
Fischer Annie azonban még ezekben is rá tudott mutatni egy-egy sajátosan
újszerű karakterre, a formanyelv egy-egy új aspektusára. S ez adta tolmácso
lásának igazi értékét ...

A zongoraverseny-műfaj megújításának szükségszerüsége már Mozart ké
sei zongorQversenyeiből zs nyilvánvaló. Ezekben olyan érzelmi bőség, a mon
danivalónak olyan gazdagsága halmozódik fel, hogya hagyományos kereteket
sokszor srűlenel: érezzük. (KIvált a híres lassú tételekben.) A C-moll verseny
mű I[stílusosan beleillett az est hangulatába, hiszen ez volt Bcethoven kedven
ce I) például már a zenekari bevezetésben olyan feszült dráruusáqoi teremt.
amilyet csak a romautikus [orma csúcsán hallhatunk ismét. Mozart szrrint.
ugyan a zongoraversenyek cSllpán "a kózépen állnak nehéz és könnyu kózött,
kellemesek a [iumek, brilliánsak, természetesen anélkül, hogy uresséijbe hul
lanának; helyenként csak a zeneértőket elégitik ki, de úgy, hogy azért a neTY'
zeneértők is meg legyenek elégedve, bár nem tudják, miért". Valóságban azon
ban ezekbp,,! a művekben emelkedett először Mozart a bachI eredmények jo
gos folytatójává és örókósévé.

Johann Sebastian Bach ebben az időben kevesek által ismert, méltaüa-vui
elfeledett alkotó volt. Leveleinek bizonysága szerint Mozart igen alaposan
tanulmányozta a lipcsei mester művpit, s ennek nyomát érezni a zongoraver
senyek sorozatábán is, kivált azonban éppen a C-moll versenyműben. (Érdemes
megjegyezni, hOfJY Mozart ugyan még három versenymüvet írt a K. 491. c-moll
koncert után. érzelmí mélységben és tarunni bőségben azonban egyik sem éri
utol ezt, s megkockáztathatjIlk azt az állítást is, hogy a C-moll versenymú
Mozart zongoraversenyeinek legnagyszerűbbike.) Ragyogóan virtuóz darcb a
C-moll koncert, hiszen Mozart maga akart vele bnllírozni nem is szólv{t az
utolsó tételről, melyben a rondó-formát fejleszti mesterien tökéletes kifejezési
jormavá. - Fischer Anme ebben a műsol'számban is nagyot, maradandót al
kotott, bár néhol önkényesnek éreztük tempó-változtatásait, s ezúttal kissé fá
radtnak is látszott.

.4. koncert betetőzése Beethoven Esz-dúr zongoraversenye volt. Ez a kivé
teles mű egy korszak zenei betetőzése is, hiszen benne jutott el Beethoven a
koncert-műfaj magaslatára. Nem is csoda, hogy korának ízlése nem tudta kó
vetni, s például a bécsi bemutatón Czerny előadásában teljesen megbukott IT

versenymű. Nyilvánvalóan azért ss, mert níncs benne kádencia - ez pedig
akkoriban inkább érdekelte a hangversenyek közönségét, mint maga a mű. A
kor nem értette meg Beethovent, s ebből a zongoraversenyből sem hallotta ki
a humanizmus szavát. Pedig az induló, hősies Icarakterű zene mellett kir-al; az
átvezető rész. mmtha a mlaggal megbékélt bölcs utolsó üzenete lenne. .A. mel
léktémáról pedzg érdemes felidézni Szabolcsi Bence kivételesen szép szaoait:
" ... mindjárt négyféle alakban jelenik meg. Előbb moll-köntösben, messzi
ről, reggeli ködben - azután titkos ébresztőként, kürtök és dobok ünnepi ko
loritján - később a szólóhangszer legmagasabb regtszterén, SZIporkázó és áb
rándos csillagfénnyel behintve, [antasztikus körülírásban, kihull va tprból és
időből. És nyomban utána erőszakos zökkenéssel visszafordulva a jelen felé,
harsány zenekari induló alakjában. De az egész, bérmenninre reális, szinte
megfoghatatlan: amint felbukkan, már alakot is vált, maga után csalogat, el
tűnik és új formában újra JŐ, mint a tündérek és mint a lidérc. Mindez cso
détlatúsképpen egyetlen tétellé szövődik össze, az Esz-dúr koncert nyitótéte
Iévé; s e sok hang végeredményében mégis csak azt az egy szót kiáltja és da
lolja: boldogság t"
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A harmadik tétel azonban még új vonásokkal is gazdagítja Beethoven
portréját: akárc.mk a VII. szimfónia bevezetésében, itt is megszólal az élet
örömét és derűjét hirdetve a népi-paraszti táncmuzsika.

Fische1' Annie és a kíséretét ellátó művészek ezt a hallatlanul gazdag ze
nét szinte tölcéletesen szólaltatták meg. Mi pedig örömmel és büszkeséggel
emlékezünk erre az estre, hiszen alighanem szokatlanul közel álltunk a sokat
emlegetett "világs:?ínvonal" csúcsához ...

(Ferencsik János a Filharmóniai Társaság Zenekara
é l é n.) Sok meglepetéssel és élménnyel szolgált Ferencsik János legutóbbi
hangversenye. Mindenekelőtt örömmel hallottuk Sziics Mihályt, á Tátrai vo
nósnégyes kiváló tagját szólószerepben: Mozart D-dúr hegedűversenyénekeló
adásakor. Vele örvendetesen mcgszaporodnék hegedűseink - pódiumképes
hegedűscink száma. Játéka csiszolt, finom, helyenként egészen nagyvonalú
volt. - Járdányi Pál Vivente e moriente című alkotása szerepelt az est bemu
tatójául. Az örvendetesen szaporodó magyar műoek: között is különleges fi
gyelmet érdemel Járdányi kompozíciója, mind gazdag formai anyaga, mind
pedig értékes mondanivalója miatt. Műve tulajdonképpen általános emberi
portré: az első tétel a tevékeny ember képmása, a második pedig az elmúlás,
a gyász hangját szólaltatja meg feszült drámaisággal. - Beethoven VIII. szim
fóniája nagyszerű diszpozicióban, pompás felkészültséggel szólalt meg. Jellem
zéséül és az előadás tökéletességének érzékeltetéséül Schumann szavait idéz
zük: "A finálé végén található fokozásnak Beethoven művészetében is alig
akad párja és a B-dúr Allegretto hallatára az ember nem tehet mást, mint
hogy - elhallgat és elmerül a boldogságban. A zenekar valósággal remekelt;
még a kényes trió is a maga vtgasztaló, melankólikus kürtdallamával tökéle
tes szépen sikerúlt:"

(Z e n e i k ö n y v e k r ő!.) Gedeon Tibor és Máthé Miklós közös vállalko
zásaképp jelent meg magyar nyelven Gustav Mahler első, teljes életrajza. Je
lentőségét növeli az a tény, hogy Mahler művészetét szerte a világon mosta
nában kezdik felfedezni (legutóbb mi is szóltunk egyik szimfóniájának nagy
sikerű előadásáról). Külón forrásértéke lesz annak a fejezetnek. amely Mahler
magyarországi működéseinek éveiről fest képet. Kétségtelen tény, hogy Ope
raházunk az ő róvid működése alatt a legmagasabb művészi színvonalra emel
kedett, s némelyik operaelőadását ma is normaként emlegetik zenei körökben.

Am éppen ezzel a fejezettel kezdődtek kétségeink. Máthé Míklós bőséges
áokumentáció alapján igyekszik hiteles képet festeni Mahlerről, akit egy
aránt pozitívalaknak ábrázol, magyarországi nehézségeit pedíg egyértelműen

a hazai állapotokkal és a müvészi helyzetből magyarázza. Mahler egyéniségé
nek gondosabb tanulmányozása nyilván nem egészen igazolja ezt a feltételezést.
Imponáló buzgalommal valósította meg müvészi elképzeléseit, közben azonban
kíméletlen, embertelen is tudott lenni. Ebből magyarázható részben a személye
köruli huzavona. De különben is: sokkal bonyolultabb, ellentmondásosabb volt
a századvég magyar valósága, semhogy ilyen egyértelmüen lehetne magya
rázni egy német származású karmester személye elleni támadások sorozatát.

A könyv másik - nagyobb - hibája stílusának göcsörtössége, etóadásmód
jának szerénytelensége. Az "idézhetnénk", "térjünk vissza", "lássuk most",
"vizsgáljuk meg" s hasonló fordulatok zenei tcriiikában. helyükön vannak, na
gyobb lélegzetú műben azonban előbb bosszantanak, majd arra a kérdésre in
qertenek, iruért kell Mahler rovására az egyébként rokonszenvesen ambíciózus
szerzőknek saját személyüket előtérbe állítaniuk. (Rónay László)

FILMEK VILÁGÁBOL. Akkor, amilkor vérszegényebb téma pereg előttünk

a vásznon, amikor nem az íróí bravur; a mélyenszántó gondolatok kifejezésre
juttatása nyűgöz le bennünket, akkor csodálkozunk igazán az olasz filmművé

szet alkotásain. Igen, valljuk be, az olaszoknak természetes közegük a film,
úgy lubickolnak benne, olyan ottho:nosan, akár a hal a vízben... A Több
gyermekes agglegény bemutatója után jutottam erre az eredményre. Luigi Pi
randello egyik ifjúkori művét, mondhatni zsengéjét alakította forgatókönyvvé
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tlergio Amídeí, s az alap-vígjáték rninden hiányossága ellenére kitűnő, szóra
koztató mozidarabot kerekített belőle. A LíoIa-ban, ebben a fiatalkori muve
ben, ugyanis Pirandello még csak oroszlánkörmeit mutogatia, meseszovése,
fordulatai mintegy előre vetítik a megoldást, jellemzése találó ugyan, de eléggé
felszínes. Adott jellemű alakok mozognak a vásznon, amolyan két-dimenziós,
egysíkú lények, még Iehetőségük sincs a fejlődésre s így nunden cselekedetük
szinte kényszevesnek hat. A kapzsi pénzeszsák míndvégig zsugori marad, az asz
szonyok kikapósak, a férjek bárgyúak. A cselekmény sem egyéb, mint .Jaz
zi"-k, tréfa-jelenetek hosszú sorozata. Minden adva van tehát az alapos bukás
hoz, és hogy mégis SIker lesz belőle, hogy ezek a papírmasé figurák mégis
életre kelnek és hitelesen elevenítik meg a cselekményt, ennek titka a rene
szánsz-kori színpadi hagyományokban, a "commedia dell' arte" népi-nemzett
jellegében keresendő.

A darab szintere Szicília, az elmaradott, a primitív babonaságokkal át-meg
átszőtt szrget, mely fittyet hány a haladásnak, a modern világnak, és szokásaí
ban, erkölcseiben évszázadok óta a maga külön életét éli. Sziciliában minden
lehetséges, még az is elhihető, hogya filmbeli történet vagy ahhoz hasonló
Iejátszódjék, A repedezett vakolat, a napégette cseréptető sok mindent rejt
maga rnögött: vérbosszút és rajongó hitet, szennyet, és tündöklő tisztaságot,
ravasz életrevalóságot és tompult dörcséget egyaránt. Az éjszaka csendjét
gyakran fegyverropogás veri fel, s ki tudja, hány kaján Liola semmibevesző

árnyéka után lövöldöznek vaktában a tehetetlen dühtől reszkető, felszarva
zott férjek ... Mert Liola itt, Liola ott, Liola míndenütt. Háza és vegyes mű

szaki-kereskedése ugyan ott áll a mezővároska Iőterén, ám az érdeklódot eset
leg csupán valamelyik fiacskája fogadja, ő maga ki tudja melyik szépasszony
vagy kikapós leányzó televízióját szereli éppen. A falusi nőcsábász ugyanis
annak ellenére, hogy agglegény, sokgyermekes családapa. Mínden gyermeke
más anyától van, akiket gondosan, meghatóan ragaszkodó szerétettel nevel,
de meg nem nősülne a világ minden kincséért sem.

Azaz, hogy mégis ... Mert van egy, egyetlen lány, akiért szívesen felál
dozná annyira féltett szabadságát a makacs agglegény. Santuzza kisasszony az,
aki ne!U valami nyimnyám nőszemély. Tudja, mi az élet, férfimódra kezeli a
puskát, száguldozik jeepjén s- foggal-körömmel havcol nagyhatalmú gazdag
bácsíkáiával. És 'I'uzza teherben van, mert akármilyen kardos teremtés, Uola
csáberejének ő sem tudott ellenállni, Liola tehát döntött, meg is kéri a lány
kezét, ám a sors másként határoz. .

A gazdag bácsi, aki özvegy létére másodszor is megnősült, hasztalan vár
örökösre. A fiatalasszony makacsul meddő, hiába minden kuruzslás. Az embe
rek már összenevetnek a háta mögott, hiúságát tűzként égeti a kudarc. Közben
unokahugával is meggyűlak a baja, egy kút használata miatt perre mennek.
Liola azonban, akinek a keze ebben is benne van s akit mindketten puskával
kergetnek meg, végül is békülní kényszeríti őket. A kibékülés alkalmával Tuzza
ajánlatot tesz nagybátyjának: vállalja el születendő gyermeke apaságát s tegye
meg örökösének. Nagybátyja így bosszút állhat kényeskedő feleségén s egycsa
pásra helyreállíthatja férfiúi tekintélyét is. A bácsi belemegy a játékba s Liola
hasztalan könyörög 'I'uzzának, a lányt megszédítd a vagyon lehetősége s kiko
sarazza szerelmesét.

Az ifjú feleség természetesen vérig sértődtk s hazaköltözik anyjához. LiDIa
felhasználja az alkalmat, megkömyékezi a fiatalasszonyt s alapos bosszút ajánl:
a törvényes utód mindenképpen előnyben részesül a törvénytelennel szem
ben ... Megtörténik tehát a látványos kibékülés a házasfelek között, mert a
feleségnek, lám, gyermeke születik. Nincs a teremtésben vesztes, csak Santuzza.
Esze nélkül feleségül menne most már Líolához, ám cl férfi hajthatatlem, csak
arra tesz igéretet, hogy gyermekét felneveli, akár a többit.

Borsos és helyenként bizony vaskos történet, annyi bizonyos, ám még
sincsen rnínden erkölcsi tartalom nélkül - igaz, hogy ez a morál csak amo
lyan sziciliai morál. Liola esél-csap valaki, lelkiismeretét rengeteg házasság
törés terheli, ám ugyanakkor nem hagyja cserben egyetlen gyermekét sem. És
az anyák ? Nos, azok nagyjából megérdemlik sorsukat, hiszen ismerhetik ezt
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a falurosszát s végtére kettőn áll a vasar. Santuzza esetében egészen világos
a helyzet: aki kapzsiságból hajlandó feláldozni szerelmét, az nem érdemel kí
méletet sem.

A törtenet bonyol ításában, kivált annak eléggé vázlatos odavetettségében
lehetetlen fel nem ismerni a "commedIa dell' arte" elemeit. Az ős!i itáliai
színjátszás formája volt ez. Maga az e1nevezés arra utal, hogy hivatásos szí
nészek komédiáznak, vagyis tudásuk legjavát nyújtják. A játszott darab szöve
gét eredetileg le se rögzítették, csupán cselekményvázlatot írtak, magát a pár
beszédet a színészek rőgtonzésére bízták. Ugyarnlyen vázlatosságot mutatnak
enneik a J"égl műfajnaík állandó szereplői: "Arlecc<hilno", 'ki félig parasztlegény,
félig maga a megtestesült sátán, ,.Pantalone", a tökkelütött, de roppont te
kintélyes pénzeszsák, s az élveteg, de furfangos "Colombina". Pirandello mélyre
nyúlt, ide az ősi színjátszási f'crrnához, mely szímte eggyeforrott népével; in
nen emelkedetit később a mesterek közé. Végleg azonban sosem fordított há
tat a "commedIa dell' arte"-nak, szellemességében. maró bíráló hangjában mín
dig felcsendüH "Arlecchino" dévaj hahotája, a vérbő népi humor.

A mozidarabban mindez szmte elsődleges frisseséggel jelentkezik. A nagy
báCSI voltaképpen szíciliaí "Pantalone", mint ahogy Liola is "Arlecchino" és
Tuzza is valamiféle modern "Colombina". A történet vázlatossága VISZont cse
rébe megkívánja a hallatlan gyors bonyolítást, a szikrázóan szellemes párbe
szédet, az ötletgazdagságot. Mindez bőséggel ömlik a néző elé. Az ötletek nem
annyira meglepőek, mínt inkább hallatlanul természetesek. Olyanok, hogy
szinte másként nem is alakulhatnának az események, logikájuk a tartalom
ban gyökerezik, nem lóg ki abból, Illem válik öncélúvá. Talán ezért érezzük
úgy, hogy kissé átlátszóak, eleve elárulják a cselekmény következő fordula
tát. Ha jól meggondoljuk, s főleg, ha őszintén nevetve végígszórakozzuk a fil
met, rádöbbenünk, hogy ez talán nem is hiba, hanem olyan erény, amit csak
az olaszok válthatnak valóra, vihetnek sikerre.

A "commedia dell' arte" rendezője, a "concertatore" csupán arra ügyelt
annak idején, hogy a színészek rögtönzése, szívük szeríntí kornédiázása kenő

mértékű legyen, ne burjánozzék anmyira el, hogy széfvethesse ill darab kere
teit. Nos, nem tett mást voltaképpen Alessandro Blasetti sem, mtndvégig szín
te kívul marad a darabon, személytelen játékmesterként húzódik meg a hát
térben. Éppen sze Ilény magatartása által lesz a siker egyik főrészesévé, Magát
akomédiát rábízza a hallatlan tökéllyel, lélegzetelállrtó természetességgel
játszó színészekre: Ugo Tognazzira, Pierre Brasseurre, Giovanna Rallira és
Anouk Aiméere. És ők Illem is élnek vissza szabadságukkal. rnindvégtg hite
lesen elevenek, szícilíaiak, egyszeru emberek. s ez az emberi közelség. ez az
oldott közvétlenség ernebí a vígjátékot a maradandó élmények sorába.

. (Bittei Lajos)

VÁLASZ A MAGYARNYELVŰ LITURGIKUS ÉNEKLÉS KÉRDÉSÉBEN.
A Vigilia 1965. márciusi számában Bálint Sándor, Mezey László és Rajeczky
Benjárnm tollából "Hagyomány és reform" címmel cikk jelent meg, amely 181
marasztalja Kósa Ferencet a Collectio Rituummal kapcsolatban, és kifogá
solja a Vigilia 1964. februári és júliusi számában megjelent cikkeim több
állítását. Mivel a Collectio Rituum összeállításában semmi Tészem nem volt,
tehát a vele kapcsolatos kritika engern semmiben sem érint, az alábbiakban
a három cikkírónak csak az én tanulmányaimmal kapcsolatos megjegyzéseire
óhajtok kitérni.

A három cikkíró három kérdésben támadja állításaimat: a gregorián
dallamok magyar nyelven való éneklése, a liturgikus míseénekek magyar
nyelven való éneklésének kezdete, s végül a középkori templomi tömegének
Lés kérdése.

1. Az 1954-es bécsi nemzetközi egyházzenei kongresszus művészileg meg
oldhatatlannak mondotta a gregorián dallamolenak a mai nyelvekre való al
kalmazását. Az olasz egyházzenészek 1965. január 12-13f-án Alisisiben tar
tott nagygyűlésükön arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a gregorián dal
lamolk nem alkalmasak a népnyelvre való átültetésre. A német egyh.ázre
nészek 1964. május 20-25-i brixeni gyűlésükön lényegében ugyanúgy hatá-
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roztak.' Ezekkel a szakemberekkel szemben azonban továbbra is vannak hi
vei annak, hogya gregorián dallamokat német szövegre alkalmazzák. Csep
pet sem kételkedem abban, hogy ugyanez nálunk is meg fog történni, Mínd
azonáltal jelen soraim akkor sem lesznek hiábavalók, mert az utókor előtt

igazolni fogják, hogy kellő ídóben szót emeltem a szerintem helyes egyház
zenei megújhodás érdekében.

Senki sem vonhatja kétségbe, hogy pusztán fizikailag bármilyen nyelvű

szöveget aláírhatunk a gregorián dallarnoknak. Én azonban nem fizikai Le
hetőségekről beszélek, hanem művészileg elfogadható megoldásokról. Az is
tény, hogya múltban bőségesen alkalmaztak magyar szöveget gregorián dal
lamra, főleg a protestáns Graduálokban. A gregorián repertórium legklasszi
kusabb bonyolult dallamait is megtaláljuk itt magyar szöveggel, De hogy
mit szenved az erőltetett alkalmazás miatt a magyar nyelv, annak megálla
pítására elég belelapomi egy-egy ilyen Graduálba. Amikor a magyar és latin
nyelv együtt élt a magyárok ajkán, talán nem érezték bántónak a latin
míntái a alkalmazott magyar prozódiát. Mai nyelvérzékunk azonban - úgy
vélem - joggal tiltakozik ellene. Az is igaz, hogy népdalaink gyakran me
rítenek ihJetet, hangulatot gregonán énekekből. De a népi költés ilyenkor
annyira átdolgozza az eredeti gregorián dallamot, hogy annak inkább csak
rerruniszcenciája, emléke ma. au meg a népdalban.

A gregorián dallamok magyar szövegre való alkalmazásának .nehézsógét
a két nyelv közti lényeges zenei különbségben látom. A három cikkíró a
gregorián dallamokra a magyar nyelvet majdnem a latinnál lS alkalmasabb
nak mondja. Szerintük "a magyar nyelvet állandó jellegű nangsúíyrcndszere,
gazdag vokalitása (uriagas és rnéiy, hosszú és rövid magánhangzók on.rlló ej
tése) a gregorián tonalitás bctogadasára alkalmassá teszi." Nekem viszont
az a nézetem, hogya gregorián tonalltásnak (helyesen: modalitásnak) semmi
köze a modern nyelvekre való alkalmazáshoz. Modalitás, vagyis hangnemi
ség szempontjából minden nyelv nunden zenéhez alkalmazható. Hasonlókép
pen nem érinti az alkalrnazhatóságot a hosszú és rövid, magas vagy mély
hangok jelenléte. A gregorián dallamok általában közömbösek a hosszú vagy
rÖVId hangokkal szemben. Amikor ui. a gregorián zene kialakult, a poszt
klasszikus latinság korában, a latin nyelvben a szótagok időértéke ki egyen
lítődbtt nagyjaból egyenlo hosszusagra.! A gregonán dallamoknak a hosszú
sággal és rövidséggel szemben való közömbösségéről bárki meggyőződhetbár
mely klasszikus gregorián dallam (pl. a Requiem első sorának) vizsgálatából.
Hosszú vagy rövid dallam-menetek egyként megtalálhatók hosszú vagy rö
vid szótag fölött. De nem kelléke a gregoriánru való alkalmazhatóságnak
a cikkírók által fontosnak hangoztatott cursus sem. A cursus (és akkor is
csupán a cursus planus) csak kevés gregorián műfajban érvényesül: néhány
recitatív dallamban, az introitusok zsoltárdal1amában, a zsolozsma respon
soriumainak versusában stb. A gregorián dallamkincsnek miritegy 900j0-a
közömbös a cursussal szemben. Mondhatorn tehát, hogy amik alapján a cikk
Irók a magyar nyelvet a gregoriánra alkalmasnak ítélik, azok egyáltalán nem
szükséges kellékek, sőt az alkalmazhatóság szempontjából általában kőzőrn

bösek.
Viszont a magyar nyelvnek a gregorránra való alkalmazását éppen az

teszi nehézzé, sok esetben lehetetlenné, amit a cikkirók tévesen előnynek

mondanak: a magyar nyelv "állandó jellegű hangsúlyrendszere". A magyar
ban mánden szónak első tagja hangsúlyos. Következhet utána akár egy tucat
nyi hangsúlytalan szótag, Ezzel ellentétben a latin nyelvben a hangsúly a szó
végétől szamitott rnasocuk vaay harmadik szótagon van, akárnúnv tagból
áll a szó, Mínthogy a hangsúly bizonyos dallami emelkedést is jelent, eb
ből az következik, hogya magyar szavak általában ereszkedő lejtésűek. (Ter
mészetesen ebből nem következik, hogy minden magyar szónak a zenében
lefelé haladó dallamunak kell lennie! Ezzel szemben 2-3-nál többtagú latin
szavak általában boltíves jellegűek, vagyis a szó végétől számított 2. vagy
3. szótagnál érik el a deklamációs tetőpontot. Ebből világosan adódik a két
nyelv közti prozódiai külonbség. Én a Vunlu: 1964. februári számában azt
mondottam, hogy a magyar nyelvnek a gregorián dallamokra való alkalma-
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zását ez a különbség "csak nagyon okkal-méddal teszi lehetövé". Ezt az állí
tásomat újra és határozottan megismétlem.

Nézzünk egy szemléltető példát a Collectio Rituum magyarnyelvű gre
gorián énekei kőzőtt." A feltámadási szertartás kezdetén a "Resurrexi" szó
magyar fordítása: "Feltámadtam". Mindkét nyelvben négytagú szó szerepel.
A fentebbiek szerínt a magyar szó ereszkedő jellegű: egy hangsúlyos és há
rom hangsúlytalan szetaggal. A latin szó viszont boltíves prozódiájú, mível
a hangsúly az utolsó előtti szótagon van. Míg tehát a latin szöveg művészíen

símul a lágyan .boltíves dallarn alá, addig a magyar prozódiát lehetetlenné
teszi a két hangból álló emelkedett neumás dallamrész. Ez a dallam magyar
szővegre nem alkalmas! Vagy a szöveget kell megváltoztatní, szétosztaní két
alkalmas kéttagú szóra, vagy a gregorián dallamot kell eltorzítani.

De vam még mas lenyogos külömbség is a magyar nyelv és a posztklasszikus
(egyházi) latinság közott. Említettem, hogy bármilyen hosszú legyen a ma
gyar szó, annak csak egyetlen hangsúlya van, a kezdő szótagon. A posztklasz
szikus latinság viszont ismer mellékhangsúlyokat. E nélkül a Iatín zsoltárok
sem volnának alkalmazhatók a gregorián zsoltárdallamokra. A mellékhang
súlyokat a főhangsúlytól visszafelé két szótagonkint alkalmazták. Ez a hosszú
latin szavaknak bizonyos hullámzást biztosít, ami a magyarban nincsen meg.
Ezt megügyelhetjuk fentebbi példánkon is. A "ResucrrexI" szó a végétól szá
mított második szótagon lévő Iőhangsúlyon kívül mellékhangsúlyt kap a vé
gétől számított negyedik, vagyis a kezdő szótagon, Ezt a mellékhangsúlyt a gre
gorián dallam is kiemeh kissé, majd a másoduk (hangsúlytalcn) azótagon alá
süllyed, hogyannal jobban kiemelje a harmadik szótag főhangsúlyát. Mind
ez a magyar "Fpltfllmadt"tm" szóban nem jut ktfejezésrc. Az a remekművű

zeneiség, amit az ot hangra kiterjedő kis gregorián dallam magában fog
lal, és arm a gregorián muzikalitásnak lényegéhez tartozik, semmivé válik
a dallam természetével ellentétes "Feltámadtam" szöveg fólött. De ez csak
egy kis példa. A gregorián énekeskönyvek tele varmaík ilyen esetekkel. Való
ban csak "nagyon okkal-móddal" lehet a gregorrant a magyar nyelvre átül
tetni. Ezért megismétlem 1964. júliusi cikkem szavait. "Távol legyen (annak) ...
még a gondolata is, hogya Irturgikus miseszövegek magyar fordítását egy
szerűen a gregorián dallamokra alkalmazzuk."

2. A három szerző bíráló cikkének második kérdése a liturgikus miseszö
vegek (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei) magyar nyelven való ének
lésének kezdő időpontja. Az előkészítendő Ílj magyar liturgikus énekeskönyv
ről szóló cikkemben (Vigüia, 1964. [úlius) a tárgy természetének megfelelőerr

részletes dokumentációt nem hoztam. Most azonban a három szerzőtől (ugyan
csak bizonyítékokkal való alátámasztás nélkül) állított ellenkező vélemény
cáfolataként részletesebben Igazolom állításomat.

A XVII. szazad második felében csaknem egyidejűleg több helyen is meg
indul az említett miseénekek magyar nyelvre való átültetése, ídletve átköltése.
Erdelyben a ferences Kájoni János 1671-ben magyarra fordítja és a Kájoni-kó
dexben lejegyzi a Credonak éneklésre szánt négyféle magyar fordítását. Ami
kor pedig ot évvel később Cantwnale Catholicum eimmel Csíksomlyón ki
nyomtatja énekeskönyvét, annaik 516. lapján ezt fr'ja: " ... ez a' Négy Patrem
(vagyis Credo) a kikkel itt mi közönségesen szoktunk élni: rnellyek noha még
eddig Magyar-nyelven nem voltak: de, hogy a'Kösség inkább meg-értse, eze
ket-is Magyarul fordítottam ...d Egerben Szegedi :B'el1€nC Lénárt egri püspök,
az északmagyarországi katolikus restauráció feje, szükségesnek érezte, hogy
elődjének, Kisdi Benedeknek 1651-i Cantus Catholicijét újra kiadja, Illetve át
dolgozza és bővítse., Az ő Cantus Catholici gyűjteményében már megjelennek
a magyarnyelvű miseénekek. A szövegek a latin miseénekeknek nem szeros
fordításai, hanem paraf'rázisszerű átültetéseí." Ezzel egyidőben, sőt talán vala
rnrvel korabban készült el Náray György énekeskonyve, a Lyra Coelestis. Ná
ray, bár esztergomi egyházmegyés pap volt, felszentelése (1668) után először

az egri egyházmegyében működbtt. Lehet, hogy ott hallott az előbb említett Sze
gedi-féle Cantus Catholici előkészületeiről,s ez indíthatta őt is új énekeskönyv
összeállítására. A magyarnyelvű miseénekek gondolatát is innen meríthette,
vagy talán az ő ötletét vették át a Cantus Catholici kassai jezsuita szerkesz-
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'tőí. Náray az egri egyházmegyéből hazatérve, mint csütörtöki (Csallóközben)
plébános elkészítette énekes könyvét, amely azonban csak 1695-ben jelent meg
.Nagyszombatban. Náray énekeskönyvének bevezetésében többet mond, mint
amennyit Bálint-Mezey-Rajeczky abból klídéztek. Leírja uí., hogy néhány
éneken kívül a többit ő maga szerzette. Sőt abból a célból, hogya protestán
sokkal vegyesen élő katolikusok legalább az ének kedvéért, amelyet magya
rul meg fognak érteni, szívesebben jojjenek szentrnísére, azért ő maga szerzett
magyarnyelvű miseénekeket.? Ugyancsak a XVII. század vége felé keletkezett
a Turóct Cantionale néven ismert, nyomdára elkészített, de kiadásra mégsem
került énekgyűjtemény. Ennek névtelen szerzőie ezt írja a bevezetésben: "So
kak kivánságának és a közszükségletnek eleget akarva tenni, elkészítettem rrun
den nagyobb ünnepre és évközi időre magyar nyelven, a Kyriet, Gloriát,
Credot, és hozzáadtam még sok más új éneket. (Eredeti szöveg Iatinul),

Kájoni, Náray és a Turóci névtelen tehát kifejezetten tudomásunkra hozza,
hogya magyannyelvű miseénekeket ők maguk fordították, illetve költötték át
magyar nyelvre, Sőt Kájoni azt is megmondja, hogy előtte a Credot még nem
fordították le magyarra, és Náray és a Turóci névtelen szavai sem hagynak két
séget afelől, hogy fordítasukra szükség volt. Ez nem állana fenn, ha énekes
könyvük magyar rniseénekeí csupán írásbeli Iecsapódásaí volnának régi élő

szóbeli hagyománynak.
Ezek alapján azt hiszem, hogy itt a három cilklkírótól "elavultnak" bélyeg

zett filológiai mószer alkalmazható, vagyis ha tudjuk, hogy Kájoni, Náray és
a Turóci névtelen maguk fordították latinból a míseénekeik szövegét, akkor
azoknak első hiteles lejegyzését saját énekeskönyveikben találjuk meg, és nm
csen szükség arra, hogy szövegtörténetí vizsgálattal próbáljuk megállapítani
azok keletkezési korát." Ha meggondoljuk, hogy ezeknek az énekeskónyveknek
keletkezési ideje a torök hódoltság legnagyobb kiterjedésének korára esik, to
vábbá figyelembe vesszük, hogya Pozsony melletti Csütörtökön, Turócban,
Kassán és Székelyföldön keletkezett énekeskönyvek csaknem az egesz akkori
félhold-Magyarországot képviselik, akkor joggal megismételbetem azt a kifogá
solt állrtásomat, hogy "a XVII. század vége felé lesz általánossá Magyarorszá
gon a szentmíse hturgíkus szovcgcmck mngyarnyelvü éneklése".

ilVIilndazonáltal Illem állítom, sohasem is állítottam, hogya ma ismert és
fentebb felsorolt énekeskönyvek a XVII. század összes rlyen természetű énekelt
tartalmazzák. Biztosra VCS7em. hogy más énekeskönyvek elvesztek vagy lap
panganak. Azt sem tartom lehetetlennek, hogy ::F e'Y1lítettp" ( '~rrtbban lS
keletkezhettek rnagyarnycrvú miseénekek. De ha valaki ezt a lehetőséget tény
ként akarja állítani, annak azt bizonyítania is kell. A három cikkíró azon
ban ezzel adós maradt. Mindenesetre Kájoni, Náray és a Turóci névtelen sa
ját fordításait semmiféle "szövegtórténeti" vizsgálattad nem vetíthetjük visz
.sza az őket megelőző korokra.

Megállapításaimat megerósítení látszanak a magyarországi egyházi rendel
kezések.

Az 1564-i nagyszombati zsinat nyomán I. Ferdinánd király dekrétumot
adott ki, amelyben így rendelkezik: " ... mrvel a tanulatlan emberek nehezen
tudják elméjüket elvonni a földiektől, hogy tehát ezeknek szívét hálaadásra
és Isten dicsévetére segítsük, szabad az áldozás (post communíonern) után va
lamilyen himnuszt vagy zsoltárt... népnyelven énekelní.t'" Ha a szentmise
alatt is magyarul énekeltek volna, nem lett volna szükség a rnise végén erre
a királyi engedélyre. Az 1629-i nagyszombati zsinat így rendelkezik: "Mivel a
szentbeszédek előtt és után hazai szokás szerint az iskolamesterek népnyeívű

énekeket énekelnek, ezentúl egy plébános se engedjen ilyet énekelni, hacsak
a vicarius generalís azokat jává nem hagyta. Meghagyjuk tehát a vicarius
úrnak, hogy hozzáértök segítségével válogassa ki azokat az énekeket, amelye
ket alkalmasnak talál, .. , és ezeken kívül más énekeket ne énekeljenek a
templomban vagy a körmeneteken és zarándoklatokon.t'" Ha az egész mise
alatt magyar énekeket énekelt volna a "nép", akkor a zsinat nem csupán a
.szentbeszéd 'előtti és utáni énekekről nyilatkozott volna, hanem a hit szem
pontjábel sokkal kényesebb miseénekekre is kiterjedt volna, 1674-ben Domo
kos Kázmér erdélyi vicarius generalis apostolicus elrendeli a Székelyföldön,
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hogy "az iskolamesterek és az énekesek a misében az introitus, Alleluja, Gra
duale stb. éneklését el ne hagyják ..." Továbbá: "mindegyik.üknek legyen Bre-·
viariuma, Gradualeja, Antiphonaleja."?" Nem kétséges, hogy ezek a liturgikus
könyvek nem magyar nyelvűek voltak, és azokból nem magyarul énekelt az
iskolamester. 1717-bem Mártonfi György erdélyi püspök megkívánja, hogy a
mise énekeit az iskolamesterek latinul énekeljék, vagy ha nem tudnak eléggé
latinul, legalább magyarul végezzék.!' Ez az év viszont már az az idő, amikorra
a XVII. század második felének kezdeményezése szélesebb körben elterjedt,
s Ú;y, kísértés van arra, hogy a latin éneklést elhagyják.

De állításomat kiegészíti néhány történeti adat a XVII. század mindennapi
egyházi énekgyakorlatából. Náray csütör-töki plébános korában feljegyezte fa
lujának sok liturgikus gyakorlatát. Az éneklést is.l2 Feljegyzéseiben nyoma
sincs annak, hogya mísén a nép magyarul énekelt volna, de viszont kifeje
zetten említi az Agnus Dei éneklését. A szóbanforgó cikkemben már említett
XIV. századi bencés Gradualenak, amelyet a XVII-XVIII. században Csík
szentdomokoson használt a mindenkori falusi kántor, XVII. századi bejegy
zéseiból az előző cikkemben már idézetteken kívül még nagyon sok részletét
tárhatern fel a csíkszentdomokosi egyházzenei életnek. A Gradualeban az int
roitusok zsoltárversének csak kezdő szavait jegyezte be a kódexíró, mert a
szerzetesek betéve tudták a latin zsoltárszöveget. De amikor a csíkszentdomo
kosi kántorole énekeltek belőle, ők már nem tudták betéve a· zsoltárok latin
szövegét, azért alapszélére beírták azt. Kétségtelen bizonyíték, hogy ők is
latinul énekelték a mise énekeit. Az is érthetetlen lenne, miért jegyeztek be
éppen a XVII. században latinnyelvű Kyrie-trópusokat a kódex szegélyére. ha
nem latinul énekelték azokat? De megtaláljuk a kódexben a nyelvi átváltast .ís..
mert a lapszélen itt-ott megjelennek a latin szekvenciák (prózák) magyar for
dításaí.!" Ezek az adatok bizonyítanak egyúttal amellett is, hogya trienti zsi
nat rendelkezéseitől függetlenül a trópusok és szekvenciák a valóságban tovább
éltek. Indokolaltlan tehát a cikkírók szónoki kérdése, minfha Náraynak és tár
sainak ötnegyed század szünetelés után újra kellett, volna feléleszteniök a tró
pusok és szekvenciák gyakorlatát. A szebeni és brassói Antiphonalék bejegy
zéseíből, valamint a XVII. századi erdélyi Agendákból azt látjuk, hogy a ~VII.

században részben még az evangéliumok is használták a középkorí latin gre
gorián énekeket.>' Nincs tehát okom, hogy változtassak meggyőződésemen..

amely szerint a magyarnyelvű rniseénekek a XVII. század vége felé-Iettek ál
talánossá Magyarországon.

3. Végül válaszolnom kell még a cikkíróknak a tömegénekléssel kapcso
latos állítására. 1964. júliusi cikkemben vázlatosan leírtam a mísén való rész
vétel külföldi és hazai középkorí gyakorlatát. Az olvasó abból megállapíthatja,
mennyire alaptalan a három cikkírónak az a vádja, mintha szerímtem ,,'hét
száz évig népünk a templomokban hallgatott" volna a szentmísén. Jól tud
juk, hogy az újonnan megkeresztolt magyarság már az Arpad-korban annyira
ismerrte és szerette a Kyrie eleíson-t, hogy ennek kiáltásával indult harcba. A
templomban is énekelte azt latinul (illetve görögül). Nem véletlen, hogya sok
féle trópusból éppen a Kyrie-trópusok lettek közkedveltek il nép előtt, és ezek
mentek át a XVII. században magyarnyelvű trópusokká. Vagy például a köz
napi Benedicamus Domino dallamát parodizálták Pominóczky Fülöp hívei
(11520 körül) a "Bátya-bátya rnely az út" népdal szövegével.P De hogya közép
korban a liturgikus énekek nagyobb részét' csak kevesek énekelték, azt most
is vallom. Ez a külföldi egyházzenetörténeti Irodalomban is közfelfogás. Na
gyon hálás lennék bírálóimnak és sokat segítenének az egyházzenetörténeti
kutatásban, ha bizonyítani tudnák, hogy a középkorban Magyarországon Nyu
gattól eltérően az egész nép énekelte akár latinul, akár magyarul a: mísét, Saj
nos azonban, a bizonyítékokkal itt. is adósaik maradnak.

Balás Agoston csíksomlyói ferences 1719-i Kancíonáléjának a cikkíróktól
idézett panasza, hogy ti. nem javíthatja ki Kájoni Credo-fordítását, mivel azt
már a "parasztelmberCik is így tudják" (1881), semmit sem bizonyít bírálóírn
állítása mellett, mert Kájoni kora (1671 után) a legtágabb értelmezésben sem
mondható középkornak, sem Kájoni fordítása nem tolható vissza a közép
korba, Sőt állításuk inkább rnellettem bizonyít, ti., hogy éppen a XVII. szá-

381



'zad második felében tanítják meg mindenfclé a népet a magyar míseénekek
-éneklésére.

Ugyanebben az időben Náray beszámolójából viszont azt tudjuk, hogy
Csütörtök mezővároskában az iskolammter maximálisan tíz énekes diákjá
val a templom szentélyében a pulpitus előtt énekli a míse énekeit. Arra, vi
szont célzást sem tesz, hogy a nép is velük énekelt volna. Sőt amikor barokk
módra mindemfelé felkerült az énekkar a templom kórusára, Náray akkor
is kitartott ,a középkorí hagyományon alapuló, szentólyben való éneklés mel
lett. Pedig ha az egész nép énekelt volna, a kórusról az iskolamester énekes
-díákjaival jobban tudta volna vezetni ,a nép énekét.!" (Szigeti Kilián)

lA' latin nyelvnek a gregoriánnal való összefüggését kimerítően tárgyalja. A Mocquereau a

Nombre Musicol c. művének II: kötetében. ~ Rövid összefoglolását Jubilote! c. könyvünk 52-55.
lopjoin adtuk. (Magyar Kórus, 1948.) - 2A háram iró szerint a "Collectio Rituum dallamai között
nem is találunk egy gregoriánt sem", Ez nem állja meg heJyét, merr a feltámadás és temetés
szertortésónó l többet is találhat az alvasó. - 3Papp G.: Kájoni János orgonakönyve. Bp. 1942. 3. 1.
·(Különlenyamat a Magyar Zenei Szemle II. évf. 5. sz.-ból.) - 4Bogisich M.: Szegedi Ferencz Lé
nárt egri püspök Énekes Könyve. Bp. 1886. (Értekezések a nyelv- és széptudományak köréből. XIII.
k. IX. sz.) - -Békes! E.: Mogyar egyházi írók csarnoka. Náray György. (Új Magyar Sion. Eszter

·gom, 1884. XV. évf.) - Náraynak a csütörtöki plébénlán lévő kézirata olapján Sill Ferenc készi
tett cikket. amely a Vigiliában megjelenés előtt áll. Kéziratát szíves volt rendelkezésemre beesé
teni, amiért neki ezúton is hálás köszönetet mondok. - GBogisich M.: Cantionale et Passiontille

Hungaricum. Bp. 1882. (Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. X. k. VIII. sz.) - 'Szük
ségesnek tartom megjegyezni, hogy ezen megállapítást mintegy 80 évvel előttem már lényegében
megtette Bogisich Mihály, a magyar népének nagy kutctó]c. Azóta Papp Géza erősítette meg Bo

gisich véleményét "A magyar katolikus egyházi népének kezdetei" c. tanulmányában (Bp. 1942.
,Magyar Kórus.) Népénekes gyűjteménreinkről részletes összefoglaló tanulmányt találunk a Ka
.tholtkus Szemle 1901. évfolyamában: Bartha J.: A magyar katolikus énekköltészet a XVIII. szá
zadig. legújobban Schram Ferenc foglalta össze a rájuk vonatkozá újabb eredményeket Be
vezető népénekeinkhez c. könyvében. (Rotaprint sokszorosités.) - 'SPéterffy: Sacra Concilia ...

Viennae, 1742. II. 182. 1. (Latin szöveg.) - 'U. o. II. 254. I. - JOVeszely K.: Erdélyi egyháztörté
nelmi adatok. Kolozsvár, 1860. 47. I. - ifU. o. 72. I. - 12Kézirota ma is a csütörtöki plébánián ta

lálható. - 13A Gradualét részletesen ismertettem a Magyar Könyvszemle 1964. évf. 2. számában
uEgy XIV. századi énekeskönyvünk továbbélése" címmel. -:... i4Az Antiphonalekat személyes kutatás

.bő! ismerem; az Agendákat és az istentiszteletek átalakulását Roth, E.: Die Geschichte des Got
1esdienstes der Siebenbürger Sachsen (Göttingen, 1954.) c. könyve ismerteti. - HL. Szigeti K.: A
.1egelső mogyar népdal helyes értelmezése, Bp. 1960. (Néprajzi Közlemények. 32-34.) - 16L. Siíl
Ferencnek az 5. jegyzetben említett eikkét.

KOSZTOLANYI ÉS A HALAL. Kosztolányi Dezső, lakd 80 évvel ezelőtt,
1885. március 29-é1n született és 1936. novernber 3-án halt meg, azok közé a
költők közé taetozík, aikJilk rnondanívalójukat szúkebb rnesgyék közé sűdrt:li.ik

össze, ezzel egyúdejű1eg mélyebbre hatolnak, nem egyszer egészen a Iényegíg.
Költészetében nem a íhartgu'Latok Ifiitloo:n árnyalása a legldlÖnrtőibb, hanem az 00
magával való vívódás: miképpen sodródik az életben kielégületlen ernber a
halál-líra közelségébe. Szomorúsága és lemondó, halik tónusa allkat! hajlamain

"kívül bizonyára ebből a kielégiil,etlenségből és az élet értelmét nem látó filo
zófus pesszimdzmusából ered. A halál Ikőltői probléenája senkinél sem szólal
meg elevenebben, mint Kosztolányinál. Ady és Tóth Árpád is kifejezi, de nála
főmotívummá válsk, Nem, mint a fia italos Ifra je1legzletessége és Illem, mínt
egy-egy !költői korszak programja, hanern mínt ezerves és állandó, visszatérő

rnotívum, Az élettől való búcsúzkodás éppen ezért nem szerepjatszás nála a
kezdő években sem, végigkíséri a gyermeki élményt Ikifejezö cükluson át az
utolsó versekig.

Az európad lírában alig ta·l.á:1juik párját ebből a szempontból. Legközelebb
talán Rilke áld hozzá, aminek verseit egész életében, sőt még halálos betegsége
idején is olvassa. Vele együtt vallja, hogya halál életünk Icgfontosabb rnoz
zamata; a halál szorosan kapcsotLódilk az élethez és egyik a másik méldcül el
sem Iképzelhető. Ríhke is olyan Iha:M.l után sóvárog, 'amely a sajátunk, amelyet
rnár a magunk életében rnegér.lehtünlk.
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Kosztolányi halál-költészete mérhetetlen életvágyból fakad. "Vágya olyan
vad és szenvedélyes, mínt egykorcs titáné." Hiába másmilyen alkat, mint Ady,
az ő mértéktelen életszorma ég benne, ő is núndenben magát találja meg és
fenékig akarja üríteni a poharat. Élne, de lelkí alkata más, mínt az élet igazi
-élvezőjéé, ezért vágya mindig meddő marad. Hiszen az életkínálta élvezetek
nagy része másnak szól, a reánk várók nagy része után szánkban mindig ott
marad a csömör vagy kielégületlenség, különösen aikkor, ha a mindennapí
embernéligényesebbek vagyunk; azután meg ez a suta élvezet is cserbenhagy
majd bennümket, rnert jön az ősz és az öregség - és jön az élet hiánya, a
halál. Míndez mit idézhet elő a költő lelkében, ha nem örökös szornorúságot
és míre kényszerítheti, mínt arra, hogy elmondja a szegény gyermek és a bús
férfi panaszaít és barátkozzék a halánal ?

A halál élménye, ha hihetünk a .fiatal költő vísszaemlékezéseínek, már a
gyermek Kosztolányi lellkében nagyon eleven. A halál látható köntösbe bújik,
valóságos figura, a magányos gyermek játszótársa és réme. És ez a rem a
későbbi évek folyamán többször csalogatja a már most megtört költöt az ön
gyílkosságra. E versei azonban nem hatnak igazabban. rndnt a megvert gyer
mek "vüággá rnegyek" kijelentése. Solokal jobban ragaszkodik ő a szülői ház
hoz, vagy mondjuk az élethez, semhogy öngyílkossággal kacérkodó verselit ko
rnolyan .vehetnők. Az azonban nyilvánvaló, hogy a halál rníndig közelébern
.ábl, és az is, hogy rníndcz azért van, unert jó korán rádöbben és ez a ráisme
rés költészetében is állandóan kifejezésre jut: az övéhez hasomló óriásli élet
vággyal és ily kevés életakarattal nehezen boldogulhat. A'I1I~a azonban nem [ön
rá, hogy önmaga alkotta kainámban szorong, amelynek határai a bölcső és a
kopcmsö,s ami ezt a kis teret .kdtölti, az maga az élet.

Hiába szűík mekd a IkalráJm, nem tud kitömi belőle, Mert a karám kulcsa
valami, a földi világon túlrarnutató hit volna. Ez a hít-ólrnény hiányzlik Kosz
tolánylból ; fiatalabb korában a "bal lator" megrögzöttségét dicsőítő emberi
gőg, 'később a kiáibrándul,tsá,g és Ikilátástalainság n,ihUje töltötte ki a helyét.
Néha-néhaiugyan - leülönösen érettebb korában -, ha nem is olyan mérték
ben, mint Adynál, nála is felbukkan a ,gye11mekkori hit emléke. Ezek a nami
niszccnciák azonban mint a hittől távoleső embert ragadják meg. Adyban az
Istentől való elszakadás, a vágy az elvesztett hit után néha tüzes, rnély ger
jtdelemmé válik; Kosztolányi nosztalgiája csupán szomorúságát növelí, Néha
néha, például a megállott óra képével kapcsolatban, fel-felrémlik előtte valamí
az öröklétből, de rnilyenségéről nút sem tud .mondani, nem más az, rnínt va
Talmi állandóság, amelynek a halálban megszűn,óember nem részese, mert a
halál után semmi sincs. A halott itt hagyja esernyőjét. sétabotját és itt hagy
egy soha többé be nem tölthető ürt, Hiszen milliók között egyetlenek vagyunk,
senkisem pótolhat bennünket,

A halál Kosztolányinál tehát csupa negatívum: megszűnés, lemondás, éle
"tünk sötét zsákutcája, mínden keserűség forrása. És a haláltól didergő költő,
hogy kevésbé ckelljcn félnie tőle, megszópítí a mumust, mínt a gyermek, 
elkezdi dicsőíteni a halált, amely most rnár nem csupán feleségnek, barátnak
és gyermeknelk,esemyőnelkés sétaootriak itthagyása, nem lis csupán fiziológiai
tény. Sokkal több, sőt a legnagyobb dolog a vílágon; úgy készül rá, mínt egy
óriási feladatra. Költői zenitjéről visszapillantva úgy érzi, hogy minden mű

vészet ebből nő ká: az élet és halál nagy kontrasztja váltja ki az ember al
kotokedvét. "Ha nerrrJenne halál, rnűvészet sem lenne." Szánja azokat, akik
elmerülnek a különböző mondandvalók özönében, mert ő már tudja, hogy köl
tészetének minden parányi virága a halál-érzésoőlsarjad.

Egyszer azonban - sajnos, Imár élete végén - rés támad a karám falán
és e résen keresztül valamit megpillamt,amit eddig nem látott, és az élet és
halál értelmetlensége miatt míndíg szomorú vagy keserű !költőt olyan boldog
sággal tölti el, aminőt eddig talán sohasem érzett. A "Hajnali részegség" círnű

versében mondja ezt el, amelyet Kárpáti Aurél Kosztolányi költészete kupo
lájának tart. A tépelődő költő egy őszi hajnalori fedezi fel a legmélyebb ér
zést, amely emberi lélekben megszülethet. Eszébe ötlenek nagy problémái, a
sok ragyogóan ik:if.ejezett emberi rnondat, és ugyanakkor rádöbben arra, hogy
valamí kimaradt, valami túlságosan is hiányzik életéből, Itt sem tagadja meg
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teljesem- önmagát, itt is érezhető egy kevéssé a "talán" érzése, de mégis ez te
kinthető a végső' principiumnak. Szkepticizmusba hajló lényéből világosan
buggyannak ki a szavak:

Nézd csak, tudom, hogy nincs mibe hinnem,
s azt is tudom, hogy el kell mennem innen,
de pattogó szívem feszítve a húrnak,
dalolni kezdtem. ekkor az azurnak,
annak, kiről nem tudja senki, hol van,
annak, kit nem lelek se most, se holtan.
Bizony, ma már, hogy izmaim lazulnak,
úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
hol lelkek és göröngyök közt botoltam,
mégis csak egy nagy ísmeretlen Úrnak
vendége voltam. (Szeghalmi Elemér)

JEGYZETLAPOK. (Irodalomtörténet.) T. fölhív és kérdez valamit, valami
francia vonatkozást, amit véletlenül tudok. Megköszöni. "Majd kapsz egy láb
jegyzetet a munkámban" - mondja.

Később eszembe jut és elgondolkodom ezen a lábjegyzeten. Persze, nem
tagadom, kellenek lábjegyzetek. De időnkint olvasok tanulmányokat, melyek
míntha "arra mennének", hogy minél több lábjegyzetük legyen. A kutató cé
dulázik; mikor földolgozza céduláit, nincs szíve akár csak egyetlen egyet is
kidobni. Mindet "beledolgozza" a művébe, irgalmatlanul.

Meg is kívánják tőle, a "teljesség" nevében.
És a teljességnek ezen a fajtáján is el lehet gondolkodni. A cédulák és

jegyzetek teljességén. a teljességen amely számontartja, mít írtak eddig ar
ról,akiről ír, hol írták, ki írta; végül aztán az alak elvész a bíblíográfíában.

Egyszer egy tanulmányomat tapintatosan visszaküldték kiegészítésre. Na
gyon jó, moridták, de kevés a lábjegyzet. Ha lennél szíves még néhányat ...

Voltam szíves, természetesen: alkalmazkodni kell az Illemszabályokhoz,
melyek félig-meddig játékszabályok. De megvallom, kicsit idegenkedern ettől

a játéktól. Inkább Marcel Arland-nal tartok: úgy foglalkozni a múlt, az iro
dalomtörténet alakjaíval, mintha élnének. .Leur [aire l'honneur de les consi
dérer comme des écrivains vivants." Megtisztelni őket azzal, hogy úgy tekint
jük őket, rnintha élő írók volnának ...

Elhiszem. hogyalábjegyzeteknek is meglehet a maguk boldogsága. De a
világ valamennyi lábjegyzetének boldogságát sem cserélném el annak a köz
vetlen kapcsolatnak a boldogságáért, mely akkor. tölti el az embert, ha sike
rül (mennví cédulázás árán sokszor!) egy-egy régi írót valóban életre kelte
nie, és vele élni egy kicsit régvolt s újraszületett életét.

(Nagyvakáció.) Míkor' [avában benne vagyok, mindig úgy gondolok egy
egy munka - tanulmány, fordítás, antológia-szerkesztés - befejezésére, hogy
utána jön majd a nagyvakáció: egy hosszú, napfényes vakáció, amikor az
ember nem csinál majd semmit, vagy csak azt csinálja, amihez éppen kedve
támad.

Aztán az utolsó percben mindig közbejön valami, és a vakáció elmarad.
Sajnos, túl vagyunk a vakációk korán.
(Kis igazsá.gak.) Az egész napi munkánál csak az egész napi munkátlan

ság fáraszt ki jobban.
Az üres beszélgetések agyat kiszívó fáradtaága. Néha két nap kell hozzá,

hogy egy üres napot kiheverjünk.
Elfelejteni és megbocsátani. Olyan tökéletesen elfelejteni, hogy már ne

is legyen mit megbocsátani.
A. É. mondja: mikor az ember nem akar dolgozni, elkezd fiókot rendezni.

Igen; de mikor az ember elkezd fiókot rendezni, rendszerint visszatér a mun
kakedve. Látja a sok lomot, töredéket: mindazt, amit rendbe kell hozni, be
kell fejezni. És elkezd dolgozni.

A fiókokról. Rendetlen fiókokkal nem lehet élni. Túlrendezett fiókokkal
még kevésbé, (r. gy.)

Felelős kiadó: Saád Béla
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