
tok szerosabbá és kellemesebbé téte
le. Módszere tehát csakis a szellem ne
mes eszközeinek felsorakoztatása Ie
het. Helyükbe sohasem léphetnek sze
retetlen és fölényeskedő kijelentések,
vagy éppen goromba hangoskodások,
Ebből azonban nem az következik,
hogy "elvtelen" magatartást tanúsít
sunk. A párbeszédet folytató mínde
gyik félnek joga és egyszersmind kö
telessége, hogy a maga igaznak tartott
nézeteit őszintén képviselje, s amíg rá
nem jött esetleges tévedésére, ki is
tartson mellettük.

Magától értetődik azonban, hogy
mindenféle párbeszédnek csak akkor
van helye és jelentősége, ha a beszél
gető partnerek az igazság megismeré
sére becsületesen törekszenek. Ha te
hát azt kellene tapasztalnia bárme
lyik félnek, hogy partnere a maga el
lenvetéseivel csupán feszültséget akar
teremteni, vagy önmagát kívánja "ér
dekessé" tenni, akkor már teljesen fe
lesleges is folytatni a beszélgetést.

Mint azonban már bevezetőben is
jeleztük, a mi részünkről, hívő kato
likusok részéről az a legfontosabb,
hogy a hitünk mellett felhozott érvek
hez a saját életünk tanúságtételét is
csatoljuk. Vagyis amit mondunk, asze
rint cselekedjünk ls. Minden vallásnak
és világnézetnek ez a leghatásosabb
"apológiája". Annyit jelent ez, hogy a
hétköznapi életben, családban és mun
kahelyen való helytállással. továbbá
szellemi nyíltságunkkal is igazoljuk,
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hogy az a vallási tanítás, amelyről be
szélünk, nemcsak elmélet számunkra,
hanem gyakorlati valóság is. Akkor
ugyanis minden más világnézetet val-'
ló ember is legalább annyit el fog is":
merni, hogy. a katolikus hit nem azo
nosítható sem a szűklátókőrűséggel,

sem az ügyefogyottsággal. sem a gör
csös ragaszkodással bármíhez, ami a
tudomány és a társadalom haladásá
val elavult.

Meg kell jegyeznÜDk azt is, hogy az
ígazi párbeszédhez, akár különböző

világnézetek hivatott képviselői, akár
az egyes emberek között indul meg;
megértő türelem is szükséges.· A tü-.
relmetlen ember nem rendelkezhet
azokkal a lelki-etikai tulajdonságok
kal, hogy más felfogásúakkal termé
keny párbeszédet folytasson. A kato
likus embernek számolnia kell azzal a
nehézséggel is, hogy igen sokan abból
ítélik meg a katolikus tanítást, amit;
agyakorlatban megvalósultnak látnak.
belőle. Már pedig találhattak rá ese
tet, hogy a természetfölöttinek egyes
hirdetői. akikkel érintkezésbe jutot
tak, olykor még a természetes emberi
erkölcs követelményein is túltették
magukat.

Ne feledkezzünk meg végül arról
sem, hogy a világnézeti párbeszéd
eredményességéhez - a hívő ember
szemével nézve Isten kegyelme is
szükséges,

SzemWll András

KOVACS VINCE PÜSPÖKI JUBILEUMARA. ,Alfa és Ómega, könyvek,
alföldi táj jegenyékkel s míndezt egyetlen hatalmas és egyszerű misszíős kereszt
fogja egybe. Ez Kovács Vince zairai felszentelt pÜSJPÖk, váci apostoli konnányzó
címere, akinek negyedszázados püspöki jubileumáról most emlékezett meg. az
ősi váci egyházmegye. De szerétettel és [ókrvánságokkal gondol reá az egesz
magyar katolíkus társadalom.

Címere önvallomás, önjellemzés is. Vallomás azokról az eszményekről. ame
lyeknek szolgálatában Kovács Vilnce a püspöki mitTáig emelkedett és amelyekhez
a nagy kíterjedésű egyházmegye kormányzásának gondjai között is hű maradt.

:Életútja annyira töretlenül egyenes, hogy néhány mondatban össze lehet
foglalni. 1886-ban született a Pest megyei Galgamácsán földműves családból.
Szüleít korán elvesztette. Középiskoláit, mint "kredenciális", magYaJTUI: szolga
diák járta ki. Teológiai tanulmányait Bécsben kezdte, majd Budapesten fejezte
be, ahol teológiai doktorátust is szerzett. 1910-ben szemelték pappá.
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A fiatal pap - bár doktori oklevél volt oa kezében - nem az egyházi tud().
mány vagy az egyházmegyei közigazgatás felé fordult. Hű akart maradni a
néphez, amelyből: származott. A leginkább rászorulókat kívánta szolgální Krisz.
ikls napszámában. az alföldi tanyák népét, amely templomtól, iskolától, a cívíü..
lláció mínden támaszától távol magánosan vívta akkor harcát a magyar homok
megfékezéséért. Egyszerre vállalta a hajdani mísszíös barátok sorsát, fáradságát.
véget nem érő gyaloglásait, és volt úttöréje a modem alföldi lelkipásztorkodás
nak, mely önálló pasztorációs központok, lelkészségek és új plébániák szervezé
lIIéVel kívánt segíteni a tanyák népének magáramaradottságán.

Néhány szóban nem lehet érzékeltetni, init jelentett akkor a vállalkozás,.
mennyi lemondást, áldozatkészséget kívánt. A fiatal pap azonban Ielkesen vál
iIalta mindezt első állomáshelyeín: Ceglédbercel, Kálló, Uri, Mindszent, Majsa
jakabszállás taJnyaviJágában. Jakabszá1lásoln páldául bogárhátú kis parasztház.
volt a plébániája és temploma egyszerre. Munkáját, beilleszkedését nagymér
tékben megkönnyítette,hogy szerette a szegénységet, egyszerűséget, szerette a
szegényeket és értett, tudott a nyelvükön beszélni. Nem utolsó sorban pedig:
rajongásig szerette a magyar tájat, az Alföldet. A természetes életet is, amelyről:

később püspök korában azt írta egy tanulmányában, hogy Isten OIl'Szágának
- alapja. •

l:lete végéig szeretett volna megmaradni tanyai papnak. Főpásztoraazonban
!elismerte egyénisége értékeit és tapasztalatai jelentőségét. Egymás után bízta
,. a nagyobb feladatokat: 1922-ben vácrátóti plébánossá, 1925-ben a kecskeméti
Szent Erzsébet templom igazgatójává, 1927-ben halasí plébánossa nevezte ki.
majd 1933-ban Vácra szólította, az egyházmegye központjába. legyen tanác&
edója lelkiekben és az egyházmegye újjászervezésében.

Igy jutott el 1940 júliusában a püspöki kinevezésig, ugyanazon évben a PÜS~
pökké való felszentelésig. A Gondviselés nem teljesítette szerény vágyát, hogy
népe között egyszerű tanyai papként élhesse le életét. Egyre nagyobb részt kel
lett vállalnia az egyházmegye kormányzásában. Először 1942-ben, főpásztora

halála után, káptalani helynökként, 1953 óta általános helynökként, 1959 óta a
Szentszék intézkedéséből apostoli kormányzóként víselí ia váci egyházmegye:
kormányzásának teljes gondját és-terhét,

"Dominus dabit viJrtutem" - az Úr majd ad erőt. Ezt választotta felszente
lSekor jelmondatának. Meg is kapta a kegyelmet: tisztségében is meg tudott
maradni annak, aminek ifjú fővel indult: a népével ízig-vérig összeforrott pap
nak. Ezt az eszményt sugározza papjai felé, ennek jegyében tudja megoldani
nehéz feladatait tapintattal és sikerrel. S ezért tudja öreg fejjel, hajlott vállal is
azt mondani fiatal papjainak: "örüljetek, hogy egy történelmileg soha nem
látott dinamikus kornak lehettek nemcsak szülöttei, nemcsak munkatársai, ha
nem, ami sokkal többet jelent, papjai is, ,akik történelmi alkotó munkát vé
~ek."

Olyan tanács, sürgetés ez, amelyet drága ajándékként fogad az ősz püspök
.t6l minden mai magyar katolikus. Ilyen ajándékként fogadja a másik sürgetését
is, amelyet levitái és diakonusai felé szokott hangoztatni: ,,Ministrare, non
ministrari." Ne várjuk, hogy mások ikiszoLgáljanakbennünket, legyünk szolgái
Istennek, felebarátunknak, népiinkinek és minden jó ügynek.

(Sinkó Ferenc)

. ÚJABB GONDOLATOK ANONYMUS GESTAJANAK PROLOOUSARÚL.
Anonymus Gestája prológusának kiterjedt irodalma van. Mint tudjuk, ebben a
prológusban találunk utalást a szerző személyí viszonyaira s a Gesta keletkezé
sére, tehát ennek alapján következtethetünk a szerző kilétérE! is. A szerző meg
állapítása pedig igen fontos, hiszen a magyarság történetét tárgyaló legrégibb
ismert rendszeres munkáról van szó. Ez a munka ugyanis nem egyszeru krónika,
még kevésbé egyes események feljegyzése, hanem tudatos rendszerbe foglalása
oa magyarság történetének az egész nemzet, s főleg az ifjúság számára. Mai'
lrezeológiáva!: történeti kézikönyvet akart adni a szerző nemzetének.

A prológusból azt is megtudjuk, hogy a szerzőnek nem az első történetírói
munkája ez a mű. Megírta már előzőleg a trójaiak: s a görög hábo:rú!k történeté't



15, és éppen ez a történetírói járta.ssága indította megbízóját arra, hogy vele
iTassa meg a magyárok történetét. A szerző a prológusban részletesen elmondja,
hogy meghízója milyen témakört adott neki munkája megírásához. Meglepő a
prológusban ez a részletesen vázolt témakör, úgy hogy felmerül a kérdés: hon
nan ismerte ezt a témakört a szerző megbízója? Nem tévedünk, ha azt állítjuk,
'hogy ez a témakör magától a szerzőtől származik, aki megbízójával beszélge
téseik során maga mondta el a magyarság történetére vonatkozó ismereteit.

A prológusnak a szerző személyére vonatkozó első kétségtelen adata az,
hogyatörténetírásban már jártas férfiú volt 5 olyan tudós, akinek alapos isme
retei voltak a magyarság történetéből. Azonban nemcsak a történeti esemé
nyeket ismerte, hanem azokat szinte nyomról nyomra földrajzilag is hozzá tudta
kapcsolni a magyarok járta földhöz, s a honfoglalás egész leírását stratégiailag
is olyan rendszerbe tudta foglalni, hogy ez a magyar Gesta a középkori had
'történeti irodalomnak is egyik Iegkímagaslóbb alkotása. Nem a személyes vitéz
ség, vagy egy-egy győzelmes csata dicsőítése az, ami katonai vonás ebben a
munkában, hanem a jól megtervezett hadászati felvonulásnak olyan katonai
meglátása és megértése, amit csak a hadviselésben is jártas férfi foglalhat írás
ba. Amint a Gestát olvassuk, szinte magunk előtt látjuk. Magyarország térképét
katonailag fontos váraival, hegyeivel, dombjaíval, folyóival. Méltán csodálhatjuk
il szerző széleskörű honismeretét.

Azok, akik a Gesta szerzőjének kilétét kutatták, a prológus második bekez
flésének a "dum olim in seolari studio simul essemus" mondata alapján úgy
vélekedtek, hogy a szerző tanulótársa volJt annak a személynek, aki megbízást
adott neki a Gesta megírására. Abból a körülményből ugyanis, hogy a szerző

az idézett latin szöveg szerínt a megbízójával együtt' vett részt iskolai tanul
mányban, azt következtették, hogy mindketten egy és ugyanazon időben tanít
ványai voltak valamelyik főiskolának. Pedig az ezt követő rész, amelyben a
szerző elmondja, hogy ő már korábban megírta a trójaiak és a görög háborúk
történetét. és iskolai tanulmányuk során éppen az ő trójai történetében válo
gattak, logikailag kizárja azt, hogy a két személy viszonya közös műveltségű

emberek, egyszerű tanulótársak viszonya lett volna. Az iskolai tanulásban való
közös részvételnek tehát csak egy másik személyí viszonyáról lehet itt szó, s ez
a mester és tanítványának viszonya. EJbben az esetben pedig a szerzőt nem a
XII., illetve XIII. század főiskolai hallgatói, hanem ennek a kornak hazai fő

iskolai tanárai, magisterei között kell keresnünk.
Ebben a tanár és tanítvány közöttí viszonyban az a különös, hogy

lJ
a tanárt a tanítványa bízza meg a magyárok történetének megírá

. sával, s a tanár a tanítványt köszönti műve előszavában. Ki lehe
tett vajon a mester tanítványa, akit, a díszítő jelzőkből következ
tetve, ilyen rendkívüli tisztelettel övez a szerző? Ki lehet az a leg
kiválóbb (dilectissimus), kegyes (amicus), tiszteletre méltó (uene
rob"'" és a tudományos irodalomban [ártas (art, litt'rol" ,dant~
inbutus) férfiú, akinek a szerző üdvöt kíván s azt, hogy törekvését
siker koronázza ?

Amióta Anonymus-kutatás van, míndig felszínen van-ez a kérdés, holott
szeríntern a szerző korának írásdivatja szerint "siglába" foglalta megbízója
nevét és kilétét. Ez a sígla, amely a prológus harmadik sorában látható, egész
világosan kivehetőlegegy nagy és egy kis h betű összevonásából áll.

Meggyőződésem, hogy ebben a két h betűből készült séglábam a Henrica
hereditario szavak rövidítését kapjuk. Mindkét szó pedig csak III. Béla fiára
és utódjára, Imrére vonatkozhat. A Gesta tehát Imre idejében, sőt Imre meg
hagyása alapján készült. Imre volt az, aki a szerzőnek, a mesternek tanítványa
volt. Reá vonatkoznak a már említett dicsérő jelzők. Imrét ragadta meg a szkitha
múlt s a honfoglalás számos kérdése, amelyeknek megírására a szerzőnek meg
bízást adott. Imre ilyen írányú érdeklődésének <tárgyi bizonyítékát szolgáltatja
az atyja által megkezdett, de az ő uralkodása alatt befejezett esztergomi királyi
palota, amelynek szoboralakjaiban míndvégig ott látjuk a szkitha hősök tisz
;eletét.
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Az Anonyrnus-kutatésban felvetődött az a kérdés, hogy a szerző, a tudós
magister, akit a fentiek alapján Imre király tanítómesterének is ken tartanunk,
míért hivatkozik mímdjárt a prológus elején arra, hogy egykor Béla király
notáriusa is volt? iMagáJra nézve mi megtisztelőbbetlátott abban, hogy ő a királyi
tanítvány atyjának notáriusa volt? Ma az akadémiai értekezésektőla legkisebb
tankönyvekig nem is emlegetik másként ra Gesta szerzőjét, mint Béla király név
telen "jegyzőjét".

A notáríus szó, mínt udvari tisztség neve, kétségtelenül jegyzőt jelent, de
oa notárius, mimt művelődésügyí fq,galom a tanító, az írás első tanítójának jelen
tésével azonos. Nem kívánok ra történeti kézikönyvekből is már közhelyként
ismert olyan tétnyeket felsorolni, amelyek III. Béla görög neveltetéséről és arrr-ól
szólnak, hogy ő vezette be hazánkban a hivatali írásbelíséget, csupán utalok
rájuk, hogy megértsük, mílyen jelentős és igen megtisztelő feladatot kapott a
szerzö, amikor a királyt kellett tanítania az írás-olvasásra. És akkor, amikor
a fiának már főiskolai fokon lett a mestere, rnéltán büszkélkedhetett. hogy "igen
dicső" (gloriosissimus) atyjá.l1lllJk is egykor notáríusí fokonta:nítója volt.

Középkorí latin irodalmi szövegeínk fordításainak gyakori hibái onnan ered
nek, hogv oklevélszótárak alapján készülitek s ~gy a Iefordított szavaknak azt a
jelentését adják vissza, ami az oklevelek fogalmazásáoan helyes, de más értel
mük van az irodalmi művekben, A középkor írói latin nyelvtudásukat a klasz
szikus latin irodalmi rnűvek olvasásával fejlesztették, si annak, aki a tudomá
nyokat művelte és magísterí fokozathoz jutott, nyilvánvalóan ismernie kellett
a latin klasszikusokat.

A Gesta szerzője is ezzel a klasszikus műveltségével vált íróvá. Műve szer
'kezetének és stílusának gondosságán ott van a klasszikus műveltség nyoma. Igy
lehetett kért királynak, rapának és fiának is oktatója, tanítómestere. Nem ő ike
reste az udvar kegyeit, inkább ő' reá, az ő műveltségére és tudományára volt
szüksége az udvarnak. Amikor Imre korában már mestere volt a tudományok
nak, műveltsége és képessége felsőbbségének tudatával, de a kijáró tisztelettel
beszélt királyával. A Gesta megírásában történt késedelme míatt önérzetesen
hivatkozott arra, hogy a mozgalmas idők míaet más dolga is volt, SI bizonyára
a király is tudta, hogy magisterének elég rramkájaakadt ra sok dolgot adó na
pokban. A szerző közéleti férfiú és tudós volt, de az utóbbi mesterségére volt
büszkébb. Nemcsak a királyok, hanem egész hazájának tanítómestere akart
lenni. Prológusának második részét, amelyben munkájának jelentőségéről ír,
már nem is a királyhoz, hanem az egész nemzethez intézi. Hivatkozik tudomá
nyos módszereíre és hangsúlyozza, hogy művével azt a célt akarta elérni, hogy
a nemzet tudományosan ismerje meg a "dolgok valóságát". Végül egy invoká
cióval fordul Magyarországhoz és nem a királyhoz, ahogyarn egy hajbókoló
udvari kegyenc tette volna, és azt kívánja, !hogy az ország minden időben öröm
mel beszéljen írója munkájáról.

A prológus szövegének és egész gondolatrnenetének vgondos és figyelmes
tanulmányozása önkéntelenül azt a gondolatot veti fel: Iehetséges-e, hogy a
magát nemcsak királyok tanítóiának, hanem az egész nemzet írójának (Hunga
riae suus litterator) tartó férfiú a prológus iniciáléjában csak "egy p betűvel

jelezte volna a nevét, azt a kétséget támasztva, vajon Paulusnak vagy Petrusnak
hívták-e? J

A Gesta prológusában a szerzőnek Ölnmagára vonatkozó részei, a szerzőnek

Ölnmagáról mondott önérzetes kijelentései arra utalnak, hogy a szerző ebben a
P betűben többet mondrott, mint egy egyszerű személy.nevet. Prológusa végén
nem egyszerűen az olvasónak ajánlj,a munkáját, hanem Magyarországnak, hogy
az örvendezzék saját íróiának művében.

A szerző bizonyára. sokat olvasta Vergilius híres magyarázójának, Servius
nak műveit, azét ra Serviusét, aki tudományára büszkén Magister Urbis Romae
nak nevezte magát. E nagy filológus példájának hatása alatt nevezhétte el
magát is a Gesta első szavaiban az aikkor haszmált szerkezetű ildfejezéssel .Pat
riae dictus magister"-nek, ra haza tanítómesterének. Nézetem szerint a sokat
vitatott jelentésű P betű ra Patria SIZÓ sigláta és nem Pálé, sem Péteré. Csak ez
ra felfogás fejti meg logikusan a P kezdőbetű értelmét, mert csak így természetes
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'az, hogy a szerző míért hivatkozik mindjárt arra, hogy egykor Béla király tanító
notáríusa is volt. Büszke volt arra, hogy két király is elismerte rnűveltségétés

hazájának örömet szerzett, amikor tudősi felkészültségével .elébe rakta nagy
ajándékát: a Gesta Hung,W/'orumot, melyet a haza tudós mestere, a Patriae dictus
magister írt meg a számára.

(Kerényi László)

NARAY GYöRGY LITURGIK:US FELJEGYZÉSEI. A Tridentinrum hatása
és ennek nyomán a kadol ikus újjászületés az ország nyugati részében már érez
hető volt akkor is, amikor az ország legnagyobb része még török hódoltsági
terület volt. Az újjászületés lendülete a liturgia terén is megmutatkozott. Az
1629. évben tartott nagyszombati zsinat határozata myornán (Péterffy, Sacra
Concilia ... Viermae, 1742 II. 254.), ha kissé megkésve is, megjelentek a külön
böző katolikus énekeskönyvek, amelyek a híveknek a liturgiába való bekap
csolódását voltak hívatva elősegíteni, így a Cantus Catholici Kisdi Benedektől

1651-ben, majd ennek újabb kiadásai, a Cantionale Catholicum P. Kájoni János
tól l676-ban és a Lyra coelestis Náray Györ;gytöl.

Az utóbbi Nagyszombatban 'látott napvilágat 1695-ben, de feltételezhető,

hogy kéziratban már készen állt l675-ben. Békési Emil, aki az Új Magyar Sion
l884-es évfolyaméoan "Magyall." egyházi írók csarnoka" címmel alapos ismerte
tést ad Náray György írói munkásságáról, ezt részletesen bizonyítja is. Az
énekeskönyv utolsó éneke ugyanis ezt a címet kapta: "Végül ide kapcsolom
Szerit Józsefről, a Boldogságos Szűz Mária jegyeséről szóló éneket, amelyet az
utóbbi időben, ünnepaalkalmával komponáltam és majdnem teljesen a Brevíá
rtum himnuszából fordítottam." Nos, ennek az énekinek két végső versszaka már
abban a szeritbeszédben is megtalálható. amit Náray még mínt Csütörtök mező

város (Csallóközben, Pozsony megyében) plébánosa mondott el, feltehetően
l675-ben. A Lyra coelestis 186. lapján található Náray egy megjegyzése, amely
a Gyöngyös környékén tapasztalt szokásokra utal. Az előbb említett plébániára
az egri egyházmegye területéről került Náray 1674-ben. Idézett megjegyrese is
mintha arra rnutatna, hogy a Lyra coelestist lelkípászdori működésének első

éveiben állította össze. Éppen ez a tény teszi nagyon érdekessé ezt a kéziratos
kötetet. amely a csütörtöki plébáníán dalálható és egyéb más között Náray Iítur
Igikus feljegyzéseit is őrzi l677-töl. A kötet bőrkötéses, kis alakú. Külső borító
lapjának nyomtatott felirata: L C CS S. Jacob. Anno 1677. (Talán így olvasható:
Liber Cronicae Csütörtökiensis Sancti Jacobi. Szerit Jakab a helység templo
mának titulusa.)

E kötetnek, amelyet Náray Historta Domusként kezdett íT:Il.i, legértékesebb
része a helybeli szokások feljegyzése: "Consue1:udines certís tempóribus huius
Parochiae speciales".

A feljegyzésekből kitűnik, hogy a tanítómester (ludimagister) diákjaiból
énekkart szervezett. Egyéb kötelességei mellett a szentmíséken és körmeneteken
velük együtt énekelt. Az énekkarban tíznél több gyermek nemigen lehetett.
Valamivel később, az l694-bő'1 származó Collonicz-féle kánoni vizitáció is mind
össze tíz iskolát eml ít a községben. Mivel a- hitszakadás idején (evangélikusok
és reformátusok osztoztak a községen) az volt a szokás, hogy a tanító házról
házra. járva kapta élelmezését, ennek a gyakorlatnak úgy maradt fönn az em
léke, hogy a mcster egyszer-másszor énekeltetett diákjaival és az összegyűjtött

ajándékot a maga számára megtartotta. A lakodalmakban színtén megjelent
énekeseivel és ott pár ének előadása után adományokat gyűjthetett. Mindez
arra mutat, hogy megállapított egyéb jövedelme mellett az énekkarral való
foglalkozásért soronkívül adományokban részesült. Bizonyos megbecsülés sejt
hető abból is, hogy a mezőváros bírája karácsony ünnepén a plébánosori kívül
vendégü! látta a mestert és énekeseit is. Nem tudjuk, hogy Náray maga gon
doskodott-e az énekkar működését elősegítő ilyen ösztönző megbecsültetésről.

vagy csupán az általa talált szokásokat írta le, de a sorokból kiolvasható, hogy
az énekkart értékelte és szerepét fontosnak ítélte a szertartások végzésénél.
Fiatal korában maga is oktatást kapott zenében és énekben. Később, mínt
római teológus, naplószerű feljegyzésébein (Annotationes Variae tempore alum-
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natuB in Collegio Germanico Georgii Náray. Es~omiFőszékesegyháziKönyv-'
tár MSS III. 162.) már ilyen elképzeléseket vetett papírra: "Jelesebb ifjak, mínd
a nemesi, mind a közrendből. plébániákon, a plébános felügyelete alatt, a tanító
mester általoktassanak a jó erkölcsökben és tudományokban, többek között
a zenében is 14 éves korukig."

A templomban, a szentmise bemutatása alatt mindig, tehát hétköznap és
vasárnap énekelnie kellett a tanítómesternek díákjaíval. Az énekkar helye a
szentélyben felállított pulpitusnál volt. Érdekes megjegyzése Náraynak, hogy
többszöri kérés ellenére, amely a kóruson való éneklést szorgalmazta, ő kitartott
amellett, hogy az énekesek maradjanak a szentélyben. Úgy gondolta, hogy ez
által jó példát adnak atemplomban jelenlevő hivőknek és az Isten iránti tisz
teletet is méltóbban kifejezik. Nagyon valószínű, hogy Csütörtök mezöváros.
templomában ekkor még nem volt orgona.

Hétköznapokon a szentmise alatt evangéliumtól Sanctusig, vagy úrfelmuta
tásíg kellett énekelnie a mesternek és tanítványainak. Úrfelmutatás alatt szű

nételt az ének. Alatta és közvetlenül utána térdeltek az énekesek, majd az
áldozás befejezéséig Oltáriszentségről szóló éneket énekeltek.

Vasárnapokon és ünnepeken az énekelt prefáció után közvetlenül, tehát
már Sanctusra letérdelt a mester énekeseível. A nem éneklő iskolások is tér
delve, csendben imádkoztak a szentélyben, Úrfelmutatás alatt az énekben
rövid szünetet tartottak, majd újabb ének következett a Pater Noster intoná
lásáíg. Az Agnus Dei-t térdelve énekelték. Sajnos, az utóbbi megjegyzéstől

'eltekintve, Náray nem részletezi, hogy milyen énekek szerepeltek a vasárnapi
és ünnepi szentmiséken. A fent jelzett Krónikában sehol nincs nyoma annak,
hogy a szentmise énekeit nép nyelvén énekelték volna. Ez annál érdekesebb,
mert a Lyra coelestis az első nyomtatott emlékünk, amelyben a liturgikus
szövegek magyaritásával találkozunk. Amikor ezek a feljegyzések készültek,
Náray énekeskönyve kéziratban már nyomdakészen állhatott, igaz, jóváhagyást
még nem nyert.

Az ünnepélyes szentmisében két gyermek szolgált az oltárnál. Talán érde
kes lehet az is, hogy az evangélium olvasását, a Sanetust és az úrfelmutatást
ebben az időben aharangok megkondításaval is jelezték.

Az egyházi év különböző időszakaiban és jelesebb napjain kialakult szoká
sok, vallási gyakorlatok, amelyeket Náray szorgalrnasan feljegyzett, érdekes
fényt vetnek a XVII. századi hitéletre és a falusi pap hivatásbeli tennívalóíra,

Adventben mindennap már hajnali 4 órakor megkendult a harang szava.
Az 5 órakor megkezdett szentmíse előtt a plébános elmondta a matutinumot,
a Breviárium éjszakai imáját.

Karácsony estéjén, éjjel II órakor harangoztak es ezzel jelezték a kará
csonyi matutinum éneklésének kezdetét. A matutinumot a tanítómester diák
jaival együtt felváltva énekelte. Amikor a Te Deum éneklésébe kezdtek, újólag
megszólaltak a harangok és elkezdődött az éjféli szentmise. A szentmise befe
jeztével egy órás szentbeszédet tartott a plébános, ezt követően a hajnali szent
mise megkezdéséig, reggel 5 óráig gyóntatott. E hajnali szentmise "misa lecta"
volt és alatta áldoztak meg a hívek. Utána a plébános csendben elvégezte a
Breviárium soron következő részeit (laudes, kis horák), és így került sor a
karácsonyi ünnepélyes szentmisére reggel 8 órakor. Alatta megtartotta máso
dik szentbeszédjét. Délután 2 órakor a harmadik szentbeszéd következett, majd
közvetlenül utána a vesperást énekelték.

Karácsonykor szoktak jászolt felállítani az oltárra és az ott maradt Víz
kereszt ünnepének befejeztéig.

Az anyaegyházhoz tartozó leányegyházakban vasárnapokon és ünnepeken
nem volt szentmise. Minden harmadik vasárnapon és kevésbé jeles ünnepeken

.délután a plébános átment a leányegyházakba, hogy ott katekézist tartson.
Adventben és nagyböjtben, karácsony és húsvét ünnepéhez közel egy hétköz
napot jelölt ki, amikor az öregek, a gyengélkedők és az édesanyák ott elvégez
hették szeritgyónásukat és áldozásukat. Azokon a vasárnapokon. amikor a
plébános nem ment ki a leányegyházakba katekézist tartani, délután l órakor
tartott hitoktatást az anyaegyházban. Utána 2 órakor vesperás következett,
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'amely <ll1att magyar nyelvú himnuszokat éneke1tek, az időszaknak vagy a nap
nak megfelelőt.

Hétköznapokon az év folyamán több alkalommal is szokott szentmisét
bemutatni a plébános a filiákban, főleg akkor, ha ott betegeket kellett ellátnia.
Egyébként a leányegyház búcsúnapján. tehát nem a rákövetkező vasárnapon,
a leányegyházban tartott szentmisét a plébános, hiszen búcsúnyerési szándék
kal ilyen napokon sokan összegyülekeztek,

Virágvasárnapon olajágat szoktak szentelni és ezt a hívek között szét
osztották. A szükséges mennyíségű olajágat már előző nap körmenetileg vitték
a templomba. Virágvasárnapon a templom körül tartották meg a körmenetet,
majd a szentmise kezdetekor az iskolamester és az "énekkarb61 néhányan a nép
nyelvén énekelték a passiót.

Nagyhéten szerdán, csütörtökön és pénteken délután a templomban eléne
kelték a "matutinum rtenebrarum"-ot. Ha a plébános elfogaltsága ezt meg
engedte, a tanítómester külön magyarul is elénekelte Jeremiás síralmaít, Ezt
egyébként énekelhette a matutinum alatt is magyar nyelven, de ebben az eset
ben a plébánosnak el kelLett azt olvasnia csendben latin nyelven is.

Nagycsütörtökön délután, a matutinum kezdete előtt, sor került a lábmosás
szertartására. Az iskolások közül választottak ki ehhez gyermekeket. Ezek
reggel meggyóntak és megáldoztak a szentmisén. A délutáni szertartás végezté
vel a szentélyben asztalhoz ültek, ostyát, tojást, bort kaptak. Nagycsütörtökön
egyébként három ostyát konszekrált a plébános, egy szeritostyát a monstran
ciában helyezett el, hogy a szentsír felállításakor ünnepélyesen trónusra helyez
hessék.

Nagypéntek délelőtt 8 órakor a férfiak összegyülekeztek a templomban és
,a passiót énekelték. Alatta a plébános gyóntatott. Ezután került sor a nagy

pénteki szertartásokra úgy, ahogy ez a misekönyvben megtalálható. A passiót
azért énekelték el előbb, hogy a szartartás alatt az iskolások közreműködhes

senek a feleletek éneklésében. A celebráns csendben olvasta el a passiót. Nagy
péntek délelőttjén a szertartás végeztével szokott lenni a szentbeszéd.

Amíg az Oltáriszentség a szeritsírnál volt kitéve, sem éjjel, sem nappal
nem maradhatott őrizet nélkül. A templomszolgálc közül egynek jelen kellett
lennie. Éjjel azután két, vagy több fegyveres őr aludt a templom előterében.
Erről az őrségről a mezőváros vezetőjének kellett gondoskodnia.

Nem találunk feljegyzést arról, hogy nagyszombaton délelőtt vagy délután
tartották-e meg a szertartásokat. Feltűnő azonban, hogy a feltámadási szent
séges körmenetet éjfélkor tartották meg a mezőváros terein. Ha az időjárás

nem volt kedvező, úgy csak a templomot körülvevő temetőt kerülték meg égő
fáklyákkal.

Keresztjáró napokon a mátérből a leányegyházakba vezetett körmenetet
a plébános. Itt mutatott be szentmisét, elvégezte a litániát és rövid szentbeszé-
det is tartott. .

Úrnapján nem volt körmenet a községben, mert a győri vásárok miatt sokl
helybeli iparos távol volt. Az úrnapi körmenetet az ünnep nyolcada alatti
vasárnapon tartották meg igen nagy külső pompával. Hét szekér zöld faágat
hoztak a sátrak elkészítéséhez, a templom és a mezőváros tereinek díszítéséhez.
Reggel 7 órakor fellocsolták és megtísztították a tereket, 8 órakor bezárták a
rnezőváros kapuit és minden házból összégyülekeztek a helység lakói. A kör
menetben a céhek saját zászlóik alatt vonultak fel pontosan megállapított sor
rendben. A céhek csoportja mögött az iskolamester ment énekeseível. A "Lauda
S iOJ1":" "Pange lingua" és "Sacris sollemniis" ikezdetű himnuszokat énekelték,

'váltakozva egy-egy verset latinul és magyarul. Az Oltáriszentséget viv6
plébános mellett nyolc díszesen relöltözött gyermek haladt az ernyő alatt. Ezek
közül kettő gyertyát vitt, kettő csengöket. kettő kosarakban rózsát, kettő pedig
tömjénfüstölőt. Szertartás közben a versusokra két gyermek énekelte a felele
teket. A szentségí áldáskor az ünnepélyesség kifejezésére a díszlövés is szokás
ban volt (.,tempor.e benedictionis explodítur mortatium"). Erre, a helyi feljegy
zések szerint később kifogásolt szokásra, érdekes utalás található a Lyra coe~.

IesUs 120. lapján: "Trombita Dobszóval öröm hír lövéssel A1gyuk Istent;; /'



Visszatérve a templomba szentbeszéd következett, majd az utolsó áldással zá
rult az úrnapi szertartás.

E latin nyelvű feljegyzések végén a körmeneten való viselkedés módjáról
számunkra kissé szokatlan, de a korra jellemző magyar nyelvű utasítás talál
ható: "A Processioban Egyház Bíró pálcikával járjon elébb-utóbb minden felé
szorgalmatosan kényszerítvén süeg (süveg) levételre és térdhajtásra vagy tér
deplésre, ahol valaki állana az szeritség előtt, avagy processioban elöljáró fegy
veres legények suegöket le nem vennék, amint néha cselekedtek."

A szentségek liturgiájáról vagy kiszolgáltatásukkal kapcsolatos szokások
zól nem emlékezik meg Náray. Még a házasságkötés templomi szertartását
sem említi. Csupán arra utal, hogyalakodalmakban a tanítómester iskolásaival
együtt szokott énekelni. A lakodalmakra a plébános is elment, de csak az első

napon, akkor is rövid időre. Mert amikor a vendégek engedélyt kaptak a táncra,
ő a tisztességre intve őket, eltávozott.

A temetésről egyáltalán nem tesz említést, így Náray Krónikájának fel
jegyzéseiből nem tudhatjuk meg, hogyanépnyelvnek milyen szerepe volt a
XVII. század végén a temetés szertartásaíban. (Sm Ferenc)

AZ OLVASO NAPLOJA. Csorha Győzőt mai Iíránk legjobbjai közt tartják
számon, akik ísmerík ; sajnos alighanem kevesebben ismerik, mint érdemelmé. Pé
csett él és dolgozik; a főváros irodalmi "tőzsdéin" nem igen jegyzik, s azért,
hogy jegyezzék: emlegessék, vitassák, dícsérjék, vagy legalább ócsárolják, ő

maga nem tesz semmit. Örá még a hivatalos elismerés, a József Attila-díj sem
irányította rá az ilyen alkalmakkor jobbára elmaradhatatlan múló reflektor
fényt. Hírét egyedül csak. a munkájával istápolja, s ez a munka míndig csöndes,
sosem üt zajt, sosem pályázik aktualításra, viszont mindíg komoly, értékes és
maradandó. Tudjuk róla, hogy kitűnő műfordító;most megjelent kötete jó alka
lom rá, hogy azt is hangsúlyozzuk, milyen jó költő.

Már az arányok is jellemzők: egy makulátlan pálya derekán nem divato
san összegyűjtött,vagy legalábbis válogatott versek, hanem egy vékony, kilenc
ven lapos, viszont szigorúan megkomponált, egységes, és mínden sorában éber
igényességről tanúskodó kötet.* Költői világának is, magatartásának is legszebb
jellemzője, színte jelképe egyik rövid verse, a Liliom.

Ég és világít. Atüti jégtüze
a súlyos éjt, villogva fölizzik a

tömör sötétség; fényes udvar
őrzi a szirmot a pusztulástól.

Az ősz ledönti, bújik a föld alá;
konok homállyá lesz maga is kicsit.

S mert így a titkát megtanulja,
ezzel arat diadalt az éjen.

Ahhoz, amit e két tömör strófa mond, párhuzamokat is lehet idézni a kö
tetből. " ... Több a lélek - fekete ragyogása, mint a homály-nern-járta fény
nek - olcsó hívalkodása", olvassuk a Késő dalok-ban. "Még a halál' is azt
tanítja könyvben ábra - hogy tündöklőbb a fény éles homályba zárva", hir
deti a Nyárelő. A fénynek meg kell járnia a homályt, meg kell edződnie benne,
meg kell tanulnia titkát, hogy rnínden olcsó, hivalkodó, .üres csillogástól menten
ragyogjon. De nincs is a kötetben semmi hivalkodás, se formában, se gondolat
ban; az egészen, elejétől végéig mind fokozódóbb hangsúllyal, az élet iránt való
mély erkölcsi felelősségtudat vonul végig: az élet legnagyobb tényeivel való
szembenézés megrendültsége. Szólamok és pózok nélkül, kendőzetlen őszinte

séggel, aminek éppen egyszerűsége, hitelessége ad nagyságot és távlatot.
A Gyászkeret, meg a Virág virág virág ciklus verseire gondolok, az olyanokra,
mint például a MáT nem odázhatom című, melyről alighanem túlzás nélkül

* Séta és meditácl6. Magvető, 1965.
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elmondhatjuk. hogya magyar szerelmí lira legszebb remekei közé tartozik. Ez
a nagyon mélyről fakadó vallomás valóban a szépség teljességével ragyog: a
költői szép és az erkölcsi szép iker sugárzásával. De idézhetjük rnellette, töb
bek közt, a Mi lesz? rímű verset is, vagy a Bízzunk a test köznapí életében címűt,

mely a maga módián épp oly jellemző Csorba Győző Iírájára, mínt a Liliom:
nem a rnindennapok "szürke semmiségem" kívül, valaminő különleges, fentebb,
rendkívüli világban, hanem magukban e szürke semmiségekben, az élet egy
szeru mozzanataíban éli és mutatja föl a költészetet, mert e semmiségeket er
kölest fokon éliáJt, hogy egyszeriben megszépülnek, költői "méltóságúvá" vál
nak tőle. igy ír:

Nekem elég hogy vagy
Legyen neked is elég hogy vagyok
És mert az ölelés is
csak darabos kíáltás
benne se bízzunk egymagá,ban
Hanem bízzunk a test
köznapi életében
mely szürke semmisége.k
gyönyörű orgonáján
zengi ki a ezereimet.

Ez a líra valóban "bízik" az egyszerű, szürke, köznapi dolgokban; mert
mindenben meglátja a benne lappangó legJnagyobbat: az életet, és a halált.
"Mondd ki s ,győzz felette", mondia a T,alán elkésett üzenet végső sora; s itt
valóban erről van szö: a költői "kJ.mO!l1dásbam" a "győzelemról". Arról, amit az
Ars poetica igy fejez ki: .

Kimondani kimondani - - 
Ismerni kell a rejtezőket

A köddel együtt eltűnnek a rémek

Miért örülnek szörnyeimnek?
Minek botránkoznak meg értük?
A saját szörnyeikre néznek

A pokol korhoz kötött Újra újra
alá kell szállni ellene

Fekete szavak szárnyán kél a nap.

Pokoljárás is ez a költészet, kétségkívül; de mínden inkább, mínt tetszelgés
a pokolban és szörnyeiben. A liliom nem azért lesz maga is homállyá, hogy
fekete virágot virágozzék, hanem hogy az éj titkait megtanulva egyben le is
győzze, "diadalt arasson az éjen". A "fekete szavak" szárnyán nap ragyog;
a költernény egyben a férfi kivívott erkölcsi győzelme is: önmagán, a "sz&
nyeken" és az anyagon.

Sorolhatnék még verscímeket, olyanokat, mínt Anyám, halottas ágyon, ezt
a félelmetes reális képet, melyben a fájdalom a hitelességgel fékezi magát, a
Két bátyámra megragadó négy sorát, a Míg önként órizcíműt, mely épp oly
kulcsértékű, a ITIIagá módján, mint a Liliom vagy a Bízzunk a test köznapi éle
tében, az Ars amatoriát, vagy :a Téli éjszakákat: ezek, meg a többiek, a kötet
majdnem mínden verse Csorba Győző szerény, sosem! hivalkodó költészetének
nagy és jelentős értékeit tanúsítja.

** *
Amikor Bóka László 1962. október 12-én utolsó regényével. a Nanduvail

párhuzamosan elkezdte írni naplóját," nyilván Thomas Mann naplójának, a Dok-

• Oszi napló. Magvető. 1965.
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tor Faustus keletkezésének példája lebegett a szeme előtt. Még bizonyos fokig
a szítuácíó is rokon: mindkét napló egy súlyos történelmi pilíanatot rögzít,
Thomas Manné a második világháború Iegválságosabb éveit, Bóka Lászlóé, a
kubai feszültség hónapjait; ráadásul a Doktor Faustus is, a Nandu is a zene
kérdéseivel foglalkozik.

Egy regény keletkezéstörténete tehát? Megvallom, ez az, ami a legkevésbé
izgalmas, legalábbis számomra, Bóka László naplójában. Talán mert a Nandu
mégsem a Doktor Faustus? Talán mert Bóka Írói arcán épp az epikus vonásai
alighanem a legkevésbé jellegzetesek? Talán mert az epika sajátos kérdései
végeredményben őt magát sem izgatták annyira, mint a költészet, vagy a stílus
problémái? A Nandu, illetve Köttöndi Déneske geneziséről alig tudunk meg
többet annál, amit eleve mínden igényes írónál és regénynél tudnunk kelJ:
hogy nem születik meg "Könnyen", és hogy anyaget kell hozzá ,gyűjtení, lévén
szó félig-meddig "történelmi" Il"egényról; legértékesebb számunkra néhány el
szórt megjegyzés a történelmi realitás és a regénybeli valóság viszonyáról, a
"történelmi hitelesség" és a művészí hitelesség, durvábban fogalmazva a külső

és a belső igazság problémájáról, ami végső soron a típus és tipusalkotás kér
dését érinti. Elszórt' megjegyzések, de igen fontos és megszívlelendő megjegy
zések. Az Úszi naplót mégsem ezek teszik szorongató olvasmánnyá.

"Iszonyú foglalkozás ez, naponta regísztrální a fogyó életet és a növekvő

halált - frja egyik jegyzetében. - !Mintha a kivégzésre nem az eIítéltet azállí
tanák, hanem neki kéne egy kordén odahúzni a hóhért." tgy élt, és nem hete
ken, hónapokon, hanem éveken át, valóban napról napra regísztrálva élete fo
gyását és halála növekedését. Sokszor úgy tetszett, hogy pózokban él; persze
utóbb aztán el lehet gondolkodni rajta, vajon a póz valóban póz volt-e, II nem
egyszerűen az egyénisége volt-e az, amit póznak néztünk. Különösgúnyorossága
talán csak egy csillapíthatatlan szomjúság leplezése volt, az .Jrőníába burkolt
vágyé valami gyengédség után". Talán az volt benne a legtragikusabb, hogy
az irónia burka eleve lehetetlenné tette, hogy azzal a gyöngédséggel közeled
jenek hozzá, amire voltaképpen vágyott. Egvkorúak és egvenramgúak közt nehe
zen tudta áttörni iróniáját, vagyfartózkodásét: de a fiatalabbakkal lehetett
nyílt és baráti, nekik fönntartások nélkül adhatta saját magát, úgy, amilyen
volt: ezért volt páratlanul önfeláldozó tanár, önfeláldozó a szó legteljesebb értel-

. mében, mert nemegyszer szinte félhalottan tartotta meg szernináríumait; s tanít
ványai a mégmondhatól, mít iköszönhettek neki. Tudást is adott, két marokkal
szórta azt, amit ő maga már nem tudott földolgozni: de adott a tudásnál többet
is: ízlést, érdeklődést, rögzítés és nagyképűség: nélkül való "módszert", vagy
inkább talán fogékonyságot a szépség, a műveltség, az irodalom iránt, B első

sorban ezek, és csak másodsorban a tudomány iránt. Ebben azt a hagyományt
képviselte és vitte tovább, amit mesterétől' és míritakénétől, Gombocz Zoltántól
kapott. S 'hogy ez a súlyos beteg, ez a permanens haldokló, állandóan készülő

halála tudatában, milyen nagy nevelő volt, ennek a Gombocz Zoltán-i hagyo
mánynak a szellemében, azt ismét csak tanítványai bizonyítják: tanár és volt
diákja közt az a tovább élő kapcsolat, aminek egy-két. példáját a napló is Il'ög
zíti. Azt hiszem, ha összegyűjtl;enénikvolt tanítványaival folytatott levelezését:
meghatóan szép könyv' lenne, s egy nagy prof~szor arcképe bontakoznék ki
belőle.

Hogy neki személyesen, a tanításon és nevelésen és irányításen túl, mít
jelenthetett ez a magát-pazarló pedagőgíaí munka, milyen jóvátételt, arról is
-olvashatunk célzásokat a naplóban. Tudjuk, az úgynevezett személyi kultusz
éveiben sokáig gyanakvás és fenntartás nélkül szolgálta ennek a személyí kul
tusznak a politikáját; de míután ráeszmélt .a hibákra, saját tévedéseit nem igye
,kezett kendőzni és kozmetikázni - jóvátenni igyekezett őket, többek között
éppen' nevelői rnunkájával. S hogy ez a munka bizonyos gátló körűlmények

miatt nem lehetett olyan eredményes, amilyennek szerette volna: élete egyik
na·gy fájd.alma volt. Emlékszem rá, egyszer az Idegennyelvű Könyves,boltban
'találkoztunk; könyvek keresése, Iapozgatása, válogatása közben keserűen beszélt
arról, mílyen könnyelműen gazdálkodunk tehetségeinkke!. Mikor volt? Nem
emlékszem az idejére; de az Úszi napló egyik jegyzetében, november 19-éról,



amikor öa1ként vidékre ment s ott szinte reménytelenül küszködő tanítványának:
sorsáról számol be: míntha csak akkori beszélgetésünk visszhangját hallanám.

Sok mínden egyéb is bántotta. Egy kitűnő költőnk hetvenötödik születés
napja alikalmával kikérdezi tanítv-ányait, mít tudnak róla. Jóformán semmít;
aki tud valamit, összetoglalások, lexikonok semmitmondó, sót téves szólamaít
tudja. "Szerencsétlen irodalmi múltunk következtében megköveteljük kölrtóink
tól - jegyzi föl otthon keserűen -, hogy míndegyík egy-egy Petőfi legyen.
Elszoktunk attól, hogy a művek társadalmí jelentését ne csak direkt-politikai
érvényű műalkotásokbankeressük. Igazán nem lenne nehéz A. L. költészetéről

kimutatni, hogy milyen határozott társadalmi álláspont képviselője, de ki kell-e
eet míndenáron mutatni? A mi társadalmunk felmentette a költöt attól, hogy
ő legyen a nép politikai vezére, hogy a költészet legyen a parlament. Miért nem
mentiük fel az olvasót is attól, hogy mínden versnél szavazó is legyen."

Vagy ott van egy másik jegyzete, az drányítással kapcsolatban. "Azt még
csak elfogadják - írja 1962 novemberének derekán -, hogy egy termelési á,g
irányítására jobb egy mérnök, mint egy csecsemögondozónő,de azt, hogy van
valaki, aki nem született írodalorrs-, képzőművész-, zene- stb. szakember, azt el
sem hiszik. Ezekhez mindenki ért! Olvasta a könyvet, megnézte a képet, meg
hallgatta a zenét, és biztosan ért hozzá, mert tetszett neki, vagy nem tetszett
neki. Félelmes az, hogy ezeken a területeken a legfelsőbb írányítás és egy mű

terem, egy íróasztal, egy zongora között nincs semmi. Van egy helyesen meg
szabott irányvonal, van egy na-gy segítőkészség, és ez közbül nem, vagy alig
tud találkozni. A közbülső réteg az óvatosoké, a helyezkedőké, a találgatóké,
a sugalmazást váróké, a taktikusoké, nagyon kevés kivétellel. És az adrninisat
rátoroké, a bürokratáké, az aktatologatóké, Ezek felfogják mínd a helyes irányt,
mínd a segítőkészséget, és elnyelik, hogy abból a lényeg alig jut el az alkotó
műhelyekbe. »Kérdezzük meg Gorkijt« - rnondta Lenin. Ehhez a lenini noc-
mához is visszatérhetnénk már." .

ci maga az egyetemen, diákjai és volt diákjai körében utolsó éveiben, mara
dék egészségét tékozolva, szívében a súlyosodó halállal, azon dolgozott, hogy
az a bizonyos közbülső üresség minél kisebbre zsugorodjék. Nem bürokrata volt,
hanem ember; nem tudományos tisztviselő, hanem barát s nevelő; ez a nagy
magányos - "magányos farkas", mint utolsó levelében írta, melyet már csak
halála után vettem kézhez - semmit nem tartott meg magából magának; el
tékozolta magát, és tudta, hogy eltékozolja magát. Akármilyen furcsa is ezt
éppen vele, éppen az ő ironikus egyéniségével kapcsolatban mondaní: ezeretet-
ből tette. ' .

Hiszem, :nogy - jutalmul. - él érte az ifjú szívekben,
Az Oszt naplót még ő rendezte sajtó alá; ez utolsó befejezett munkája.

Egyik kedves tanítványa, Sik Csaba írt elé a műhöz és Bókához méltó szép
előszót.

* * *
Nemeskürty István megírta a magyar film történetét,. 1912~től, a kezdetek

től majdnem napjainkig, 1963-ig. A szak-krítíka szerint úttörő jelentőségű mű,

és hézagpótló munka; s olyan megbízható, hogy "ha valakinek ezután magyar
filmmel kapcsolatos adatra, értékelésre lesz szüksége, ebben a filmtörténetnek.
elemző összefüggésnek, fídmogréfíának, esszé.nekegyként beillő kötetben vá
laszt talál a kérdésekre".

Bizonyára így is van, ha a szakértők igy mondják; én ehhez, megvallom.
nem értek. A könyvet azonban nagy élvezettelolvastam, és nemcsak amiatt,
amiről szól, hanem amiatt is, ahogyan szól róla: lendületesen, szellemesen. a szó
legjobb értelmében olvasmányosan. nagyképűség nélkül, s ugyanakkor a Illem
kevésbé ellenszenves fraternizálás kísértését is elkerülve. Nemcsak' egy ipar,
egy szakma, és egy művészet története, hanem a maga módján múvelődéstör

ténet is: ezt éreztem egyik nagy értékének. A másiknak pedig esztétikai biztos
ságát, és tájékozottságát. Itéletet főkélllt azért látszanak olyan hitelesekInek, meet
távlatuk és fedezetük van.

-Érdekes, jó, élvezetes könyv (külön értéke gazdag képanyaga); és sok gocn
dolatot kelt az olvasóban. Többek közt film és irodalom kapcsolatát illetőleg is.

*A magyar film története, Gondolat, 1965.



A t.ilm művészet; v.iszOlI1Jt a film nem irodalom. Módszere, a "filmszerűSlég" ha
tott az irodalomra, jól tudjuk; bízonyára az írodalomnak is megvan 8; maga
Jlatása a filmre. De ha a film újra akarja csinálni az irodalmat, a regényt:
többnyire csalódást kelt, kielégítetlenü1 hagy. Nyilván mert nem az a föladata.
bogy újracsinálja az irodalmat. A filmnek megvan a maga sajátos mondaní
valója, <természete, szemlélete; úgy gondolom, a saját törvényei szerínt kell
dolgoznia. Nem utánteremtenie, hanem teremtenie, elsődlegesen. A forgató
könyv, minden látszat ellenére (megmondták már nemegyszer) nem irodalom;
a filmre-kacsintva írt regények többnyire rossz regények. Két határos terület
l"Ől van szó, de két külön területről, s mindkettőnek mások a természetéből,
eszközeiból fakadó törvényei; valószínűleg míndegyík annál többet ét' el, mínél
hívebb a saját törvényeíhez, i1J.etve a szornszéd területről kapott hatást mínél
:iJn!kább a saját szervezetének törvényei szerínt dolgozza föl. (Rónay György)

SZlNHAZI KRÖNIKA. Két Thomas Mann művet mutatott be a Körszín
ház. Az egyik az iró egyetlen drámai alkotása a "Fiorenza", a másik a "Mario
és a varázsló" című novella, amelyet Krystina Skúszanka lengyel írónó alkal
mazott szí~padra.

A "Fiorenza", Thomas Mann fiatalkori műveinek egyike. A hagyományos'
értelemben voltaképpen nem drwma, cselekménye alig van, s amennyiben van
csak üTÜgyül szolgál arra, hogy az író véget nem érő párbeszédeket folytasson
(jnmagával a szellem, a művészet, a hatalom és II hősiesség problémáiról, ösz
szefüggéseiről. Ettől ugyan még lehetne' izgalmas színpadi játék, sajnos azon
ban nem az. És ez a fő hibája éppen, hogy nem elég érdekes és még az élŐ'
szó sem tudja feszültséggel, forrósággal megtölteni. Az első rövid életű be
mutató után (amelyre nyolc évvel a darab megírása után, 1913-ban, Max
Reinhardt berlini kamaraszínházában került sor) nem is nagyon próbálkoztak
vele színpadon. Túlságosan magán viseli korának szecessziós szellemiségét,
problémái mai szemmel javarászt álproblémák, és az egész úgy amint van
poros egy kicsit.

A darab 1492-ben, Firenzében játszódik. Témája Lorenzo de Medici és
Girolamo Savonar.ola. párharca a hatalomért, a lelkek fölötti uralomért, úgy,
ahogy azt a harmmceves Thomas Mann látta, illetve látni akarta. Mert a tör
ténelmi valóság nem túlságosan érdekelte, nem azt akarta ábrázolni. Hősei
életprincipiumokat, művészetfilozófíai nézeteket testesítenek meg, ahogy azok
rpl a század elejének fiatal művész intellektueljei vitatkoztak és kissé felleng
zős stílusban irodalmi alkotásokba rögzítettek. 4rról persze szö sincs, hogy

.Thomas Mann olyan ellenszenves és torz figurának képzelte volna el Savona
rolát, amílyennek Kazimir Károly rendezésében Latinovits Zoltán alakítja.
Éppen ellenkezőleg, annak idején az ellen a vád ellen kellett védekeznie, hogy
túlságosan a prédikátor pártjára áll és kevés megértést mutat a Lorenzo által
képviselt életöröm iránt. Kurt Martensnek, az egyik müncheni' napilap kríti
kusának (aki ugyanakkor jó barátja volt) írott levelében teszt ezt Thomas
Mann, és ebben a levélben majdnem világosabban fejti ki, hogy mit akart meg
írni, mint ahogy az a darabból kiderül. "A ,Fiorenza' a nagyságról és a lelki
hatalomról szőtt álom. ,A lelkekről van szó. Az uralomról.' (Idézet a darab
ból.) Egy hősi küzdelem ábrázolása az érzékek és a szellem között". - írja.
Majd hozzá teszi, hogy "az ábrázolás tökéletesen pártatlan". Thomas Mann
,tehát nem bűn és erény összeütközés~t látja az élvezeteket habzsoló éS ugyan
akkor művészetpártoló kényúr és az aszkézist, bűnbánatot hirdető p.edikátor
ellentétében (ahogyan azt a reneszánsz ember a v,alóságban átélte), hanem csu
pán két lehetséges életszemlélet és módszer konfliktusát, amelyek egyformán
jogosultak, hiszen megvan bennük a döntő közös vonás, a kiváló és nagy
egyéniségnek a "misera plebs" főlé emelkedése. Ez volt az akkori széplelkek.
eszménye és a fiatal Thomas Mann-nak még javára szól, hogy ő legalább föl
ismerte a szenvedés értékét. és nemcsak az idézett levélben, hanem tr "Fioren
zá"-ban is hirdéti, hogya szenvedés szinte elkerülhetetlen velejárója a nagy
ságnak (Lorenzo és Savanarola esetében egyaránt, bár ez a motivum a Kbr
színház előadásából - részben a húzások, részben a játék révén - meglehe-

-til



tősen elsikkadt). Azt azi:inban, hogy mekkora különbség lehet egyrészt a lelki
szellemi nagyság, másrészt a hatalmi nagyság között, Thomas Mann is csak
három évtized múltán. tapasztalta meg a saját bőrén.

A "Mario és a va1'ázsló" egyike Thoma,s Mann legnépszerűbb novelláinak.
Ha nem is túlságosan mély, de szórakoztató és szellemesen megírt elbeszétés.
Valósáqos élmény van mögötte. Thomas Mann vallomása s.zerint minden úgy
történt, ahogy leirta, kezdve attól, hogy elköltöztek a hivalkodóan arisztokra
tikus szállodából, egészen a bűvész-hipnotizőr előadásáig. Az író csak a tra
gikusvéget jelentő kettős pisztolylövést tette hozzá, amellyel Mario a va
rázsló életét kioltja. A valóságban erre nem került sor, amint hogy nem i3
kerülhetett.

A novella ffjhőse, Cip;>lla, a szúrós szemű, kissé pupos "cavalliere", volt,a
képpen egyenesági leszármazottja Svengalinak, a "Trilby" cim,ű- darab hir
hedt !őhősének, aki hipnot;lws erejévek zsarnokság alatt tartja Trilbyt és a
függöny mögül a legcsodálatosabb áriákat szuggerálja az egyébként botfülű kis
lánynak. Lehet, hogy ennek a századforduló tájánannyira népszerű garncI
guignol-nak emléke is ott kisértett Thomas Mann emlékezetében amikor Ci
pollát ilyen, a valóságban p"cm létező, ellenállhatatlan hatalom'lTUlí ruházta fel
az emberekkel szclIl!;en. Thornas Mann valószínűleg ekkor látott először ilyen
mutatványos hipnotizőrt, és az előzmények valamint az egész este' nyomaszt6
hangulata akadályozták meq, hogy észrevegye, hogy ezek az emberek rendsze
rint hamarosa,n megtalálják « nézőközönség soraiban azt a néhány. alkalmas
alanyt (rendszerint fejletlen tudatú és fejletlen akaratú emberek), akiket
könnyen tudnak szuggerálni és ti. legmeglepőbb mutatványokra késztetni őket.

A nagy többséggel szemben (l,zonban, ha tudatosan ellenszegül és némiíeg
fejlett a tudatlwntrolja, tehetetlenek. A .. hipnotikus képességnek ilyenabsz.o
lut érvénye a valóságban képtelenség. Mint ahogy teljesen valószinűtlena be
fejezés is, (ti., hogy Mario bosszút áll amiért Cipolla megszégyenitette őt, ne
vetségessé téve szerelmét), a hipnotizált ember ugyanis tökéletesen önkívületi
álLapotban van, és később semmire sem emlékszik abból, amit csinált .JJagy
csiiuiitattak: vele. Mario bouzúja tehát csak azután lehetne indokolt, amikor
baTátai elmesélték neki, hoOY mi történt a színpadon. Thomas Mann nyilván
nem gondolt erre a novella megíTá!akor. Jó ítói ösztönével azonban megérezte
a dolog valószínűtlenségéi, ~s éppen ezért az elbeszélő szövegben nénti s,zkep
tiku« iróniával vette körül kősét. A dramatizált változatban viszont éppen ez a
finom irónia tűnik el, és a különös képességét vidéki cirkuSzokban aprópénzre
váltó kókler, ellentillhatatlan hatalmú, démoni figurává magasodik előttünk.

Kii!önösen, ha olyan kiváló képességű színész jeleníti meg, mint Latinovit.s
Zoltán. Márpedig ez nyilván nem volt az író szándéka, amint az Otto Hoerthnek
írt leveléből is kitűnik.

Jl,1indezek alapján, btirmennllire Thomas Mann neve fémjelzi, vitathat6
értékű vállalkozás volt a Körszínház idei bemutatója, amit nem igazol a né
hány kiemelkedő színészi teljesítménynek kijutó bőséges vastaps sem. Ez utób>
biakból elsősorban Somogyvári Rudolf Lorenzójára gondolunk a "Fior.enzá"
ban. Leginkább ő közelítette meg az egykori Thomas Manni elképzelést úgy,
hogya mai néző számára is elfogadhatót nyújtott. Latinovits Zoltán (talán nem
is saját hibtijábólj egy Thomas Manntól teljesen távol álló, ponyvaregénybe
illő Savonarolát alakított a "Fiorenzá"-ban. A "Mario és a varázsI6"-ban vi
szont, bármennyire emlékezetes marad is alakítása, éppen az ő tehetségétől

várhattuk volna el, hogy túl a dramatizálásba beillesztett vérszegény narrátor
sztroeqen; játékban ad vissza valamit az eredeti novella könnyedebb iróniájá-

,ból, és nem formálja Cipolia alakját (a név egyébként magyarul azt jelenti:
hagyma) túlzottan grand guignolosra. A "Fiorenzá"-t Vas István, ,a "Mario és a
varázsló"-t Kerényi Grácia fordUotta pontosan és stílushűen. (Doromby Károly)

KEPzOMÚVESZET. új maaua» művészeti lexikon. Zádor Anna és Genthon
István szerkesztésében látott napvilágotaz új Művészeti Lexikon első kötete
(Akadémiai Kiadó), amely régen meglevő hiány orvoslására hívatott, hiszen
- mínt az előszóban olvassuk - az előző magyar képzőművészeti lexikon (az
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Eber-GOmbosi-féle) "kereken harminc esztendeje efogyott már". Az idei könyv
napokra megjelent, közel 700 oldalas első kötet "A"-tól "E" kezdőbetűig tartal
mazza a művészek életrajzát és pályájult jellemzését, s a művészetí jelenségek,
fogalmak (stílusirányzatok, iskolák stb.) magyarázatát. A lexikon munkatársaí
legkiválóbb műtörténészeinksoraiból keliiltek ki, a cikkek szerzőí Balogh Jolán,
Dercsényi Dezső, Fenyő Iván, Entz Géza, Kampis Antal, Granasztói PáJ, Kopp
Jenő, Körner Éva, László Gyula, Németh Lajos, Rozgonyi Iván, Ybl Ervin és
mások; néhány címszót művészebtőrténetí irodalmuruknak a közelmúltban el
hunyt két kiválósága: Bakun) Ervin és Lyka Károly dolgozott fel.

A kiemelkedő müvészegyéniségekről szóló kis portrék legtöbbje - mind
tartalmi, mind sUláris szempontból - igen szép; egyik-másik miníatűr esszé.
MiTIJt legkitűnőbbeket,hadd említsük meg Gentium írását Cézanne-ról, Körner
l1:váét Marc Chagallról. Németh Lajosét Braque-ról, Csontvárvról és Egryről.

De nem marad el mögöttük Végvári Lajos cikke Delacroíx-ról, Lajta Edité
Caravaggióról, Boskovits Miklósé Botticelliről, Mojzer Míklósé Correggíóról.
Kovács Éváé a bizánci művészetről. A lexikonban Európa és hazánk művészeti

emlékekben gazdag városainak (Avignon, Amiens, Chartres, Budapest, Eger,
Esztergom stb.) nevezetesebb épületeiről, műkincseíröl, múzeumairól is tájékoz
tatást kapunk. Összefoglaló kís ctamulrnányok foglalkoznajk a különböző orszá
gok (Ausztria, Csehszlovákia, az USA stb.) művészeti rnúltjával és jelenével
A nagy művészetí írók, kutatók, kritikusok munkásságának számbavétele is
megtalálható a lexikonban; így a művészettörténetírás nagy ,,8. B."-jéről, az
itáliai festészettel foglalkozó tucatnyi alapvető, tudós mű szerzőiéről, az éppen
száz esztendeje (1865-ben) született Bernp"ard Berensonról, valamint Jacob
Burckhardtról, a magyárok közül pedig Alföldi. Andrásról. Antal Frfgyesről,

Balogh Albinról, Czobor Béláról és a "Nyugat" két - a képzőművészettel gyak
ran foglalkozó - főmumkatársáról: Bálint Aladárról és Elek Artúrról is tömör
cikkek seólariak, Szerepelnek a Iexíkonban a Magyarországról elszármazott je
lentős művészek is, akik szellemi életünk jóhírét növelték a nagyvilágban: az
építész Bteuer Marcell Lajos, az absztrakt szobrász Beöthy István, a Francia
országban élő nonfiguratív festő: Barta László stb.

A lexikon elsőrangú szakmai hozzáértéssel rendelkező munkatársí gárdája
- ami a címszavak zömét illeti - kifogástalan munkát végzett. Néhány kisebb
fogyatékosságot hadd említsünk meg mégis ... A Párizsban élő Dallos Miklós
szebrász "fi.guI"ális absztrakt kompozíciókat készit" - olvassuk. A megfogalma
ms zavaros, hiszen "figurális" és "absztmkt": ellentétes fogalmak; úgy véljük,
helyesebb lett volna valami ilyesféle szöveg: "Dallos művészeteátmenetet képez
a figurális és az absztrakt szemdélet között". - A Czóbel Béláról szóló cikk
stílusa gondosabb lehetett volna, A rövid írásban kétszer fordul elő a "fülledt"
szó, kétszer a "deformálás" és kétszer az "elragadó". - A művészekmek Kossuth
díjjal való kítüntetését legtöbbször- feltünteti a lexikon, - Damján József fa
metsző-művész esetében ez elmaradt. - Kontha Sándor Borsos Míklós szob
rászról szóló cikkében az áll, hogy a művész "az 50-es években fordult erőtelje

sebben a valóságos formák felé". Azonban Borsos' 1940-:-42 körüli, pásztorokat,
állatokat, női alakokat ábrázoló vörösréz-domborításai am-ól tanúskodnak, hogy
a rnűvész már sokkal korábban a "valóságos formák felé fordul-t", mégpedig a
"legerőteljesebben". Éppen igy pontatlan az a megállapítás, hogy a ;,monumen
tálís, tömbszerű formálás" Borsos legújabb munkáinak [ellemzője, A Barcsay
fej, a sajnos elkallódott Lyka-portré és a Kassák 1947-es könyvében ("Képző

rnűvészetünkNagybányáról napjainkig") reprodukált "Bivaly" nem új alkotásai
Borsosnak (mintegy negyedszázad előttiek), s ezeket már teljesen a "monumen
tális, tömbszerű formálás" jellemzi. - Bokros Birman Dezsővel kapcsolatbrun
rosszul cseng "az expressztonizmus egyik leghatásosabb képviselője" mondat,
Illetve abban a "hatásoo" szó, amelyhez némi pejoratív zönge kapcsolódik. 
Az "l1:coIe de Paris" címszónál azt ta1áljuk, hogy ide a századelő Párizsban
élt, de nem francia születésű művészeí tartoznak, mínt például Modigliani.
Valóban, az "École de Paris't-ról hasonló meghatározást ad a "KnaUirs Lexikon
mederner Kunst" is. Raymond Nacenta. vdszont, aki "School of Paris" című köny
vében (1960) eleddig a legtüzetesebben dolgozta fel a "Párizsi Iskola" történetét.
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a kor francia mestereít (H. Rousseau, Dufy, Utrillo, Gromaire, Braque stb.) is
. ide sorolja. Kívánatos lett volna a művészeti irodalomban használatos mindkét

értelmezést feltüntetni. - Az öreg "Fauve"-mesterről,Van Dong·enről azt írja
a lexikon, hogy képei "bravÚTOSak, de üresek". Van Dongen fiatalkori, java
munkái azonban korántsem üresek (csak la késeiek). Az 19,10 körüli Van
Dongen-művek a szakirodalomban meg is k,apják a megérdemelt elismerést.
(Jean-Paul Crespelle: "The Fauves", 1962. E remek kíál'lítású könyv címlapján
is egy Van Dongen-festmény reprodukcíója látható.)

Az új művészetí lexikon első kötetét azonban nem a kisebb hibák, pontatlan
megfogalmazások jellemzik ... Sikerült és értékes munkát tart kezében az ol
vasó, - olyan kiadványt, amely sok örömöt, segítséget és útbaigazítást fog
nyújtani a szépművészetek barátainak. Bizalommal és várakozással tekintünk
a további kötetek megjelenése elé.

* * *
Művészeti krónika. ot esztendővel ezelőtt, 1960-ban halt meg Gadányi Jenő

festőművész, akiről rnost kis monográfiát jelentetett meg - "A müvészet kis
könyvtára" sorozatban - a Corvina Kdadó, Rácz István, a tanulmány szerzöie
megrajzolja Gadányi útját a 20-:as "évekbeli kezdetektől az 1940-es évekre eső

művészí ki:teljesedésig; tárgyalja a rnester figurálís képeit, csendéleteít, békás
megyeri, drégelypalánki és egyéb tájképeit. vallásos tárgyú munkáit (Krísztus
ábrázolások). A kis könyvelIhelyezi Gadányit kora művészetében: a XX. szá
zadi francia festészet és a század elejének magyar modernjei (Ríppl-Rónai, a
"Nyolcak"), kortársai közül pedig Kassák, Bal'csay, Bene Géza voltak azok,
akikhez seorosabb szellemi, művészetszemléletiközösség fűzte.

Rácz István igen jól ismeri Gadányi terjedelmes életművét; értéke még a
könyvnek a sok, jól kiválasztott - Gadányi elméleti írásaiból, leveleiből vett 
idézet beépítése a szövegbe, A könyvecske nyelve gondos, azonban pár általa
nosságtól, közhelytől nem mentes: "Gadányit nagy emberi eszmények lelkesí
tik", "életművét a humanista emberr világszemlélete hatja át", "hitet tet<t az
emberiség nemes ideáljai rnellett". E mondatok közül egy is elég lett volna
Gadányi humanizmusának jelzésére, hiszen egy festő világnézetét. gondolkodás
módját, erkölcsi világképét Jeghitelesebben úgyis művei bizonyítják, A repró
dukcíók egyrészének kiválasztása vitartiható; Rácz jobbára a természetelvú,
tradicionálisabb jelJ.egű Gadányi-műveketválasztotta ki közlésre; Gadányi pík
túrája azonban szélesebb skálájú, változatosabb annál, amit a képanyag elárul.
A könyvecske végén felsorolás található a Gadányival foglalkozó múvekrőf.
Túlzásnak érezzük itt Pogány Ö. Gábor ,,1VIagYaJr festészet a XX. században"
című könyvének feltüntetését, hiszen ebben Gadányi neve míndössze egy ízben,
akkor is egy hosszabb névsorban kerül megemlítésre. Pogány Ö. Gábor e műve

helyett érdemesebb lett volna a Kassak-féle "Kortárs" 1947. évi 2. számában
megjelent, "Műteremlátogatás"című - Gadányiról szóló - cikkre hívní fel az
olvasó figyelmét.

*
"La Jeune Sculpture 1965" címmel a közelmúltban Párizsban érdekes szob

rászati kiál'lítást rendeztek. A katalógust átlapozva jópár magyar művész nevé
vel és szobrának reprodukciójával találkoztunk. Az idősebb nemzedék művészeí

közül szerepelt Vörös Béla, "Tiszteletadás a női űrutasnak'< című szobrával, a
Kossuth-díjas Beck András (egy absztrakt, a szabadság-eszmét kifejezni kívámó
szoborral), Székely Péter "A baráit" című művel, Kilár István "Kozmikus
fej"-ével, Kovács Ferenc "Minotaurusz"-ával, PátkaiEirvin és a kalocsai szü
letésű Lipta1J Mátyás egy-egy elvont stílusú szeborral. A magyar művészek

mind számuk, mínd szobraík kvalitásait tekintve szépen és jelentősen szere
pelitek a magas színvonalú kiállításon, amely a mai nyugat-európai szobrászat
különböző áramlatairól adott képet.

*
Jászai Géza fiatal művészettörténész "CsOIJ1tváry (krttikaí jegyzetek)" címÍí

tanulmánya néhány figyelemre méltó szemponttal, gondolattal viszi előre a
Csontváry-kutatásokat. Jászai szerint Csontvary nem annyira a századelő külön
böző "izmus"-ainak volt előfutára, mint ezt a művészeti irók többsége hangoz
tatni szekta, hanem inkább romantikus művész, "Tájszemlélete eros szellemi
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rokonsággal fűződik a német romantíkához, közelebbről a münchení roman
tikus ,tájfestők főalakjáriak; Carl Rottmann-nak müvészetéhez ... Csontvarynak
az érdekeset, a 1'endkivülit kereső szemlelete mélyen romarstíkus indítékú" 
állapítja meg Jászaí, aki a Csontváry-irodalomban novumot jelentő teórláját
J. G. von Dillis, C. Rottmann, Franz Catet és Csontváry Tivadar műveinek

reprodukálásával és párhuzambaállftásávaíl valószínűsíti.

*
Pár héttel ezelőtt - 87 éves korában - halt megEsztergomban a Keresz

lérny Múzeum nyugalmazott alkalmazottja, Pócs József. Nem volt esztéta, nem
volt művészettörténész, mégis - Lepold Antal prelátus-kanonok mellett 
6 volt az, akinek a két világháború közötti időszakban a legnagyobb érdemei
voltak a legjelentősebb magyar vidéki művészeti gyűjtemény, 'az esztergomi
Keresztény Múzeum gondozása terén. Pócs bácsinak szdvügye volt a múzeum,
amelyben fél évszázadon keresztül működött minrtgondnok, teremőr, idegen
vezető, míndenes ügyintéző. Már túl járt életének nyolcvanadik esztendején.
amikor - fájó szívvel - nyugalomba vonult; nehezére esett otthagyni M. S.
mester munkájt, Kolozsvári Tamás oltárát, a XIII-XIV. századi olasz festészet
kisméretű remekelt, a flamand gobelímeket, a ritka habán edényeket és a rnú
zeum többi kincsét. PÓCS József "megbízhatósága és munkaszcretete példaszerű

volt. .. Nagyon sokat köszönhet neki Simor János és Ipoly Arnold gyűjte

ménye" - írta róla Mojzer Miklós műtörténész a Keresztény Múzeummal fog
J.alkozó egyik tanulmányában. ("Művészetrtörténeti Értesítő", 1964. évfolyam.)
(Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (Henryk Czyz és ,Szegedi Anikó hang
ver s e n y e a K á r o ry i - k e rt b e n.) A szabadtéri hangversenyek mintha
veszítenének népszerűségükből.Pedig az Országos Filharmónia idén is sok ese
ménnyel biztatg músort állított össze a Károlyi-kertbe is, és a többi szabadtéri'
hangversenyre is. Persze, sokszor nem a nagy hévvel várt koncertek hoznak
igazi nagy eseményt. Mint ahogy most is. Henryk Czuz hazájában, Lengyel
országban nem tartozik a vezető karmesterek közé, ám itt, a Károlyi-kertben
ismét bebizonyította, hogy a magyar közönség nem ok nélkül zárta szí?)ébe
évek óta. Az ő nagy száma a hangversenyen Csajkovszkij VI. patetifus szim
fóniája volt, ami természetes, hiszen Chopin f-moll zongoraversenyében a zene
karnak nem jut nagy szerepe. Ebben a músorszámban viszont örömmel hallot
tuk Szegedi Anikó átélt, kultúrált játékát, amellyel igyekezett életre kelteni ezt
a kivételesen szép romantikus versenymúvet.

"Talán szerencsétlenségemre van már Ideálom - írJa Chopin barátjának,
Titus Woyciechowskinak 1829-ben -'-, kinek, bár közel fél éve nem beszéltem
vele, híven szolcélok, ról,a álmodom és emlékére írtam zongoraversenyem ada
gioját." Liszt csak évekkel később alkotta meg a programzene elméle'tét. De ez
a zonqoraoersenu már programot hordoz: kimondatlan, elrejtett, el,sóhaitott
érzelmeket, melyeket valóban inkább egy ideál fülének silínt a fiatal Chopin.
mint egy hús-vér valóságú, élő személynek. Erről az említett ailagióról m.on
dotta esztendőkkel később Liszt, hogy "eszményien tökéletes". O azonban igazi
költői intuícióval valóságos programot is írt ehhez a részhez: "Szárnyaló, meg
indító részletei fönségesen szép holdas táJat, egy boldog Tempe-völgyet idéznek
elénk, ahol valami gyászos, megrázó tmgédÚL játszódik le. Mintha a bús emberi
végzet lenne szembeállítva a természet hasonlíthatatlan szépségeivel". Iwasz
kiewicz, Chopin egyik életrajzirója még mottót is talál a kozépréez ?,iharzó
szenvedélyére, Tutesev verséből:

Tavasszal, míg a május ébred,
az első mennydörgés, de szép!
Hol fenn az égen ragyogva kéklett.
szalad s a kék azúrba lép.
És válaszol sok ifjú dörgés,
eső ered, leszáll a por,
pereg sok csöppnyi drágagyöngy és
oly,an, mint harmatos csokor.
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(A Larg"hettonak ez a része egyébként nem Chopin eredeti ötlete, hai4.em
Moscheles egyik operákból eredő koncertrészletének utánérzése.)

Chopinzongorakoncertjeirőltalán Schumann írta a legszebb méltatást. :Fel
idézte azokat a kritikusokdt, akik 1830 körül gúnyolódva fogadták a fiatal m1I.vé&z
alkotásait s azt irták, hogy e zongoradarabok csak arra jók, de arra nagyon, hOO1l
széttépjék őket. Való igaz, hogy Beethoven hatalmas apparátusú zongoraversen'l/ei
után furcsa lehetett Chopin művészete, hiszen ő a zenekarnak egészen másod
lagos szerepet szán, mondanivalóját a zongorán fejezi ki. "Chopin nem lépett
fel egész zenekar-hadsereggel - írja Schumann -, mint a nagymesterek szok
ták. Neki csak maroknyi cs,apat van, de az az utolsó hősig az övé és csak a.z
övé."

Miben állt igazi újítasa és nagysága? - Erre is Schumann felel a leghite
lesebben. ,.,Tudását az elsőktől szerezte: Beethoventől, Schubertől, Fieldtől. Te
gyük fel, hogy az első képezte ki szellemét a vakmerőségben, a második szívét
a gyöngédségben, a harmadik kezét az ügyességben. Igy állt ki ő, felszerelve
művészetének mély tudásával, ereje tudatában, bátorsággal állig felszerelve,
amikor 1830-ban megszólalt a népek hatalmas hangja nyugaton. Ifjak. százai
várták a pillantot, de Chopin az elsők egyike volt a falakon, amelyek mögött
egy glJáva restauráció és egy törpe-nyárspolgárvilág aludta álmát. Hej, hogy
zuhogtak az ütések jobbra-balra! A, polgárok dühödten ébredeztek és kiáltoztak:
- Nézzétek a szemtelent! De a támadó mögött is felhangzott: - Nézzétek a
Tagyogó bátorságot I"

Schumann képzeletét elragadta a költői fantázia. Tény, hogy Chopin T'YL'4
veit, kivált éppen zongoraversenyeit nagyon sokáig csak a rokonszenvezőkpa

rányi csapata követte és kedvelte, a nagy többség elnéző jóindulattal hallgatta.
Liszt még 1850-ben is kénytelen így írni Chopinről szóló hatalmas tanulmányá
ban: "Még nem ismerték fel értéke szerint finom karcolótűjének rajzát; nap
jainkban nagyon is hozzá vannak szokva az emberek, hogy csak azokat tekintsék
nagynevű zeneszerzőknek, akik legalább féltucat operát, ugyanannyí oratóriu
mot és néhány szimfó'niát hagytak maguk után: korunk minden muzsikustól
azt kívánja, hogy mindent csináljon, egy kissé talán többet is, mint mindent."
Akik pedig követték Chopint, azok nyilván éppen érzelmeinek gazdagsága, fúl
csorduló bősége miatt tették ezt. A két zongoraverseny (mert bízvást együtt
emlegethetjük az f-moll és e-moll versenymúveket) éppen a kifejezés bőségével

ragadja el hallgatóját. Ebben a zenében nincs törés, nincs disszonancia, nincs
pesszimizmus. Egy boldog, tizenkilenc esztendős fiatalember csodálkozik rá a
világra bennük, s elragadv,a annak szépségétől és bőségétől megpróbálja érzel
meitzenévé olvasztani. S hogy ez mennyire sikeTÜlt neki, annak egyik bizon1/-
sárJa éppen az f-moll versenymű, s annak csodálatos adagiója... .

Míg Chopin f-moll zongoraversenye az életöröm himnusza, Csajkovszkij
VI. szimfóniája ,a magány és a búcsú híradása. A zártkörű zongorabemutató
közönsége döbbenten hallgatta végig a szimfóniát, melyet a szerző program
szimfóniának nevezett ugyan, de a tételek élére nem írt eligazító jelzéseket.
Végül testvére, Modeszt nevezte el az új művet Patetikus szimfóniának. Sokkal
többet mond azonban számunkra maga a szerző, amikor Apuhtyin Requiem
című költeményének elolvasása után így kiáltott fel: "Ezt mondja ez az én
VI. szimfóniám is," S hogy mennyire őszinte volt a búcsú gesztusa, arra jel
lemző, hogy szimfóniáját élete végéig legjobb művének tartotta. (A zenetudo
mány megállapítása ez egyszer egyezik a szerzőével.)

Henryk Czyz ebben a szímfóniában remekelt. Nem azokban a részekben,
melyeket a mai hallgató talán kissé olvatagnak tart, hanem a harmadik tétel
ben, amely a zeneirodalom egyik legérdekesebben megoldott részlete. Az embe
riségről vall itt Csajkovszkij, a lassú bevezető rész után egyre hatalmasabban
fokozza mondanivalóját és végeláthatatlan sorban idézi fel a gigászi életharc
részvevőit és freskóit. "Újabb és újabbhanghullámok száguldanak fölfelé 
írja Gál György Sándor a szimfónia ismertetésében. - Mintha az ég alján föl
jöllobbanó fények jeleznék: a hajnal közeledik ... Minden szólam·ban ott zaka,
tol a hősies kvartugrás. A riadó intonációja. Az ég alja már csodálatos pirkadat
fényében ég, diadalmas szélroham süvít (a von6skvintett és a fafúf)ó8,~



JélegzetelallítÓ koncertálása ez), aztán káprázatos fényben ragyog fel a hatalmas~

tragikus induló." Ez a tétel volt ennek a hangversenynek a csúcspontja. Henryk
Czyz, aki legutóbbi hangversenyén a modern zene nagyszerű tolnuícsolÓjának
bizonyult, most azt bizonyította be, hogy a romantikU$ zenének is hívatott tol
mácsa, ha a dallamok mögött ott él az érzelem aranyfedezete.

(Z e n e i k ö n y v e k r ő l.) A Győző Andor kiadásában megjelent Zenei lexikon
jÓformán csak emlékként élt a zenerqjongók tudatában. Ezért is időszerű volt
egy új lexikon kiadása, no, meg azért is, mert 1931 óta a zene világában is tör
tént egy s más, aminek lexikális feldolgozását hiába kereste volna az érdeklődő.
Az új lexikont - ,a régire támaszkodva - Bartha Dénes professzor állította
össze. Az első kötet (~f) címszavai mindenesetre gondos-elemzőés gyűjtő mun
káról tanúskodnak. Kiv6lóan sikerült a Bartókról szóló 'Címszó megírása, igen
;ó a Bachról és Beethovenről szóló részlet is. Viszont némelyik esetben úgy
érezzük - s ez a lexikonok-örök átka -, hogy a szerző sokkal jelentősebb volt,
mint a szánuíra juttatott terjedelem. Mindenekelőtt Alban Bergre gondolunk
itt, aki a század egyik legjelentékenyebb, zeneszerzője, hatását máig sem lehe
tett felmérni, ám a Zenei lexikon szerény két hasábja ebből nem sokat árul el.
Oscar Friedről épp hogy említés történik, holott Klemperer szerint is kora egyik
legnagyobb karmestere volt, aki éppen Liszt Szent Erzsébet legendája című

művével·aratott káprázatos sikert. Bárdos Lajos nagy jelentőségű életművéről

sem sokat tud meg az érdeklődő, műveinek a magy,ar zenetörténetben betöltött
szerepéről nem is szólva. Végezetül: nem ártott volna néhány képpel illusztrálni
a betűtengert. (Rónay László)

FILMEK VILAGABOL. Az amerikai United Artists cég új filmje, a
Phaedra - az előzetes beharangozás szerint -, részint Euripides Hippolytosa,
!részint Racine Phaedrája alapján készült. Elárulták azt is, hogy az eredeti,
kilasszikus· <témát mai környezetbe helyezték. Arról azonban mélységesen hall
gatott a hírverés. hogy ez az átültetés, ez a merész operáció milyen mérvű

műtéti beavatkozást jelentett s a páciens, a 'tragédia vajon rnilyen áldapotbarr
került le a műtőasztalról ... Nos, az történt, ami az életben is megesik olykor,
hogy a beteg (aki mellesleg makkegészséges volt, csupán a téves diagnózis nyil
vánította betegnek) műhiba folytán jobb létre szemderült. A tragédia meghalt
s a műtőasztalról valami műszívvel látszat-életben tartott komunkuluse kec
mergett le, egy ,[l,agyon középszerű bestseller, ami kasszasiker lehet esetleg, de'
katarzist, lelki élményt semmiképpen sem képes nyújtand.

Thanos, athéni hajóépítő milliomos, bálványozásig . szeréti kissé unatkozó
szépasszony-feleségét, Phaedrát, Annyira, hogy egyik új hajóját is nevére ke
reszteltetí. Ebből az alkalomból mesés értékű brtlíánsgyűrűt ajándékoz az asz
szonynak: Phaedra Párizsba készül s Thanos megkéri, tegyen kis kerülőt. men
jem. előbb Londonba és ismerkedjék meg végre Alexisszel, első házasságából
származó fiával, és vegye <rá, töltse velük a nyarat Görögországban. Phaedrát
hűséges dajkája figyelmezteti: ne menjen, hiszen az "idegen asszony" fia ...,
'I'hanos első felesége ugyanis angol nő volt -'- könnyen kitúrhatja örökségéből

gyermekét s különben is rosszat álmodott, valami ismeretlen veszély leselkedik
a láthatáron. Phaedra azonban meg akarja hálálni a gyűrűt s elutazik,

Az ifjú széplélek, Alexís, akinek gazdasági tanulmányokat kell folytatmía,
holott szívesen és elég ügyesen festeget, nyomban megbarátkozdk ",gyűlöLt" mos
tohajával. Phaedrát is végzetes szenvedélyre gyújtja a jóképű, kedves fiú. Alexís

- némi alkuhoz köti az apjával való találkozást, ha Phaedra közbenjár' Thanosnál
szívszerelmének, egy gyönyörű autónak megvásárlása érdekében, Az asszony
azonban többet akar, Görögországba akarja csábítani mostohafíát s hogy kimu
tassa, mílyen fontos ez a számára, ősi szokás szerínt az isteneknek áldozza
a 'I'hemzébe veti a hallatlan értékű gyűrűt. '

Apa és fiú hosszú évek után végre viszontlátják egymást Párizsban. Együót
létük azonban rövid, mivel 'I'hanost üzleti ügyei INew-Yorkba szólítják. Az asz
szony érzi, hogy mind kevésbé tudja végzetes szenvedélyét féken tartani, könyö
rög férjének, ne utazzék: el ezúttal. Az üzletember azonban hajthatatlan, őt

pénzsóvárság űzi. Phaedra megadja magát sorsának és még aznap este felfedi



érzelmeit mostohafía előtt. A bűnös szenvedély mínkettőjüketmagával sodorja.
Boldogan töltik napjaikat Párizsban s az idillnek csak Thanos telefonhívása vet
véget. A szerelmesek elválnak s Phaedra visszatér Athénbe, Alexis pedig Lon
donba.

Thanos azonban már nem tud meglenni fia nélkül. Megígéri a csodás autót
s míután ez sem hat, ráveszi feleségét, hogy ő is lépjen közbe, Alexis végre
enged a kérésnek s megérkezik. A hangulat azonban meglehetősen nyomott a
szerelmesek bűntudatakövetkeztében, Thanos, aki csak a kedvtelenséget észleli,
mindent megtesz, hogy családját felviditsa. Fiát körülviszi hatalmas hajóépítő

üzérnén s beavatja legféltettebb titkába, aminek óriási vagyonát köszönheti;
megmutatja a dokkokat. ahol "zseniális" eljárással két ócska hajóból új óceán
járo születík. A fiút azonban nem túlságosan érdekli a pénzszerzés, Thanos
tehát új fogást alkalmaz, vidám estélyt rendez. Alexis itt megismerkedik bájos
mostoha-unokahúgával, Ereyvel. A két fiatal hamarosan egymásba szeret,
Thanos. aki már rég fúziót tervez sógorával, hogy lebírhassa egyetlen üzleti
ellenfelét. tulajdon apósát, kapva kap ezen az új lehetőségen s elhatározza, hogy
összeházasítja a fiatalokat.

Örült féltékenységgyÚJl Phaedrában s nyíltan kijelenti: míndenáron meg
akadályozza a házasságot. Alexis, aki már régen megbánta súlyos bűnét, mínd
inkább meggyűlöli csábítóját. A dráma a levegőben lóg s mikor az asszony meg
tudja,ho,gy férje mégis végrehajtja tervét, iszonyú bosszúra határozza magát.
A míllíomost közben érzékeny csapás éri, új .hajója, a "Phaedra" elsüllyed a
norvég partoknál. Rengeteg a halott, a hatóságok vizsgálattal fenyegetőznek.

Tetőfokán az izgalom, amikor belép Phaedra és mindent bevall férjének. Thanos
távozni hagyja az asszonyt s fiát sújtja teljes haragiával. Véresre veri, majd
szőrnyű átkok kíséretében elzavárja. Phaedra még egy utolsó kísérletet tesz,
hogy magához láncolja Alexíst, ám a fiatalember tovarobog csodaautóján s a
hegyiút egyik kanyaráról a tengerbe zuhan. Phaedra számára nincs többé ér
telme az életnek, megmérgezi magát.

Racine műve - erkölcsdráma. Nem csupán a bűnök nyerik el méltó bünte
tésüket, hanem a legkisebb botlás, sőt a bűn puszta gondolata is megtorlást von
maga után. Világosan kifejezésre jut, hogy a mindent elsöprő szenvedély csupán
gyarlóságunk tartozéka, mely, ha elhatalmasodik rajtunk, zsarnokunkká lesz,
feldúlja életünk rendjét. " A film ezzel szemben olyan értéktelen, üres életet
ábrázol, amelynek egyedüli motorja a bűn - egyrészt a gátlástalan kapzsiság,
másrészt a pusztán érzéki viszony. Nélkülük unalomba fulladna minden s úgy
összeomlana, mínt ahogy lehull a kaucsuklabda, ha nem táncoltatja tovább a
szökőkút vízsugara ... Az antik tragédiában nem realizálódik Phaedra végzetes
vágya, mostohafia, Hippolytos mindvégig ártatlan marad, ellenáll az asszony
csábításának, hiszen mást szeret, Aricíát, aki hűségesen követi őt míndhalálíg.
Maga Phaedra sem egyéntelműen erkölcstelen, eleinte kerüli Híppolytost, szám
üzetí apjával, tehát mindenképpen igyekszik legyőzni vágyait és szerelrnét is
csak akkor rnerí feltárni, amikor férjének, Theseusnak /halálhírét keltik. Nem
is szólva arról, hogy mostohafia megrágalmazásában is Oinonét illeti az értelmi
szerzőség: ő maga csak annyiban vétkes, hogy félelmében nem tudja, nem meri
megakadályozln-i dajkája mesterkedéseit,

Óriási különbség ez. A! végzetes szenvedély, amely tehetetlen falevéílkérit
sodorja áldozatát, végtére egy család harmonikus életét dúlja fel, értékes egyé
neket tesz tönkre; roppqnt nagy így a sors és az erkölcsi világrend kőzőtti össze
ütközés ereje. A szereplok szánalomra méltó emberek, még a rágalmazó Oinone
is, akit neveltje iránti elvakult szeretete ment. Mindezt csak tetézi Hippolytos
veszte, akit ártatlanul sújtott az atyai átok. Ö az áldozat, aki megengeszteli a
bűn miatt haragvó isteneket, általa billen helyre a megbomlott egyensúly.
A tragédia teljes tehát, akár az önmagába visszatérő görbe.

Van a filmnek egy mondata, ami roppant jellemző. Új hajója, a "Phaedra"
vízrebocsájtása után óriási ünnepélyt rendez Thanos. Omlik a pezsgő, tűzijáték

színes rakétái világítják be az éjszakát. A szegények ámulva nézik mindezt a
Ikerítésen kívülről s egyikük megjegyzi: "Mulatnak a hatalmasok, kedvük lángja
az egekbe csap!"... Csakhogy ezeknek a hatalmasoknak lángja görögtűz csupán;
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Vilkítóan ragyog pár pillanatig, ám hamarosan szertepukkan s nem marad utána
más, mint az éjszaka üres sötétje. Nincs a szereplők között senki, a puszta
véletlen és zsenge kora folytán ártatlan Ereyn kívül, aki méltó lenne a sajná
ilatra. Thanos voltaképpen nem egyéb közönséges csalónál, csak szerencséie
növesetette óríássá, ám lelke mélyén megmaradt levantei kikötői árusnak. aki
a járatlan turistákat szokta megvágni. Phaedra spleenes dáma köntösében járó
ostoba és hiú macska, nyoma sincs benne semmiféle méltóságnak. Alexis [ellern
gyenge, viaszpuha széplélek, szerepének tartalma ráadásul ellentmondásos is,
ihiszen aIig hihető róla akkora bátorság, hogy a történtek után még apja szeme
-elé merjen kerülni ... üres élet és üres szereplők. Mindez azonban nem jut el

"a tudatos társadalombírálat síkjára, hanem csak úgy, magától áll elő, mint a
téma természetes folyománya.

A forgatókönyv tehát kioperálta Phaedra szívét, könnyű kézzel eldobva II

tragikus elemet, a tragédia belső logikáját. Mi sem természetesebb, minthogy
ezzel együtt elstkkadt a hellén, medíterrán szellem is és nem maradt egyéb II
darabban csak a puszta nihil, a kíábrándító üresség. Ismétlem, mindez még
nem .bírálat (ahhoz több és más kellett volna), legfeljebb afféle üzleti trükk,
közönségesalogató, pikáns leleplezés.

oA forgatókönyvnél nem sokkal szerencsésebb Jules Dassin rendezése sem.
Altalában kitaposott úton halad s eléggé elhasznált, a harmincas évek siker
filmjeire jellemző trükkökkel él. Am a végjelenetben az Alexis halálát meg
előző Bach invokáció legalább olyan naiv, mint amilyen ízléstelen. A nézőnek

nevethetnékie támadna, ha nem bosszankodnék, hogy a gyártók ennyire osto
bának tartják ... Raf Vallone (Thanos), Anthony Perkins (Alexis) és Elizabeth
Ercy (Ercy) korrektul játsszák szerepüket. nem úgy a Phaedrát alakító Melina
Mercuri, aki a megboldogult Jean Harlowot igyekszik utánozni s akit még
szőkeségében sem képes utolérni. S a többi? A film sima pergése, a gazdag lát
ványosság? üres hollywoodi rutin. A néző pedig kijön a moziból, nagyot szip
pant a szabad levegőből s ha a látottakra gondol, megvonja a vállát és annyit
mond csupán: Úgy kellett nekik ... (Bittei Lajos)

TOLSZTOJ - KÖZOTTüNK. ,,:Érdekes s talán nevetséges is, hogy életem
nek nagy részét olyan tájon töltöttem, mint Nyikolaj Levin, az Anna Karenyina
férfi főszereplője. és sohasem éreztem a széna illatát. Vagyis éreztem, csak
nem tudtam élvezni. Levin tanított meg rá ... A testi munkától egész életem
ben undorodtam, s a szépségeít, a munka gyönyörét könyvből kellett meg
tanulnom. Tolsztoj könyvéből." - Sietek megmondani, hogy ez a néhány
mondat nem a Tolsztoj-emlékkönyv lapjairól való. Egy-egy szaván figyelmes
olvasó tán észre is veszi az elfogódott lélek önkéntelen túlzásait. Nincs ok:
meglepetésre: egy tizenhétéves fiú dolgozatából idéztem.

"Tolsztoj Magyarországon", "Az élő Tolsztoj"; lapozgatom a dolgozatokat,
s a Fővárosi Könyvtár Emlékkönyvének nagy címeire gondolok. MilY-fn érdekes
emlékkönyvet lehetne összeállítani 'iskolai dolgozatokból. olvasmánynaplókből.
amelyek Tolsztojról vallanak! Nemcsak tanárembernek mondana sokat egy
ilyen gyűjtemény. Irodalomhoz szokott olvasó talán nehezen viselné a formá
val küszködő, itt-ott közhelyekbe botló díákfogalmazást. A hivatásos író akkor
sem botlik rögökbe, amikor már rég elszakadt az élmény fuvallatától. Motorja,
propellere van, az röpíti tovább. A diák dolgozatá mint a sárkány vagy a vi
torlázó repülő. Az iskola stílusában bántó minden, ami eltanult, mesterkélt,
nem egészen élményszerű. De ha igazságot keresünk, s nem fínyáskodunk, zsí
ros, kopottás tanyai diáktáskákból is előkerül annyi, mint sok irodalmár kéz
iratborítékaiból. Ha már efféle emlékkönyvet nem szerkesztenek, hadd mond
jam el, nekem van olyan diákorn, aki arról számolt be, hogy odahaza - egy
faluszéli útkaparó-házban -- a karácsonyi s a szénszünet alatt az első betű

től az utolsóig hangosan, közösen elolvasták a Háború és békét. "Tolsztoj Ma
gyarországon": ha ezt a szót hallom, én nem fényképekre, újságcikkekre. ta
nulmányokra gondolok, hanem ezeket a diákokat látom magam előtt öt világ
rész műveltjei közt van-e Tolsztojnak igazabb olvasója náluk? Ha meg "Az
élő Tolsztoj" fejezetcímre gondolok, viták, kavargó, föl-föllángoló közös meg-



beszélések és éjszakába nyúló, magányos töprengések jutnak eszembe. Nem
csak 1886-ban volt Tolsztoj az "ifjúság szerelme" - az École Normale-orn Ro
main .Rolland és Suares meg a többi fiatal titán között; ma is köztünk is az.
A tanárok félnek tőle egy kicsit, mert nehéz írónak ismerik. Valóban nehéz
író, de a diákok szemében a tizenkilencedik század nagyjai közt a legmoder
nebb és a legérdekesebb. És ugyanúgy izgatja a mai diákokat, mínt valamikor
Romain Rollandékat. A középískolában ritka pillanat, amelyben élet és iro
dalom igazán összetalálkozik. Amikor Tolsztoj előkerül, magától és csalhatat
lanul végbemegy ez a találkozás.

A fiatalember szemérmes s a tetejében gyakorlatlan stiliszta, Nem egy
könnyen viszi a közönség elé az élményeit, különösen, ha módszeresen óvták a
lelkendező szólamoktól, szoktatgatták a hűvösebb, tárgyilagos előadásra. De
milyen érdekes és jelentős, hogy Tolsztoj hőseiről szólva olyan sok magára
gondol. Levin otthona és az alsólajost tanya, Karenyin [ogász-Iarízelzmusa vagy
'Nyehljudov könnyelműsége és egy-egy épp rajzolódó magyar férfiarc oly köny
nyeri egybelátszík - a dolgozatokban s a lelkekben is. Tolsztoj nem mint
író ragadja meg ezeket a fiúkat: ahhoz még fiatalok, hogy másodlagos dol
gokra, módszerre, technikára reflektáljanak. Az élet és a lelkiismeret mély
ségeit keresik, míkor írásai fölé hajlanak: sr/ját életük és saját lelkiismeretük
éppen megnyíló titkait.

"Nem elég önmagunknak élni. Nem lehet egyéni céljaink érdekében má
sokat Ietíporní ... Napóleon gondolt-e arra, hogy az orosz muzsikokat boldog
gá tegye? Biztosan nem. De gondolt rá Kutuzov és mínden mozdulatával ezt
a célt szolgálta. A nép szeretete által győzött, s ha a történelemben, ahol
milliók sorsa forog kockán, tudott győzni a szeretet, hogyne győzne az egyszerű

ember életében."
"Mit tanultam Tolsztojtól" - ezt a dolgozatcimet adtam harmadik gimna

zista diákjaimnak. S az a tizenegynéhány fiú, aki a két párhuzamos osztályból
egy-egy könnyebb téma helyett ezt a nehezebbet választotta, különböző fokon,
jobb, rosszabb helyesírással, sikerültebb vagy ügyetlenebb fogalmazásban, de
mindenképpen értékes vallomást tett. Amit írtak, nagy dicsősége Tolsztojnak.
Egy író életét, hatalmát rni bizonyítaná kézzelfoghatóbban, mint hogy műve

olvasmány s életformáló hatalom a problémákra ébredő fiatalok között? De
dicsőségük nekik maguknak, dicsősége a generációjuknak is. Huligánokról
sokat beszélünk. Látjuk-e eléggé ezeket a fiatal szempárokat, amelyek ilyen
lelkesen kutatják Tolsztoj tekintetét, megszégyenítve sokszor az öregeket, a
hivatottakat is?

VI. Pál pápának régebbi beszédéből idézte nemrég egy olasz folyóirat:
"Úgy látszik, a mi korunknak - s kivált az ifjúságnak - alapjellegzetessége
a lényegesnek szomja. Ez nyilatkozik meg a művészetben, a tudományban, egy
kicsit mindenütt. Mindaz, ami díszítmény, ami másodlagos, ami következmény
szerű, sokkal kevésbé érdekli, mint ami lényeges, alapvető és elsődleges. Ez a
mí modern korunk egyik nagy erénye." Igen: a lényeges szomja. Talán mégis
ez a mi fiatalságunk alapösztöne. s ez vezeti el Tolsztojhoz is.

(Tótfalusy István)

ROMAI KÖLTOK. Radó Arrtal (Latin költők tára), Rónai Pál a Világiro
dalmi antológia és a Móra Ferenc Kiadó versgyűjteményeiután végre tel,jesnek
mondható válogatást kaptunk a világirodalom egyik nagy korszakából az Európa
Könyvkiadó jóvoltából (Római költők antológiája; szerkesztette: Szepesy Tibor).
A régebbi gyűjtemények nem is törekedtek teljességre, aminek részben az volt
az oka, hogy oa görög szellem és az iránta való kiapadhatatlan érdeklődés foko
zatosan háttérbe szorította a római kultúrát, s ez utóbbit sokan amolyan halvány
árnyképnek, sikerült utánzatnak érezték csupán. A XVIII. század második felé
től Herder, Goethe és Humboldt humanizmusa olyan embereszményt képviselt,
amelynek mirrtáját a görög költészetbenJelték meg, s ezért az antikvitás fogal
mát a görög kultúrával helyettesítették. A latin irodalom iránt érzett érdeklődés

csak századunkban újult meg, s magyarországi reneszánszában nagy szerepük
van a Nyugat köré tömörült költőknek. akik műfordításaíkkal ,ibeemelték" a
latin verseket a század magyar trodalomtörténetébe.



Századunkban indult meg a római irodalom önálló művészí erejének s álta
lában önállóságának Kutatasa es .Lellsm~·,-..,c. Némethy Géza 1890-ben még a
görög formák tökéletes elsajátításában és művészí kezelésében látta a római
irodalom aranykorát, Huszti József viszont (1949-ben) már történelmi előzmé

nyekből magyarázza a római-nemzeti,. majd birodalmi költészet kifejlődését.

Külön és nagy nehézséget jelentett és jelent ma is a birodalmi hanyatlás iro
dalma. Beletartozik ez a római költészet folyamatába? Vagy egy-egy új nemzet
első irodalmi emlékeit kell látnunk bennük? Norden mindenesetre az utóbbi
nézet felé hajlik mindmáig egyedülálló irodalomtörténetének korszakelásában.
Horváth István Károly - vélményünk szerint - mégis helyesen fejti ki az anto
lógia élvezetes előszavában, hogy a római költészet folytatását a keresztény
irodalmi emlékekben kereshetjük. Örömmel mondhatjuk el, hogy ebből a kor
szakból is elég bő válogatást találunk az új versgyűjteményben.

Honnan, miből merített ez a latin nyelvű keresztény költészet? Mi a magya
rázata annak, hogy már az első emlékeit is olyan moderneknek, közérthetőknek
érezzük, míg a velük párhuzamosan művelt, ezüstkori hagyományokból sarjadt,
mítizáló irodalom a mai fül számára szinte teljesen érdektelen? Babits Mihály
az Amor sanctus bevezetőjében a korai keresztény költészet "bájos primitív
ségével és elügyetlenedésével" válaszol a kérdésre. Az igazsághoz tartozik, hogy
Q mítoszok kora akkor már lejárt, míg. az első keresztény költők hite aktuálisan
él azóta is. Milyen újszerű lehetett a maga korában (s ma milyen természetes
nek ható) Szent Ambrus himnuszainakgyermeki alázata! A véTtanúkrólígy ír:

Bennük az Atya fénye él,
bennük triumfál a Fiu.
Bennük a lélek ereje.
Az ég örömmel árad el.

Kérünk, Megváltó, tégedet,
emeld a vértanuk közé
könyörgő kis szolgáidat
mind az örök időkön át!

(Sik Sándor forditása)

(Es mílyen szerenesés telitalálata a válogatásnak. hogy ezt a gyermeki könyör
gést a szerétet egyik legnagyobb apostolának, Sik Sándornak a fordításábán
közölte!)

A legjelentősebb korai keresztény költő, Aurelius Prudentius Clemens, már
többre vállalkozott, O a hittételeket is költészetté formálta, ami már arra mutat,
hogy 'a hit a mindennapok természetes velejárója lett az ő korára, Erdemcs egyik
legszebb himnuszát, a Vízkereszt ünnepére írottat teljes egészében végigolvasni
- Sik Sándor remek fordításában :

0, te páratlan Betlehem,
nagy városok közt legnagyobb:
megszülni néked adatott
testben az üdvösség Urát.

kiről a csillag hirdeti
(tündöklőbb mint napkorong)
a földön megjelent az Úr
és földi testbe öltözött.

Látták fényét .a Mágusok
s hozzák keletnek kincseit,
leborulva ajánlanak
tömjént, mirrhát s aranyat.

Királyt jelent a kincsarany,
Istennek szól a szábai
tömjénnek fűszerillata,

a mirrhapor sirról beszél.
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{Milyen érdekes megfigyelni a költő próbálkozásait egy-egy szókép, összetétel
nyomán, s mennyke jellemző lesz a későbbl keresztény költészetre is a .végső

- sokszor ,gyermekien egyszerű tanulság.)
Prudentius szól a keresztény gyülekezetek múltjár61 is: egyik legérdekesebb

verse a katakombákról tudósít, amelyekiben

... noha nem süt a nap, mégis látjuk ragyogását
és élvezzük a föld színe alatt is a fényt!

(Rónay György fordítása)

Az újfajta. költőtípus érdekes példája Paulinus Notanus. Az ezüstkori mín
tákat követő forrnaművésznek, Ausoniusnak volt a tanítványa, de mesterének
írt költői levelében már az új eszményekről vall:

Elhqgytak engem· a Camenák, vissza hát
mért hívod őket, mondd, atyám?

Krisztusnak szentelt szív Múzsákkal nem cseveg,
és Apollónak zárva van.

(Rónay György fordítdsa)

A hexameter nála nem a régi harcok dübörgéséf idézi, hanem új tartalmat hor- .
doz (Imádság c. verse), máskor pedig a horatiusi elhivatottság hangján inti em
bertársait az idő múlására (Minden e múló világon Romlik-omlik, hull, enyészik)
s örök értéket csak az dma adhat.

A római birodalom e végső korszakában a birodalmi keretek megromlottak,
de a római szellemiség hordozó formái tovább élnek, mert megújultak a keresz
ténységben. És ezek a versek át- meg átjárták a középkort is s ezek őrizték meg
az antik kultúra folytonosságát. Nem filozofikus mélységükkel hatottak, de
evangéliumi hitet, önátadást és alázatot ma is tanulhatunk belőlük. Mi is el
mondhatjuk Boethiusszal:

Adjad uram, hogy eszem felhágjonaz isteni helyre,
add, hogy lássa a jó forrását, add' hogy a fényben
lelkemnek látó szeme Rád, csak Rád szögeződjék.

űzd el a földi ködöt, szüntesd az anyagnak a súlyát,
fényedben sugarazz, mert fénylő csak Te magad' vagy,
jámbor lelkeknek nyugalom, kit nézni a végcél,
kezdet, er5, ami visz, vezető, jelzés, helyes ösvény,

(Rito6k Zsigmond fordítása)

A Római költ5k antoIógiája jelentős, kítűnően válogatott könyv. A magyar
költészet is gazdagodott vele, de bővült a tudatos keresztény hagyomány is.
A fordítások egymásutánjából pedig világosan látható, hogy az anyanyelvre ülte
tés elvei forrongásban vannak. A Vas István kezdeményezte vita már elült, az
elvek azonban még nem tisztáz6dtak. Reméljük, hogy a disputa végső kimene
tele a műfordításnak és a magyar nyelvi hagyományoknak is kedvezni fog.

(R6nay László)

ORVOSI ~SZREV~TELEK A PROGESTERON-KI!:SZfTMtNYEKROL.
A második vatikáni zsinat folyamán a 13. szkéma keretében eddig is sok szó
esett a házaséletről és az ezzel kapcsolatos orvosi, egészségügyi, erkölcsi, tár
sadalmi kérdésekről A Vigilia több alkalommal részletesen be ds számolt ezek
nek különböző irányú megítéléséről.

Tekintettel a szakkérdésekre, nyilvánvaló, hogy az ügyben kiküldött pápai
bizottságnak szakemberek, köztük orvosok véleményére is szüksége van ahhoz,
hogy állást foglalhasson. Figyelembe kell vennie a szexuális életre, fogamzás
gátlásra, magzatelhajtásra, az időszakos megtartóztatás céljából alkalmazható
módszerekre vonatkozó elméleti megfontolásokat és gyakorlati tapasztalatokat
is. Mielőtt azonban a házasélet orvosi oldalát röviden érinteném, előre' kell
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bocsátanom azt a meglehetősen közismert tény, hogy a nemi mirigyek nemcsak
csírasejteket termelnek, hanem hormonjaik útján a másodlagos nemi jelleg
kialakításában is szerepet játszanak, nőknél azonkívül szabályozzák még a
menstruácíót és a szaporodással járó folyamatokat. Továb!bá, hogy a nemi mű-c ,
kődés az agykéreg és a mélyebben fekvő központok, így az agy alapján elhelyez":
kedő "hypophysis" befolyása alatt áll. Az utóbbi idegtest elülső lebenyének
befolyása révén termelődnek azok a nemi hormonok, amelyek nőknéla pete
fészek tüszőiben, illetve később a tüszőkből kialakuló ún. sárgatestekben mutat
hatók ki, vagyis egyrészt az ún. oestrogén, másrészt a progesteron hormonok.

Ezek után két tudományos közleményre szeretném felhívni a figyelmet,
amelyek ilyen hormonkészítményekkel foglalkoznak. Az egyik Magyarorszá
gon jelent meg már 1962-benaz Orvostudományi Egyetem II. klinikáján, ahol
egy progesteron-készítményről előzetes laboratóriumi és klinikai vizsgálattal
megállapították annak alkalmasságát vérzéscsíllapításra. Csökkent fertilitás
esetén azonban fogamzás előmozdítására is használhatónak találták.

A mási:k közlemény külföldön P. Müller, strassbourgí professzor tollából,
a St. Luc folyóirat ezévi áprilisi számában jelent meg a progestegének hosszabb
ideig tartó használatából eredő kellemetlenségekről.A szerző mindenekelőtt a
jelenleg használatos horrnonkészítmények alkalmazásának kétféle módját han
goztatja. Az egyik a gyógyászati szempont, amikor a készítményt a nők szerve
zetének elégtelen hormonképződésbőleredő különböző zavarainak kezelése cél
jából használják. A másik az a szempont, amikor a hormonális gyógyszer alkal
mazása fogamzásgátlás céljából történik. A cikkben szereplő gyógyszerele közül
Franciaországban jelenleg négy van forgalomban. A közlemény továbbiakban
felsorolja a használt gyógyszereknek nemegyszer [elentkezö kellemetlen má
sodlagos hatásait, amelyek részben egyéni érzékenységre utalhatnak. Ilyen
hatások lehetnek például emésztési zavarok, kisebb-nagyobb genitális vérzések,
fejfájás, szédülés, nyomott hangulat, nem ritkán a testsúly növekedése. Ezek a
tünetek kezeléssel csökkennek, vagy néhány hónap múlva meg is szűnhetnek.

Tapasztalat szerint a progestativ hormonok alkalmazása után 3-4 évre a pete
fészkek normális rnűködése helyreállhat és akkor terhesség is bekövetkezhet.
Kellemetlen következményei is lehetnek azonban a progestegének 10-15 évig,
vagy még hosszabb ideig tartó alkalmazásának, akár a petefészek zavart műkö
dése terén, akár a világra hozott gyermekek abnormis fejlődése folytán. Ezek
figyelembevételével ,-- írja végül a professzor - csak évek múlva lehet meg
közelítőleg helytálló véleményt mondani például az ún. sterilizáló pilulák
fogamzásgátló hatásáról is. A dolgozathoz használt 11 irodalmi közlernény kő

zül csak egy újabbat szeretnék kiemelni: G. K Döring német szerzőét, amely
,.Pro und contra Ovulatíonshernrnung durch die Pille" címmel a Fortschritte
der Medizin 1964. október 3-d. számában jelent meg.

Mindezzel utalni akartam arra, hogy mennyire körültekintőnek és óvatos
nak kell lennünk a hormonkészítmények alkalmazásában, még akkor is, ha
másként értelmeznők a katolikus erkölcstannak a házaséletre vonatkozó egyes
tételeit. (Bochkor Adám)

- AZ ELSÖ MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÖNYV. Tavaly volt háromszá
zadi\k éve annak, hogy 1664-'ben megjelent első kertészeti szakkönyvünk, a
Posoni kert. Két katolikus papnak köszönhetjük, Lippay György hercegprímás
nak és jezsuita öccsének, Lippai Jánosnak. A két testvérben - nevüketkövet
kezetesenk1ilönbözőképpírták - gyermekkoruk óta erősen élt a földnek. a
kertészkedésnek a szeretete. Kedvtelésükre sokáig csak kevés időt áldozhattak.
György hosszabb külföldi tanulmányutak után magas egyházi tisztségeket
nyert el, kanonokságot, pécsi és egri püspökséget, 1642-ben pedig a legnagyobb
magyar egJihá2Ji méltóságot. Ekkor akadálytalanul áldozhatott vírágkedvelésé
nek,.~ székhelvén. Pozsonyban európaszérte híres díszkertet létesített.

Tehetsége révén elég gyors előmenetelben volt része a fiatalabb testvér
nek is, aki a jezsuita rendbe vétette fel magát. A gráci és bécsi egyetemen ke
leti. nyelveket tanított, később Győrött és Ungváron házfőnök lett. Lippay prí
más sok [ószolgálatot tett a Jézus Társaságnak , a rend hálából szívesen adott
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engedélyt Jánosnak, hogy 1660 körül az érs€lki udvarba költözzék és átvegye
ott a gazdasági ügyek vezetését. Itt fogott hozzá bátyja kfvánságára nagy mű

véhez, az érsekkert ismertetéséhez. A munka Pasani kert címmel [elent meg, a
kinyomatás költségét a prímás viselte.

A könyv három részből áll. A két első, a vetemények és virágos kertről
szóló, 1664-ben jelent meg közös címlappal, de az egyiket Bécsben nyomták, &
másikat pedig Nagyszombatban. Nem tudjuk "az okát, hogy míért kellett a:
császárvárosba menni Casmerovius nyomdászhoz, holott a jezsuita vezetés alatt
álló nagyszombati Egyetemi Nyomda mindkét kötetet jól el tudta volna készí
teni. A harmadik kötetet, a Gyümölcsös kertet Lippai két évvel. később adta
nyomdába, és onnan csak az író 1666 június 2-án bekövetkezett halála után
került ki. Adataink vannak arra, hogy föglalkozott egy negyedik rész meg
írásának gondolatával is, de a "szöllőskert" csak terv maradt, valóra váltásá-
ban megakadályozta halála. . .

A hercegprímás eredetileg feltehetően,büszkeségének, az általa tervezett
érsekkertnek a barokkos dicsőítését várta öccse munkájától. A Pasani kert
ben röviden ez is megtalálható, lényegében azonban egy sokkal fontosabb és
hasznosabb igényt elégített ki. A s2Jerzőelmondja az előszóban, hogy bántja
őt "a magyar. kertészet szűk volta", mert "ha csak egy vékony tudományú és
együgyű kertészt is akarna valaki tartani, más idegen országból nagy költség
gel <köll azt hozatni. Azért, hogy hazánk fiai is, illyen gyönyörűséges rnunká
tul ne írtózzanak, azoknak egy vezérlő és oktató kalauzt ezen írásommal ele
ikben adok."

Célkitűzésének megfelelően az író gyakorlati tanácsokat ad arra, hogy
hogyan kell egy kert helyét kiválasztani, milyen legyen a földje, miképp kell
vízteleníteni, öntözni, a virágágyakat. lugasokat, az akkor divatos kapukat és
labirintusokat megtervezni. kímérní, míképpen, mikor, hogyan és hová kell
veteményezni, ültetni. Beszél a gyomlálásról, a különféle állatok elleni véde
.ilezésről, a termény betakarttásáról. tanácsokat ad, hogy milyen növényeket
"jobb gyökéren ültetni, hogynem magrul vetni", "micsoda virágokat kell II
ganéjós ágyba vetni", "micsodákat kell télire pincébe vinni". Különösen érté
kes az oltásokról szóló rész, amelyben elmondja, hogy milyen módon kell
"átani a meghasított fában", "miképpen kell szemre ótaní, miképp sípra", ho
gyan kell bujtatrii és más módon szaporítani a gyümölcsfákat. Lippai, aki elő-:

zőleg sok városban megfordult, szorgosan megfigyelte, hogy az ország egyes
részein rnílyen oltási módokat használnak, és ezeket az ismereteket mind fel
használta könyve megírásában.

A mű Ilóratörténetí szempontból különösen azért becses, mert részletesen
leírja a különféle növényeket, elsősorban természetesen azokat, amelyek a~ ér
sekkertben megvoltak. Ezek a Ieírások természet után készültek és annyira
jellegzetesek. hogy segítségükkel a régi fajták könnyen azonosíthatók a mai
tudományos elnevezésekkel. A gyümölcsfajták közül kereken százat különböz
tet meg, köztük 26 féle körtét, 2:l féle almát, 6 féle őszibarackot. A virágok
közül sokféleség tekintetében a szekfűk viszik el a pálmát, mert 60 fajtájukat
sorolja fel. Az előszóban inti a "kegyes" olvasót, hogy ne ütközzék meg azon,
ha sok virágot "igazán magyarul" nem tud megnevezni, de ezeket Lippay ér
sek honositotta meg az országban, s így még nem kaptak közismert hazai
elnevezést.

A munkának voltak külföldi mintaképeí, első sorban a német Petrus Lau
rembergius: Horticuitura című könyve. Lippai felhasználta ezeket, de kritika
nélkül nem vett át belőlük. Aldásfoglalására, írói módszerére igen jellemző az,
amit Laurembergius egyilk állításával, az almafának káposztába való oltásával
kapcsolatban ír: "Én ez oltás mellett le nem teszem hitemet, de Inivel azt
mondja, hogy szemivel látta, hagyjuk rá, noha a káposztának torzsaja nem
olyan állandó, hogy esztendőnél tovább tartana a földben, hanem megrothad."

A három századdal ezelőtt megjelent munkának egyedül az a része sike
rült gyengébbre. ahol az egyes növényekgyógyhatásáról beszél, és igaznak fo
&:adja el a régi korok hiedelmeit. Népies gyógyító javaslatai közül említsünk
meg kettőt: "Pestis idején rozmaringból füstöt csinálni, elűzi a dögletes eget."
,,IgelIl jó a gyöngyvirág virágjánaik víze gutaütés ellen."
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Ezek a kertészettől távol álló, tudománytalan állítások a könyv hasznoe
voltát alig befolyásolták. Forgatták is sokan, teljes kétszáz évig, amíg Entz
Ferenc a múlt század középén az akkorra már elavult Posoni. kert helyett
korszerűbb kézikönyvet nem írt kertészeink számára. (Vértesy Miklós)

.. JEGYZETLAPOK. (Juhász Gyula haragja.) D. L. Makón járt iskolába; Ju-
hász Gyula is tanította.

A napokban volt valamüyen érettségi találkozójuk. Mint ilyenkor szo
kás, fölelevenítik a diákkori emlékeket, fölídézlk a régi arcokat: tanárokét,
ak~k már nem élnek, diákokét, akik már nem jöhettek el a találkozóra.

Széba kerül Juhász Gyula is. Ki gondolita volna aikkor, erről a kicsit fél
'Izeg tanárrél. .. Egy elmosódó ·arc, egy ihalk hang, egy vékony, sötétruhás
alak a katedrán; semmi több. De akkor - mesélí D. L. - egyikük a követ
kező kis történetet mondja el:

Egy órára nem készült; óta elején jelentkezik, föláll, azt mondja:
- Tanár úr kérem, nem tudtam készülni, el voltam utazva.
Juhász Gyula megdöbbenve rámeredt, aztán Ierohant a katedráról és

elverte.
- Nem azért, mert nem készüítél - lihegte földúltan. - Hanem a ma

gyartalanság miatt ...
így élnek, vagy inkább talán így teremnek a legendák.

(A közérthetőség határai.) Egy igen jó tanulmányban, mely képzőművésze

tünk utolsó húsz esztendejéről számol be, ezt olvasom - dicsérőleg - a mai
graríkáről: "Miivészeink a látványelemeinek szabadabb komponálásával - rnín
denkor li közérthetőség határain belül maradva - fejezik ki mondani-
valójukat." .

Nem vagyok híve az "érthetetlen művészetnek", de ezen a közbevetésen
elgondolkodom. "Mindenkor a közérthetőség határain belül maradva." Ki
szabja meg a közérthetőséget? 11;s mik a közérthetőség határai?

A művészetek története azt mutatja, hogy föllépésekor minden, ami új, II

ami valóban előbbre vitte a művészetet, "közérthetetlen". Nálunk ígazán kézen
fekvő példa Ady és Bartók.

Az ilyen példák száma szinte végtelen. Maradjunk a zenénél. Ma már el
képesztő kuriózumnak hatnak azok a kritikák, melyek annak idején a köz
érthetőséget kérték számon Debussyn. A Wagner érthetetlenségéről szóló anek
doták közismertek. Beethoven jórészt érthetetlen volt a maga korának - s mi
nél. j,gazabban Beethoven lett, annál inkább; Mozart Don Juan-ját a kortársak
jórésze nem értette, zűrzavarnak érezte; 'Stendhal túl nehéznek mínősítette

Haydnt,

A zene, mondhatja valaki, speciálls ügy: fül kell hozzá. "Föltéve, de meg
nem engedve", hogy így van: más művészetekben nem ugyanezt tapasztaljuk?
Mi más az Hernani !híres "csatája", mint egy maroknyi dühödt értelmiségi.
fiatalember ökölharca a közérthetőség hívei ellen? A Sixtina a maga korában
egyáltalán nem volt közérthető.

Ha Míchelangelo, Mozart, Beethoven,. Hugo és a többiek mínd okosan meg
maradtak volna a közérthetőség határain belül, egyáltalán ha törődtek volna
vele, hogy megmaradjanak a közérthetőség határain belül, miközben művésze

tük elemeit "szabadabban komponálták" .az addig megszokottnál: a művészet

ma is ott tartana, ahol Michelangelo, Mozart, Beethoven, Hugo és társaik előtt.

Hányszor tapasztaljuk: ami az apának érthetetlen, az a fiúnak közérthető.

Aml1vészet fejlődésének valószínűleg az a föltétele, hogy nemzedékről nemze
-dékre egy -lépéssel túllépjen a közérthetőség határain. Az igazi művész éppen
azzal "közérthető", hogy egy lépéssel az átlagos közérthetőség előtt jár. Már az
apák nemzedékében a fiak nyelvén beszél. (r. gy.)
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