
sebb részben- előírt, de sokkal-sokkal
több elő nem írt, hanem magunk vá
lasztotta és a körűlmények diktálta
jót valamiféle "hivatalos" bérrel ma
gyarázni? Nézzük csak Krisztus
Urunk hasonlatát a szőlőben dolgozó
munkásokról (Mt 20), és rájövünk,
hogy milyen értelemben kell vennünk
a benne végigvonuló bér fogalrnát, Itt
leülönösen világos, hogy Krisztus a
szőlőn az ő mennyei "szőlőjét", s a
munkásokon a korábban vagy később,

esetleg csak az utolsó órában jelent
kezőketérti,a végén pedig, míkor sor
kerül a "munkabér" kifizetésére, álta
lános csodálkozásra mindenkinek egy
formán megadja ugyanazt az egy dé
nárt. Ennél többet nem is adhat, mert
ez az egy dénár - a mennyei jutal
mat jelenti: Isten színelátását. Vilá
gos ebből, hogya szentírás "bér" sza-

, vát véges-végig a mennyei "jutalom
m~l" kell gondolatban fölcserélni, va
gyis a bérnek nincs evilági gazdasági
jelentése. Szent Pálnál már kifejezet
ten jutalomról van szó: "Elveszi mind
egyik jutalmát fáradságához mérten"
(1' Kor. 3, 8). Ez a jutalom tehát ki
nek-kinek munkájától függ, nem az
elér~. ~redménytől. Az biztos, hogy a
legtokeletesebb az az ember, aki egye
nesen Isten csodálatos jóságáért teszi
a jót. De semmiféle nevelés, kivált ha
fiatalkorúakkal vagy egyszerű embe
rekkel van dolga, nem nélkülözheti a
jutalom indftékát sem. Persze, hogy
az Isten kedvéért és szeretetéért való
munkálkodásé az elsőség. Hogy is kí
vánkozhat Isten után, aki nem szeréti
őt?

NAPLÓ

Máténál {10, 41) azt hirdeti Jézus,
hogy aki prófétát fogad be, a próféta
jutalmát kapja; aki igaz embert fogád
be, az igazak jutalmában részesül. A
szentek is ebben a biztos várakozás
ban élték keresztény és hősies életü
ket. De a névtelen keresztények meg
számlálhatatlan tömegei is mindig tud
ták, hogy jóra való törekvésuk jutal
mát készítik elő. Azért is hívjuk az
egyházat is .Jcüzdő egyháznak". Akik
tagjai, azoknak sokat kell küzdeniök a
kislelkűséggel és a különféle kísérté
sekkel. Mert sokszor úgy tetszik, mínt
ha Isten visszavonulna gyönyörű igé
reteivel az embertől és ez magára ma
radna. Akik azonban Isten igéretében
bízva kitartanak a jóban, azok szá
mára el van téve a jutalom. Krisztus
maga mondta apostolainak: "Örülje
tek és ujjongjatok: nagy lesz jutalma
tok a mennyben" (Mt 5, 12). Az új
szövetség utolsó könyvének utolsó fe
jezetében is így szól: "Hamarosan el
jövök és magammal hozom a jutal
mat, hogy megfizessek kinek-kinek
cselekedete szerint" (Jel 22, 12). Isten
országa a mennyországban, az lesz á
"győzelmes egyház".

Ezek után már sejthetjük, mennyíre
helytelen lenne a jócselekedetek "tisz
taságát" a Kant-féle módon értenünk.
Éppen ellenkezőleg! Minél többet és
minél bensőségesebben kell már most
gondolnunk arra a jutalmunkra 
nem bérünkre ! -, amelyet egész éle
tünk munkájával, jóra irányultságá
val szerzünk. A jócselekedetek ezért
is a gyakorlati kereszténység nélkü
lözhetetlen kifejezései.

Ohmacht Nándor

-
POTYONDY IMRE 80. SzVLETf:SNAPJARA. A budapesti Központ!

p a p n e ve l ő I n t é z e t a közelmúlt napokban ünnepelte kormányzójának,
p o t Y o n d y I m r e 'M!gyprépost, rektornak nyolcvanadik születésnapját. Bár
az emlékezést csendes családi ünnepnek szánták, mégis túlnőtt eredeti kere
tein, egyrészt az ünnepelt munkakörének jelentősége, másrészt' személyének
szeretetreméltó és kiemelkedő vonásai miatt. Felfigyelt nagyjelentőségű mun
kálkodására államunk kormányzata is, amikor e_bból az alkalomból a Munka
Érdemrend ezüst fokozatával tüntette ki. .

Szellemi formátumának kiképzésében olyan egyéniségeknek volt szere
pük, .mint K is s Jánosnak, a megújúló neotomizmus európai viszonylatban
is ismert magyarországi képviselőjének, G i e s s wei n Sándornak, a hazai
keresztény szellemű szociológia úttörőjének, továbbá D, nagy történettudósnak,
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K G r á/c s o n y i JánosMk, és Prohászka OttokárMk, Gkinek mély papi lelki
s~ge kttöriilhetetlenül rányomta bélyegét bens6 énjére.

Miután G budapesti Hittudományi Karon doktorált és ismereteit német
egyetemeken bővítette, harminc évig volt Székesfehérvárott' teológiai tanár,
ezenközben öt évig a papnövendékek prefektusa. Végigjárta késóbb az egy
házmegyei hivatalban az udvari pap állomáshelyeit: püspöki titkár, iroda
igazgató, szemináriumi rektor, egyházmegyei A. C. igazgató. 1940-ben vált
mega fehérvári szemináriumtól, amikor is elóbb provikárius, majd általános
Püspöki helytartó lett. Fópásztorai mindenirányú helytállását megbecsülték
8 ennek külsó kitüntetésekben is jeleit adták: pápai kamarás (1924), kanonok
(1929), pápai prelátus (1936)~ végül 1949-től székeskáptalani nagyprépost lett.
, Bár szíve mélyén és igazi vonzalmai szerint legszívesebben egész életét
a tudományos munkára szerette volna áldozni, a vázolt külső aktivitás e vá
gyának nagyobb érvényesülést nem engedhetett. Ezért tekint melengeM sze
retettel a ,tolla alól kikerült egyházmegyei törvénykönyvre, a "Statuta Dioece
saM"-ra, melyet P r o h á s z k a püspök megbízásából az első betűtől az
utolsóig maga írt s amelyet M i h á l y fi Akos egyetemi tanár az ilynemű
alkotások között a legjobbnak mondott. Ma is dolgozik "Visitatio Canonica"-i
egyre halmozódó ívein, amelyekben egyházmegyéje plébániáinak állítja össze
forrásértékűleg történeti kialakulását és jogi megszervezésük összetevóit.

Egész életében azonban igazában mindig és mindenütt nevelő volt. Ogy
a teológiai fóiskolán, mint a sokszor ridegnek mondott egyházmegyei hivatal
ban és a plébániai kisztLllások alkalmával. E:s nevelő a gondjaira bízott orszá
gos Papnevelőben, formálván fiait a modern pedagógia eredményein túl atyai
szeretetével, közvetlenségével és tanító-neveló exhortációival, melyekben szív
és értelem, korszerűséa és a múlt tanitása, szemléletesség és modern lélektan
fonódnak hatni tudó egységbe. Művésze az emberi bánásmódnak, a lélekre
hatásnak, a megnyugtatásnak, a bonyolult ügyek rendezésének, de ha szük
ség van iá: a lelkiismeret tisztító felrázásának is.

Potyondll Imrét válságos idóben, 1957-ben állította a püspöki kar bizalma
a Központi Papneveló élére. Ebbeli tevékenységének eredményességét alig
lehetne jobban lemérni, mint azzal az örvendetes ténnyel, hogy az intézet
életében lezajlott válság mélypontjának éve, 1959 óta a papnövendékek száma
az akkoriMk ötszörösére emelkedett.

Kísérje Isten áldása, hogy még sokáig nevelhessen János pápa szellemé
ben megnyílt -szeretetű, a mai kor emberéhez küldetett, hazájukat és egyhá
zukat hűséggel szolgáló ifjú papokat! (Félegyházy József)

'K~T JELENTOS MEGNYILATKOzAS A BÉCSI ÖKUMENIKUS SZűM
POZIONON. Ez év júniusában "Ökumenikus szümpozíont" rendeztek a
bécsi egyetemen. Az összejövetel fő előadója ortodox részről Meliton fríetro
políta, az ökumenikus pátriárka meghatalmazottja és a Rhodos-i harmadik
pánortodox konferencia elnöke, katolikus részről Jan Willebrands püspök, a
Keresztény Egység Titkárságának titkára volt. A szümpoziont a "Pro Oriente"
alapítvány rendezte, amelyet 1964. novemberében König bíboros, bécsi érsek
hívott életre. Az alapítvány elnöke Heinrich Drimmer volt osztrák közokta
tásügyi míníszter, aki jelenleg Bécs városának alpolgármestere. Az összejöve-

,teiena két egyház neves teológusai vettek részt.
Elsőnek König bíboros-érsek üdvözölte a részvevőket, majd Meliton met

ropolita tartotta meg az első nap főreferátumát. A metropolita görögül be
szélt, szavait párhuzamosan tolmácsolták. Előadásának címe "A keleti egy
ház és a nyugati egyház újratalálkozása" volt. A metropolita rámutatott, hogy
míg a keresztények újraegyesülésének történetét századun k első felében az
jellemezte, hogy az ortodoxia kapcsolatba lépett a reformációból kinőtt egy
házakkal, addig a század második felét a római katolíkus egyház és az orto
dox egyház újratalálkozása jellemzi. Nagyszerű esemény, hogya két egyház
kilencszázéves elszakadás és tökéletes elidegenedés után most késznek mu
tatkozik arra, hogy az egység felé vezető útra lépjen. Mindenesetre nem két
idegen, hanem két egymástól elidegenedett egyházról van szó, Az egységnek
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és a közösségnek több eleme van meg bennük, mint a külőnbözőség elemei.
Szinte paradoxonnak tűnik - mondta a metropolita -, hogya tanítás mín
den közelsége ellenére, a közösségben és a szerétetben támadt a legnagyobb
szakadék. Természetesen ha ma a közös és egyesítő elemeket emeljük ki, ez
nem jelenti azt, hogy le akarnók egyszerűsíteni,vagy mellőznőka tanításbeli kü
lönbségeket. Az erre vonatkozó vizsgálódásokat azonban új szellemben kell
folytatni. Meliton utalt az ökumenikus szellem fokozódó terjedésére, meg
emlékezett az Egyházalt Világtanácsáról és megismételte azt az óhajt, amely
nek a nigertaí Enuguban már 1964-ben hangot adtak, nevezetesen, hogy a
római katolikus egyház is lépjen be teljesjogú tagként az Egyházak Vtlág
tanácsába.

Előadásának további részében a inetropolita áttekintést nyújtott az orto
dox egyház részvételéről az ökumenikus mozgalomban, majd méltatta XXIII.
János pápa és Athenagoras pátriárka kezdeményezéseit. János pápa nagy
szerű művét utóda, VI. Pál is folytatja és ennek eredménye volt, hogya sok
százados elszakadás után ez év februárjában első ízben járt ismét hivatalos
ortodox delegáció Rómában, majd áprilisban egy pápai delegáció, amelyet
Bea bíboros vezetett, a konstantinápolyi pátriárkánál. Az -eddigí fáradozások
gyümölcse - emelte ki Meliton metropolita -, az a közös elhatározás, hogy
mindent előkészítenek, ami az egységet előmozdíthatja. Egységes a két egy
ház az e téren alkalmazandó módszerek tekintetében is: továbbfolytatni. el
mélyíteni és kiszélesíteni a szeretet dialógusát és megteremteni a tényleges
és termékeny teológiai dialógus feltételeit.

A metropolita szerint a keleti és a nyugati egyház viszonyának fejlődé

sére a következő mozzanatok jellemzőek: 1. Az egység óhaja, amely egyide
jűleg lépett fel míndkét egyházban; és pedig mindkettőnek sajátos lelkisé
géből eredően és nem valami egyházon kívüli, gyakorlati szempont eredmé
nyeképpen. 2. Noha rnindkét egyház tudatában van annak, hogy ő Krisztus
egyetlen és katolikus egyháza, semmi olyan döntést nem akar hozni, ami
akadályozhatja a Szentlélek munkáját, hanem Krisztusra és az ő útjaira
bízza magát, 3. Mindkét egyházban az egység problémája a belső megúíúlás
problémájához kapcsolódik. Ez megkönnyíti az egyházak egymásközötti, és
a világgal folytatott dialógusát. 4. Mindkét egyházban növekszik az a szán
dék, hogy új beszédmódot alkalmazzon, amely arra törekszik, hogy az igaz
ságot, annak feladása nélkül, szeretetben fejtse ki. Azáltal, hogy az egység.
módszeréül a dialógust választották, céltalanokká váltak a régebbi idők mód
szerei. 6. A dialógus és az általa keresett egység nem csupán a teológusok
ügye, hanem. a teljes egyházaké, A megújúlás követelménye nem korláto.;I;~

dik az egyházakra. mint intézményekre, hanem kiterjed az egész hív(í néPre,
annak minden egyes tagjára.

Megjegyezte a metropolita, hogy az a haladás, amely némely vonatko
zásban a várakozást is felülmúlta, természetesen nem víeleitethetí el, hogy
az egységet még nem sikerült elérni. A hit és a kánoni rend kérdéseiben
fennálló különbségeket alaposan kell még tanulmányozni. Közös reménység
gel kell azonban továbbhaladni a megkezdett úton, amely nemcsak. a két egy
ház egységéhez vezethet, hanem jelentősen hozzájárulhat a keresztény világ
átfogóbb egységéhez és az egész emberiség békéjéhez. .

A szümpozion második napján Jan Willebrands püspök beszélt ugyan
erről a témáról. Sajnálattal állapította meg, hogyakilencszázéves elszakadás
során egyre ritkábbakká és egyre nehezebbekké váltak a találkozások, ami
végül is teljes elidegenedéshez, sőt ellenségeskedéshez vezetett. Nyugaton
veszendőbe ment annak tudata, hogy az egyház és szentségei továbbéltek a:
keleti egyházakban, és hogy a hit kőzössége, ha nem is teljes egészében, de
lényeges elemeiben épségben maradt. A katolikus egyháeban fokozatosan
következett be a változás. A párizsi "Istina" központ és a római Keleti Inté
zet megalapítása jelezték elsőnek az új utakat. A voltaképpeni fordulatot
XXIII. János pápa valósította meg. O nemcsak egyes teológusoknak engedte
meg, hogy résztvegyenek az ökumenikus rendezvényeken, hanem az egész
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egyház feladatává tette az ökumenikus eszmecserét. így jött létre a bizalom
új légköre, a szeretet dialógusa a keresztények között, akik a keresztség ré
vén testvérként ismerik föl egymást. Azzal az ellenvetéssel szemben, vajon
eza kapcsolatkeresés nem rejti-e magában a hítközömbösség veszélyét, Wil
lebranda kijelentette, hogy egyrészt míllíónyí közömbös ember van már rég
óta míndkét egyházban, másrészt viszont azok számára, akik szerivednek az
elszakítottság míatt, a hit olyan komoly dolog és az egység helyreállítása
olyan nagy ügy, hogy mi sem áll távolabb tőlük, mint a közörnbösség veszé
lye. XXIII., János pápa, akit nagyon foglalkoztatott a kérdés, hogy mílyen
messzire mehetünk el magunktól, hogy a többiekkel találkozzunk, és aki
ugyanakkor a hit integritását illetően minden kompromisszumot elhárított,
nem félt a közömbösségtől.

Ami azt az óhajt illeti, hogy a katolikus egyház vegyen részt az Egyhá
zak. Világtanácsának munkájában, etekintetben csak lassan haladhatunk, mert
az újratalálkozás hatalmas követelményeket támaszt a katolikus egyház ha
gyományaival és 'teológiai gondolkozásával szemben. Az, hogy a katolikus
egyház ilyen tagságára lehet-e gondolni, nem tárgya hivatalos vitának.
Ennek megállapításával azonban - hangoztatta Willebrands - ő semmikép
pen sem akar ellenenyilatkozni. A Keresztény Egység Titkárságának egyik
munkacsoportja éppen most foglalkozik a jövendő; szorosabb együttműködés

elveivel és módszereível.
Megállapította Willebrands püspök, hogy már az eddig elértek is jelentős

haladást képviselnek a Keleti és nyugati egyház kapcsolatában. így mínde
nekelőtt az ökumenizmusról szóló dekrétum, az egyházról szóló konstitúció,
a kollegialitás elve az egyházban és a. liturgiáról szóló konstitúció. Minden
zsinati szöveg arról tanúskodik, hogy az ortodoxiát nem tekintik az egyhá
zon kívülállónak, hiszen ez az üdvösség minden eszközével rendelkezik. Fenn
Itll a lehetősége a közös imádságnak és a közös istentiszteletnek. Komolyabb
problémát jelent a "communication in sacris", nevezetesen az eukarisztia közös
megünneplése. Minthogy az utóbbi míndig inkább benső ügy volt, amelyben
az egyház közösségének megvallása és tökéletes egysége jutott kifejezésre,
ennek az egységnek a hiánya útját állja az eukarisztia közös ünneplésének.
Egyéni esetekben azonban lehetséges lehet, 'hogy az Oltáriszentséget kiszol
gáltassák a másik egyház keresztényeinek. Ha egy ortodox hívő katolikus
paptól kéri az eukarisztiát, vagy fordítva, a papnak a saját egyházában ér
vényes törvények szerint kell eljárnia, ezért szükséges az egyházak között
a .véleménycsere. Befejezésül Willebrands püspök mégegyszer kitért az újra
találkozás. kötelezettségére: mínthogy Krisztus a szeretet és az igazság for
rása, feladatunk, hogy a szeretetet az igazságban és az igazságot a szeretet
ben ismét helyreállítsuk.

Megható jelenet követte Willebrands püspök előadását. A mélyen meg
indult Meliton metropolita míndjárt az előadás után békecsókot váltott a
nyugati egyház püspökével. (d. k.)

AZ OLVASO NAPLOJA. .Franz Kafka, miután hosszú évekdg a tíltott.gyü
mölesök közé tartozott, most végre magyarul ds olvasható: megindult körü
lötte a v:Ua is, bizonyos rnozzanataíoan llDég míndig tőbb polémfkus szándék
kal, mint eLmélyedő elemzéssel. A vita egyé1lkent nemzetközi, és nem mentes
bizonyos "elkeresztelési" tendenoíélotól. Érthetőleg: a mű talánycsságában aIeg
ellentétesebb értelmezésekre Iehetőséget nyújt.

Sükösd Mihály. tanulmánya*, nagy nemzetközi irodalom ismeretében, lehe
tő'leg 1IartóZkodilk az önkényes él1telJInezésElktől; a művet, anélkül hogy korából
kdtépné, sőt, éppen alaposan belehelyezve a !koráJba, magából a műből igyelkszik
megérten! és megmagyarázná. SilkeI'lool.

Az iiélZOIási~~ib~ma nem VIiISzi tévétra. KaJfka olvasói nydlváJn ís
merik a fűtőről szóló elbeszélést, mely egylben az Amerika 'bevezető része ds'
n~lben Pesten is hallha,ttunk egy - egyébként kitűnő - előadást KaJlká'ról:

• Franz Kafka. Irodalomtörténeti Kiskönyvtár., 31. Gondolat, 1965.
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mely szinte mérhetetlen jelentőséget tulajdonított ennek a nem túlságosan je
lentős írásnak: ezzel igyekezett igazolni Kafka "Kripto-szocializmusát".

Vitatható bUZJgÓ\Ság. Azért, mert valaki szánalmat érez egy kazáJnfütő sorsa
iránt, sőt akár ki is án a kazánfűtő mellett, még nem szocialista ; és Kaflka rnű

vének értelmezése szempontjából az sem eshetsk döntően a .latba, hogy prágai
életének egy időszakában elj,ávt a munkások gyűléseke. Mások is eljártak,
anélkül, hogy űcorukról olyan hátoorzongatóan leleplező képet adtak volna, mánt
Kafka, (Egyébiként is: hogy személyes politikai álláspont és rnű közt a kapcsolat
nem egyszerű egyenes arány, arra vonatkozólag adighanem jobban szem előtt

kellene tartani Engels fontos megállapításait Balzacról.)
Hogya Kafka nyújtotta kép nem olyan, aminőt a maguk koráról 'a tízeníoí

lencedik század nagy realista regényírói nyújtottak, az világos. És az is nyilván
való: Kafkának eszébe sem volt példatárat, aikár szhmbolí.kus vagy mitikus pél
datárat szolgáltatni ahhoz, amit a marxízmus, "elidegenedésnek;' hív. Egész
műve mégsem más, mimt egyetlen, nyomasztó vallomás az elidegenedésről. Sü
kösd Mihály mindezt IklitűnŐ€n mutatja .meg, és rneggyőzőenielemzda rnűvek

ben. Belülről, a Iényegböl ; a mű vi.lágában, 15 mem kívülről. Utaltam az előbb

A fűtő túlértékelésére; így értékelik túl egyesek a töredékes első Kafka-regényt,
az Amerikát lis, mert Kafka rnondaridója - a ,tizenUülenoediik századi regény
sémák szerint - ebben dátszílk a leginkább, Iegközvetlenebbül társadalmínak,
Holott ... - ídézem, egész szemléletéve példának, Sükösd Mihá:ly szavait:
" ... bármennyire nyilvánvalóain hatott a regényre Kafka sokágú kapcsoleta
a prágai rmmkásmozgalommal és a baloldali ídeológíáíkkal: Ka:flka rangját e
mozzanatokoan keresni bizonyára erőltetett éselhíbázott. Tény, hogy az Ame
rika az. impenializrnusba fordult modern kapitalizmus válágát jeleníti meg. A
nagy novellák és A per azoniban a lmaguk módján ugyanem teszik, s nagy téve
dés az Amerika hagyományosabb előadásában. oldottabb anyagkezelésében,
közvetdenebb ábrázolásmódjában mélyebb valóságtükrözest keresni. A per ÖIn
törvényű városa pusztán "tal'ta1mi" vonatkozásban is többet mond, mínt az
Amerika new-yonkd nyomomegyedeí, s a kereskedelmi utazó féreggé alakulása
végérvényesebb ábrázolás, rnímt a szegény fűtő panasza, hogy n ihajón nem vé
szik emberszámba."

Hogyan tükrözi kora valóságát Kafka? Hogyan fejlődik? Mi az írói "mód
szere"? Sükösd Mihály tanulmánya alaposan, meggyőzőerr felel ezekre a kér
désekre. Nem legkisebb érdeme, hogy nemcsak vizsgálja Kafkát, hanem érti
is. Munkája mai esszé-irodalmunk java alkotásai közé tartozik.

Talán csak A kastély értékelésében volna vele szemben némi ellenvéle
ményem. "A kastély hibája nem az, hogy jelképei megfejthetetlenek, hanem
hogy szükségét érezzük a jelképfejtésnek - írja. - A regényből hiányzik
A per és a nagy novellák keményen kimunkált öntörvenyű világa." Lehet.
Mindenesetre Kafka világában valami új, valami újnak legalábbis a kezdete,
a kísérlete A kastély: erre Sükösd Mihály is világosan rámutat. Kiút kere
sése. A tervezett befejezésben K. mégis megtelepedhetett volna a faluban,
élhetett volna a kastély közelében. A befejezés azonban nem készült el; való
színű, hogy már azért sem, mert a regényegyszerűen befejezhetetlen. (Azt
hiszem, márcsak a "módszere", végtelenűl aprólékos előadásmódja miatt sem.)
-De a kiút keresése, még egy látszólag kiúttalan világban is: hősiesség. "Kafka
világában, e világ lényege okából, nincs ,pozitív' üzenet és kiút - írja Sü
kösd Mihály, - S ha gyengébb perceiben ilyesmivel kísérletezett, önnön vi
lága tiltakozott, s a kész alkotáson bosszulta meg magát."

De A kastély nem "kész alkotás"; és aki zárt és reménytelen világa meg
haladásával kísérletezik, az már elindult e világ meghaladása felé. S éppen
nem "gyengébb" perceiben lép előre, vagy akar előre lépni, hanem erősebb

perceiben. Nem beletörődni több, mint beletörődni.

S végűl még valamit, csak röviden, mert mikor annak idején Az ítélet meg
jelenésekor írtam itt Kafkáról, már utaltam erre. Sükösd Mihály esszéje kö
tött terjedelmű, s a sorozat köteteinek megengedett terjedelmét nem léphette
át; ezen a terjedelmen belül, érthetőleg, a legvitatottabb szempontból vizs
gálta Kafkát. A társadalmi összefüggések mellett azonban - melyeket ki-
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·tűnően és hibátlan irodalmi érzékkel világít meg - figyelembe kell venni
a kafkai világ "szubjektív alapjait" is, melyekre ezúttal jobbára csak célzá
sok esnek. Kafka jelképei, mitoszai valóban a társadalmi elidegenedés képi
megjelenítései: ez vitathatatlan. De ugyanakkor, és emellett (a kettő együtt
valósul művé) egy személyes "közérzet" kifejezései is. A. fantasztikumnak
egyéni hitele van. A Napló erre számos tanuságot szelgáltat. Kafka életéTzé
seH is képi formábanj.realizálta", Egy jegyzete például: "Egy pillanatra úgy
éreztem, páncélba vagyok burkolva ... Milyen messze vannak tőlem például
a karizmaím." Kafka minden olvasója azonnal Az átváltozás Gregor Samsá-

- jára gondol: az ügynök bogárrá változására.
Vagy másik jegyzet. "Állandóan egy széles henteskés képzete, mely sietve

- és gépies szabályossággal oldalról belémhatol s egészen vékony szeleteket
szel le, melyek a gyors munkában majdnem összegöngyölödve tovarepülnek.'"
Ki nem gondol a kivégzőgépre és a, büntetőtelepre? Nem egy novellájának,
-illetve képének, szimbolumának csírája egy-egy ilyen, naplójában rögzített
szorongásos élmény. .

Ezt is naplójában írta: "A határvidék magány és közösség közt: csak
nagyon ritkán léptem át, s inkább időztem itt, mínt magában a magány
ban." Ez is jellemzi. Ez volt az ő "megfigy'előhelye". (Rónay György)

- '

LONDONI SZINHAzI KRONIKA. Augusztus hónap nem jellemző a lon
doni színházi évadra. Ott is akkor mennek a legtöbben szabadságra. De azért
még így is közel húsz színház játszik ( főleg a West Enden) és nyolcvan szá
zalékban musicalt vagy revüt. Azt mondják, a fő szezonban is körülbelül ez
az arány.

A musical jellegzetesen angol színházi műfaj, innen, Londonból indult
eL, s így semmi rendkívüli nincs abban, hogy itt a legnépszeTŰbb' is. Ha az
ismert és klasszikus színházi műfajok között keressük a rokonságát, legin-

'kább a régi olasz opera buffához hasonlítható, ahogy azt Rossini vitte a leg
nagyobb tökélyre. A musicalban tehát, a zene és az ének a döntő, no meg a
tánc. Jövő fejlódése is a mind igényesebb zene felé mutat. Amibén másfél év
század előtti rokonaitól elsősorban különbözik, az a játék stílizáltsága, a je
lenetek filmszeTŰ vágása, a tudatos szakítás a naturaltzmussal, ami a sok
énekszám és táncbetét folytán amúgyis magától értetődő. Irodalmi szempont
ból nem túlságosan nagy igényűek ezek a londoni musicalek, redszerint meg
elégesznek egy vC!lamelyest épkézláb történettel, amelyet esetleg. valamelyik
jól ismert klasszikusból kölcsönöztek ki. Igy éveken át futó nagy siker volt
a Shaw Pygmalionjából átírt ~,My Fair Lady", amely két év óta, hamisítatlan
hollywoodi kiadásban (a magyar származású Georg Czukor rendezte)fílm
formájában is látható. A New Theatre-ben hatodik éve adják egyfolytában
Lionel Bart "Oliver" című musicaljét, amely. Dickens: Twist OUverjének
édes-bús történeté t dolgozza fel.

Újabb keletű Ronald Millar és Ron árainer "Robert and Elisabeth"
(Robert és Elisabeth) címú musicalje, amelyet második éve játszik a
Lyríc Theatre és amely a műfaj valamennyi sajátságos jegyét magán viseli.
A legünnepeltebb múlt századi angol költő, Robert Browning és Eltzabeth
Barrett romantikus szerelmét és házasságát viszi színTe. ElizalJeth maga is
jónevű kőltőként vonult be az angol irodalomtörténetbe és kettőjük szerelmi
tőrténetét minden iskolás gyerek ismeri Angliában, ugyanúgy mint nálunk
Petőfi és Szendrey Júlia történetét. Némi hasonlóság is van, nemcsak az idő

pont azonosságában és abban, hogy Browning is a francia, forradalom sza
badságeszméinek költője volt, hanem abban is, hogy Robertnek és Elizabeth
nek is meg kellett küzdenie a szigorú szülői ellenállással. A "modernség"
kedvéért és bizonyos ízlés-igények kielégítése érdekében a Lyric Theatre mu
sicaljenémi "oedipus komplexus"-t is kever az apai ellenzésbe, ez azonban
nem döntő, mint ahogy nem döntő, az egész, inkább idill-szerű történet. Ami
döntő, az. az ötletes, fülbemászó zene, a kitűnő és énekelni is tudó szereplő

gárda (Elizabethet egy neves operaénekesnő alakítja), a hibátlan rendezés,
amelynek figyelmét a legapróbb részlet sem került el. :Es talán itt lehetaz
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angol szinMzt6í a tegtohbet tanulni. Még há huszan vannak is a színpadon"
mindenkinek minden euuee mozdulatci, minden arcizom rándulása az összha
tást szolgálja. A mlllt század közepi London nem naturáHsan reprodukálva,
hanem magas miivészi színvonalon szubHmálva jelenik meg előttünk.

Persze. ~zért nemcsak rl',;úsisalt j~tsz[tnak· L.ondonban, és a most futó évad
nak a krtttka egybehangzo velemenye szerint legkiemelkedőbb eseménye
John Osborne új darábja a Wyndham's Theatre-ben az Inadmissible Evi
dence"., A címét talán így lehetne magyarra forditanl "Elf~gadhatatlan tanú
val~omas". Bernard Levin a Daily Mail kritikuea azt írta róla, hogy Osborne
l~gJobb darabja. Nálunk annak idején csak a "Dühöngő Ifjúság"-ot játszot
tak. Osborne azóta majdnem minden évben új darabbal jelentkezett több
kevesebb sikerrel. Az "Inadmissible Evidence" ezév márciusa óta telt h6,zak
mellett megy. Problematikus, vitatható mű, amely ha mesterségbelileg éret
tebb is, mindenképpen nélkülözi a "Dühöngő Ifjúság" nyers frissességét. Szó
kimondásait is inkább afféle mindenáron fenegyerekeskedésnek érezzük. Pe
dig hallatlanul izgalmas a problémafelvetése. A modem technikai civilizáció
kényelmében és a kommunikációs eszközok sohasem sejtett tökéletessé válása
idején élő, és reménytelenül elmagányosodó emberről szól. Negyvenéves,
sikeres ügyvéd a háse. A darab egy álomjelenettel kezdődik, amelyben Mait
land, az ügyvéd, önmaga védelmében kénytelen vallomást tenni. S e vallo
más során egyszeriben lelepleződik ennek a kifelé magabiztos és a női nem
körében is szinte valószínütlen sikereket elérő embernek minden bels6 tÖ1"é
kenysége és; talajtalansága. Bevallja, hogy soha életében nem hozott olyan
döntést, amit utólag meg ne bánt volna, vagy amiről utólag ne lett volna az
a gyanúja, hogy csak valami közhelyet tett magáévá. Soha nem tudott kü
lönbséget tenni barátok és ellenségek között. Maitland tragédiája a közép..
szerűség és a konformizmus tragédiája, s a csalódás ott ér bennünket, ami
kor a kitűnő expozíció után Osborne lényegesen kevesebbet moria el róla,
mint amennyit ígér. Az igényes problémafelvetés után a darab egyre inkább
az ügyvéd bonyolult és zavaros nőügyeinek kiteregetésévé válik. Az ügyvéd
eg.yik idősebb munkatársa Hudson mondja egy helyütt a darabban: " ... né
mely ember az olyan dolgokat, mint például aszekszualitás,. menekvésként,
búvóhelym használja ahelyett, hogy önmagába nézne." Mintha Osborne
ugyanebbe a hibába esnék. Elmondatja hősével, nem is egyszer, a vallomást, .
hogy minden külső siker ellenére sem találja helyét a világban, az emberek
között, hogy képtelen végére járni saját egzisztenciájának, de még csak meg
sem kísérli, hogy megkeresse a kivezető utat. Maitland a darab végén, leg
·alábbis álmában (mert álom és valóság állandóan keveredik a darabban és
a szerző nem ad világos eligazítást mi a valóság és 'mi az álom) fiZikailag
is egyedül marad, egymás után hagyják el munkatársai, a lánya és felu'ge
is. Azért megoldatlanságában is elgondolkoztató írás, és már nagy fesz1J.lt
ségű tömör dialógusai miatt is karunk jelentős drámái közé tartoZik. Elő
adása azonban még az annyira magas szintű angol színházat is szinte meg
oldhatatlan feladat elé állította. A Wyndham's produkciója a jobbnál jobb
alakítások ellenére sém tudta tökéletesen érzékeltetni az álomszerűnek és a
valásnak azt a kettősségét, amelyet Osborne a szerzői utasításokban ír elő.

(Doromby Károly)

KltPWMŰVltSZET. A Keresztény Múzeum újjárendezése. A ~lt
ban - Mucsi András muzeológus irányításával - átrendezték az esztergomi
Keresztény Múzeumnak, Magyarország legrégebbi nyilvános képtárának ál
landó kiállítását; azok a kül- és belföldi rnűvészettörténészek,akik ez év má
jusában - a gótika és reneszánsz korával foglalkozó nemzetközi művészet

történész-szümpózion alkalmából - felkeresték a Simor János bíboros-érsek
által alapított és Ipolyi Arnold nagyváradi püspök hagyatékával.' megbővült
múzeumot, már új, korszerű elrendezésben láthatták az ott őrzött műtár

gyakat.
"Miben különbözik az új rendezés a régítől? - tettük fel a kérdést

Mucsi András rnűtörténésznek, Az esztergomi Keresztény Múzeum című
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Európa-szerte nagy sikert elért, kiváló mű társszerzőjének. A következőkben

tömören ismertetjük a múzeum tudományos munkatársának kérdésünkre
adott válaszát.

Korábban a múzeum -régi magyar táblaképekből álló, bőséges és igen
értékes anyaga széttagolva volt látható a múzeum helyiségeiben. Most vi
szont az "Első báti mester", a Luxemburgi Zsigmon. uralkodása idején élt,
legelső név szerint is ismert magyar festő: Kolozsvári Tamás, a művészí ki
válóságban Albrecht Dürert megközelítő "M. S. mester" s a többi gotíkus és
kora-reneszansz magyar művész munkáit egymás utáni termekben helyezték
el; ilymódon ez az egyedülálló, a budapesti Szépművészeti Múzeum régi ma
~yar gyűjteményénél is gazdagabb festmény-együttes összehasonlíthatatlanul
~ttekinthetőbbé vált. .

Amikor a képtárat Simor hercegprímás 1875-ben megalapította, de még
későbbi évtizedekben is, egyes képek alatt ilyen nevek szerepeltek: Leonardo,
Tiziano, Rembrandt, Rubens stb. I\. nagy nevek jórésze az idők .múltával el
túnt, mert fokozatosan megtörtént a kéoek szakszerű, a művészettörténetí

kutatásokkal lépést tartó attríbuálása. A közelmúltban is történt újabb előre

haladás e téren. Egy könyvet tartó apostolt ábrázoló, rendkívül szép trecento
kép mesterét korábban nem tudták meghatározni, most már ott olvasható
a művész neve: Andrea Bonaiuti firenzei festő. Még pár évvel ezelőtt is az
egyik mű alatt Sassetta szíénai mester neve állott, most a felírás: Pietro

~ Giovanni d'Ambrogío. Szükségtelen hangsúlyozni, hogy a "Rembrandtok"
és "Leonardók" eltűnése nem csökkentette a múzeum műkincseienk becsét,
értékét - hiszen a művek [elentöségét, rangját nem .az alattuk szereplő cé
dulák vagy fémlapocskák határozzák meg (ezt csupán a sznobok vélik így),
hanem valóságos művészí erényeik, kvalitásaik.

A Felvidékről származó oltártáblák mellett a múzeum anyagának gerin
cét az itáliai festmények képezik, elsősorban az olyan művészek munkáí,
mírít a sziénai Andrea dí Bartolo vagy a pístoiai Giovanni di Bartolomeo
Cristiani; az előbbitől való a "Joachim elhagyja a várost", a másiktól a
"Krisztus létrán a keresztre megy". Oket és társaikat nevezte a Keresztény
Múzeum egykori gyakori Iátogatója, Babits Mihály "édes olasz primitívek"
nek. De büszkesége az esztergomi képtárnak G. B. Rositi "Madonná"-ja is;
ennek a Forliból származó festőnek mindössze három munkáját ismerik a

. műtörténészek, kettőt Itáliában őriznek,a harmadik pedig Esztergomé. Nem
messzire a ritka Rositi-festménytőlMarco Palmezzano romagnai -mester egyik
legkülönb alkotása függ, a "Szent Sebestyén vértanúsága". Az új rendezés
ben kiemelt, jól megvilágított helyre került a német születésű, de Itáliában
tevékenykedett Jan Lys-nek a múlandóság allegóriaját ábrázoló képe, amely
elismerten az egyik legkiemelkedőbb Magyarországon őrzött barokk fest
mény; hogy Lys munkája, ezt is a közelmúltban sikerült -' minden kétséget
kizáró módon - megállapítani.

Gyarapodott is a Keresztény Múzeum néhány letétként elhelyezett jelen
tős .alkotással. Az egyik kölcsönkapott műkincs a gyönyörű faragásokkal és
színes szobrokkal, domborművekkel díszített "Garamszentbenedeki Úrko
porsó", .amely régente' a nagyheti és húsvéti szertartásokban játszott szerepet,
s amely nemrégiben az' esztergomi főszékesegyházból került abba a környe
.zetbe, ahol a legméltóbb helye van: a korabeli (és ugyancsak Garamszent
benedekről származó) oltárképek társaságába. Szintén letéti darab a felső

erdőfalvi Szentháromság-szárnyasoltár, ismeretlen szepességi művész keze
munkája a Mátyás halála körüli esztendőkből. azután Pietro Paolo Agapiti
északolasz festő "Jézus születése" című, hitelesen szígnált és datált (1532)
reneszánsz oltárképe, továbbá F. A. Maulpertsch, a nagy osztrák barokk mes
ter "Utolsó vacsora" című kompozíciója, amely az ismeretlenség és lappangás
homályából pár esztendővel ezelőtt bukkant elő.

A Mucsi András művészettörténésztől kapott tájékoztatáshoz mi csupán
annyit kívánunk hozzáfűzní, hogya kilencven esztendős esztergomi Keresz
tény Múzeum újjárendezéséért, gazdagabbá tételéért köszönet illeti mindazo-
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az ügyet szívükön viselték, elősegítették és a műtárgyak átcsoportosítását sze
retettel, hozzáértéssel végrehajtották.

*
A Nemzeti Galéria kiállításai. Az Élet és Irodalom című hetilap több cikk- .

ben és glosszában tette szóvá a közelmúltban, hogy a Nemzeti Galéria állandó
kiállítása nem ad kíelégítő képet az elmúlt másfél évszázad magyar festé
szetéről; a múlt századi középszerű müncheni akadémikusoktól szükségtele
nül sok mű szerepel, ugyanakkor a XX. század modern magyar mestereí
nem kapnak kellő hangsúlyt. Kmetty János és mások cikkeivel jómagunk is
egyetértünk, bár Székely Bertalan munkásságával kapcsolatban az "őszintét

len" és "hangoskodó" jelzők használata (Mihályi Gábor június 5-i cikkében)
véleményünk szerint nem volt méltányos.

Az elhangzott bírálatokra a Művészet című folyóirat júliusi számának'
egy - magát meg nem nevező - munkatársa gúnyoros és a lényeget meg
kerülő módon válaszolt, ám a Galériát ért krítíkának mégis meglett a foga
natja: átrendezték a XX. századi részt. Csontvary Koszta Tivadartól most
már hét-nyolc mű látható (közöttük a mester néhány chef-d'oeuvre-je), Gu
lácsy Lajostól is mintegy ugyanennyi, kivételesen szép darab -, előkerültek

a raktárból Tihanyi Lajos és Nemes Lampérth -József munkái -, megnöve
kedett az Egryk száma (örömmel látjuk a falon a Balaton legnagyobb festő
jének "Keresztelő Szent János" című rernekrnűvét) -, Barcsay Jenőtől is két
mű szerepel' már (az egyik az 1934-es, robusztus "Dombos táj"). '

Meg kell azonban mondanunk, hogy a Nemzeti Galéria modern részlege
az átrendezés után is még igen sok kívánnivalót hagy maga után. Generáli
sabb változtatásokra lett volna szükség, sok most is még az esetlegesség, kia
báló hiányosság. Nehéz magyarázátet találni arra, hogy amikor például a
szürke Halápy Jánostól is van a falakon kép, akkor miért maradtak továbbra
is véka alatt Vajda Lajos, Gadányi Jenő, Kassák Lajos, Korniss Dezső, Bá
lint Endre, Vass Elemér, Martyn Ferenc, Szántó Piroska, Bene Géza, Anna
Margit és mások munkái, E művészektől egyetlenegy kép vagy rajz sincsen
kiállítva, de Mchcly-Nagytól sem. Aránytalan az is, hogya kiváló Czóbel
Bélától (akinek a közelmúltban a franciaországi Besancon múzeumába is
elkerült egyik munkála) ugyanannyi mű szerepel (három), mint a rendkívül
középszerű Bortnyik Sándortól. I

Az átrendezésről végül is azt állapíthatjuk meg, hogynem egy értékes
művet napvilágra hozott, de még mindig nem ad igazán hű képet az elmúlt
évtizedek és a jelen magyal' piktúrájának prominens képviselőiről, stiláris
sokrétűségéről, újabb festészetünk színvonaláról, európai hangjáról.

*
A hatalmas képeket festő, gyakran modorosságba, ál-monumentalításba

fulladó, lépték-érzéllrlrel alig rendelkező Kohán György - sajnos - csalódást
okozó gyűjteményes kiállítása után Basch Andor (1885-1944) emlékkiállítását
rendezte meg a Magyar Nemzeti Galéria. A művész, aki idén lenne 80 éves,
sokáig élt Párizsban, ahol a francia impresszionizmus és Bonnard posztírn
preszionizmusa gyakorolt rá nagy hatást. A két háború között tagja volt a
Színyeí Társaságnak és - Szőnyivel, Bernáthtal, Pátzayval s másokkal együtt,
- ó is a "Gresham-asztaltársaság"-hoz tartozott. Gyakran festett - főként

rálátásos - halas, gyümölcsös, hagymás csendéleteket, alvó nők aktjait, mü
terem-enterióröket, Cagnes-i és egyéb táj képeket, portrékat (például festő-kol.,.

légájáról: Diener-Dénes Rudolfról) és elgondolkodó tekintetű önarcképeket.
Urbánus művész volt, egyik képének témája c-« a maga idejében - meglehető

sen szokatlan volt nálunk: csendélet inggallérokkal és színházl Iátcsővel. A
festmény elárulja Basch művészi törekvését: a városi embert, a kis- és közép
polgárt körülvevő környezetet és tárgyakat letompított, intim hangen kívánta
ábrázolni.
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1937-ben (s nem egy évvel később, mint az új Művészeti Lexikon írja .. .)
a Frankel-galéria kiállítást rendezett Basch legkiérleltebb alkotásaiból. A ka
talógus oldalain megszólalt a művész is, és így vallott magáról: "Magánypssá
got kedvelő, csendes, nem sok vizet zavaró egyéniség vagyok. Egyedül, zárt
műtermemben, kis falukban, elhagyott partokon, ístenhátamögöttí erdőkben

szeretek dolgozni. Zavar, ha valaki a hátam magé áll, vagy csak arra is megy",
Basch Andor "zárt műterrnét", magános, csendes világát azonban a történelem
orkánja szétdúlta, s a minden energiáját a művészi munkálkodásnak széntelö
művész 1944-ben, a német megszálas idején tragikus körümények között halt
meg.Olajfestményei egy kontemplatív alkatú, igen elmélyült, de különösebben
nem szárnyaló képzeletú rnűvész kicsit nehézkes alkotásai -, könnyed, szín
gazdag akvarelljeí között azonban van jópár egészen elsőrangú darab.

Basch Andor művészete nem egyenlő rangú legnagyobb kortársainak:
Egrynek, Czóbelnak vagy Derkovitsnak munkásságával, azonban ő és olyan
társai, mint Mattyasovszky-Zsolnay László, Szebotka Imre, Hatvany Ferenc,
Bornemisza Géza, Perlrott-Csaba Vilmos nem kis mértékben járultak hozzá
tisztes, becsületes, rokonszenves, bár nem széles skálán játszó művészetükkel

az új magyar piktúra meggyökerezéséhez. a képzőművészeti kultúrának az ér
telmiség ,és a rnűveltebb polgárság köreiben való elterjedéséhez. a Neogrády-s
Kézdi-Kovács-Margittay Tihamér-féle ál művészet visszaszoritásához.

(Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (A l b e r t S c h wei t z e r h a l á l á r c.) "Tízéves le
hettem - írja híres Bach-életrajzának bevezetésében Albert Schweitzer -,

.amikor a Bach-korálokat elkezdtem tanulni. Az Elzászban fekvő Mülhausen
Szent István templomának orqonistája, Eugen Münchismertetett meg velük,
amikor az istentiszteleteket orgonán kísérte." - Albert Schweitzer gyerek volt
még, amikor a zeneírodalom óriásával találkozott, ám Bach bűvölete élete
végéig elkísérte. 1907-ben hosszú tanulmányok eredményeképpen megjelen
tette Johann Seb'astian Bachról szóló életrajzát, melynek legihlettebb, legszebb
és legmaradandóbb ré§zeí kétségkívül az orgonaművekkel foglalkoznak. S élet
rajzírói szerint még a legutolsó években is l~ült kis házi zongorája mellé, s a
napi orvosi munkától kimerült szellemét a bachi muzsikában frissítette föl.

Egy másik elbeszélés szerint 1893-ban az akkor még iskolás Schweitzer
ezt mondotta Bachról: "Azért szeretem ezt a zenét, mert olyan végtelenül
tiszta, világos és emberi." Talán éppen ez az emberiesség magyarázza, hogy

_ő lett korunk legnagyobb Bach-játékosa. Igaz, tehetsége sem volt mindennapos.
A kis zongorán, melyet azért kapott, hogy zenei twdása minél tökéletesebb le
gyen, előbb improvizált, semmint a kottát ismerte volna. Tanítónője egyszer
kíséret nél~üljátszott elő egy dalocskát, mire a kisgyerek odafordult hozzá:
19y nem lesz jó, majd én megmutatom, hogyan kell!" - S eljátszotta fl, dara
bot, improvizált kísérettel.
, 1934-ben Albert Schweitzer és Pablo Casals egyszerre kapták meg az edin

burghi egyetem díszdOktori kitüntetését. A választást jelképesnek is érezhet
hetjük: egyszerre kapott kitiintetést a modern Bach-kultusz és felfogás két
legno,gyobb mestere. Mert ők ketten merték a nagy lipcsei mester művészetér

megtisztítani az előadói konvekcióktól, s ők fedezték fel, hogy Bach művészete

a legpoétikusabb és legemberibb az egész zeneirodalomban.
Albert Einstein szerint Schweitzer korunk egyik legkiemelkedőbb egyé

nisége. Még találóbb azonban a nagy zenésztárs Casals jellemzése: "A jelen
\, szomOrú eseményeinek közepette gyakran elég arra gondolnunk, hogy él kö
zöttünk olyan ember, mint Schweitzer, és a remény ismét feléled bennünk."
- Sajnos, ez a poétikusan szép és igaz néhány szó már csak múlt időben ér
vényes. Korunk' legnagyobb előadóművésze, legkiemelkedőbb humanistája
nincsen többé. Am él tovább életének nagy tanulsága: az ember rátalálhat a
forma törvényére, kialakíthat magában is olyan világot, mely szebbé és iga-

. zabbá teszi az életet, Schweitzer Bachban ünnepelte a törvényszerűségek meg
teremtőjét. A d-moll toocata és fúga jellemzésében ezt olvashatjuk nála: "Eb
ben a műben a vadul tomboló szellem végérvényese~ rátalált. a forma törvé-
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nyére. Egyetlen drámai alapgondolat köti össze a toccata merészen egy1fl,lÍsra
tornyosuló 'passzázsait, a fúgában lévő, tört akkórdokban mozgó megszakírosok
csak arra valók, hogy a fokozást annál erőteljesebben dolgozzák ki." - E;let
műve ismeretében bízvást elmondhatjuk: Albert Schweitzer méltő örököse
volt a Tamás templom karriagyának... .

1952. november 4-én vette át a Nobel béke-díjat. Ekkor mondta sokat ídé
zett híres szavait: "A békéért munkálkodók nevében kérem a nemzeteket, te
gyenek lépéseket a békesség felé. Ezzel senki nem veszítene tekintélyéből

s.em, hatalmából sem. Az első lépést - a háború okozta károk helyreállitása
után - az egymás iránt való bizalom útján tegyük meg. Bizalom nélkül aligha
alkothatunk valami hasznosat. A bizalom minden vállalkozás alapja. Ennek
jegyében lehet azokat a problémákat bölcsen elrendezni, melyek a' két világ
háborúból adódtak. Hiszek a milliókban, akik a béke fennmaradásáért aggód
nak! Hiszek a népek békevágyában! Bár éljutna szavam azokhoz is, akik a
népek sorsát intézik!"

A róla szóló rövid emlékezés írója, nem talál méltó szavakat Albert Schwei
tzer életművének és jelentőségének kifejtésére, érzékeltetésére. Emlékezetébe
azonban vissza-visszatér az a fotográfia, melyen egy őzike áll a· "Nagy Fehér
Doktor" mellett, s kinyújtott tenyerét nyalogatja. Aztán egy. másik: a kis élő

lények, melyek mások elől fejvesztve menekült~k, őt megvárták,sőt, minden
nap elvárták. Mert Schweitzer a maga példájával és emberségével meg tudta
teremteni közvetlen környezetében az emberi ideák körébe száműzött arany
kort. S talán ez életének legnagyobb tanulsága. (Rónay László)

FILMEK VILAGABOL. rier l'a020 Pasolini nem vallásos ember, muve
szete mégis azokon az utakon halad, amelyek hit nélkül színte járhatatlanok.
Mamma Roma című filmjében két sablon-motívumból indul ki: a foglalkozá
sát .levetní szándékozó prostituáltnak és a gyermekét majomszeretettel bálvá
nyozó és épp ezért elveszítő anyának mondhatni, archetípusából ...

Mamma Róma, a hervadó prostituált végre megszabadul szipolyozó se
lyemfiújától. Van elegendő pénze, hogy tisztességes életet kezdjen, végre fiá
nak, Ettorénak élhet, akit kamasz koráig szinte nem is igen látott, hiszen vi
déken neveltette. Új lakásba költözik, hogya siheder Ettore ne is sejtsen sem
mit addigi életéből, gyümölcs-standot 'vásárol, tisztességes kofa lesz. Fia azon
ban a környék grundjain rossz társaságba keveredik, eddig sem volt maku
látlan, s elindul a lejtőn. Anyja hiába pénzeli, hasztalan. szerez számára állást,
Ettore túlságosan hozzászokott a semmittevéshez. Előbb anyját lopja meg, az ..
után másokat. Megjelenik a nő szípolyozója is, aki megúnta a paraszti életet..
s [smét az utcára kényszeríti. Ettore közben börtönbe kerül. A gyenge ideg..
zetű ~z nem bírja a raoságot, különben is lázas 'beteg, és egy.1XlIhJaan utárl,
mikor a priccsre kötözik, elpusztul. Az asszony, nem látva tovább értelmét az
életnek, ki akarja 'vetni magát az ablakon, de lefogják. Arcán az örjöngő fáj
dalom fokozatosandöbbenetté alakul: tekintetén látszik, hogy először néz
szembe önnön felelősségének komor látomásával.

A börtönben a rabok egyike Dante poklának sorait szavalja: ".... És im,
valóban part mögé kerültem: / partjára a fájdalmaswölgyű mélynek, / mely
dörgéssé gyűjtéa jajt körültem. / Mély volt, képmása felesleges, nagy éjnek, /
belé szögeztem szememet - hiába; / nem láttam semmit, sem végét a térnek."
Az Inferno negyedik énekének sorai nem véletlenül konganak fel tompán a
börtönfalak homályában. Pasolinit mindenek előtt a bűn kérdése izgatja, az
egyén és a társadalom bűne egyaránt; ezek összefüggését, kölcsönhatását elemzi
lírai hevülettel sugyaJIl.akkor színte tudományos alapossággal. A bűnt és a
belőle logikusan és rnéltán kisarjadó bűnhődést, 's ugyanakkor azt is, hogy
van-e belőle kiút, vagy valóban part alá kerül-e mindenki, s életünk nem
egyéb-e mozdulatlan kárhozatnál ? A fájdalmas völgyű mélyet pásztázza tekin
tete, mert képtelen abba belenyugodni, hogy nem lát semmit, sem végét a
térnek.

íróként és rendezőként Pasolini egyaránt roppant árnyaltsággal rakja ki
a téma mozaikjait. Alakjai kétértékűek, bűnösök és ártalánok egyszerre; fele-



lősek önmagukért és környezetükért. ugyanakkor nem tehetnek botlásaikról, s
vétkekért sem lehet egyértelműen elmarasztalni őket. Mamma Róma ki akar
lában a feI1tőből, új életet ailmrkezdeni s meg 3ilmrja óvni friát míndattól, amit
ő eltékozolt, Gyónil1i ds elimegy, tanácsot kér a [paptól: lmit tegyen? A pap meg
adja az egyedJüli lehetséges vátaset: a nuUáról kell elíndulní, elölről, az alapok
nál, az erkölcsi magatartásnáí :keH míndent kJezdeniie. A tanáes semmetmondónak
túltldlk, a néző is üres szól:amnak érzi, mégis ezek a szavak rnínduntaian vissza
esengenek a történet folyamáln.

Mamma Róma elveszíti fiát - először csak lelkileg, majd fizikailag is.
A csapás irtózatos, de vajon méltánytalanul éri-e? Ettore már a vidéki vá
sárban lop, anyja látja, de gyerekescsínynek minősíti, nem tesz ellene sem
mit, nem is figyelmezteti. Ugyanígy szemet huny később is, mikor őt magát
lopja meg a fiú. Zsarolás útján szerez a kamasznak állást, .Jcolléganöjével"
szeretteti el a grund szépétől - hogy megóvja a zülléstől. Bűnnel, botlással
akarja megelőzni a bűnt. És újra az utcasarokra áll, mert a visszatért selyem
fiú azzal zsarolja, ha nem ad pénzt, feltárja múltját fia előtt. Bármilyen jó
is a prostituált szándéka, nem képes őszinte lenni, nem tud visszamenni a
nullához.

Ettore és környezete, barátai és szerelme még árnyaltabbá teszik a kér
dést. A kamasz szinte a lejtő, törvényének megfelelő gyorsulással rohan vég
zetébe. Törvényszerűen, mert ugyan rnivé legyen az a gyermek, aki szülő

nélkül nőtt fel, aki anyját csak nagy ritkán látta, s ugyan mívé legyenek a
többiek, akik szintén magukra hagyatva csatangolnak a grundokon ? De le
het-e egyedül szüleiket felelőssé tenni sorsukért, hiszen ők maguk is kény
szeresen élnek, a társadalom bűne szorítja őket erre az életformára? Szülők

és gyermekek, egyén és társadalom egyetlen összefüggő láncot alkot, melynek
szemeit a tévelygés, a gyarlóság, s a tudatos bűn kovácsolta egybe. Igazuk
lenne tehát az infernális szavaknak: hiába minden, nem látni semmit, a
szörnyű térnek nincs határa?

Éppen Ettore látszólag értelmetlen pusztulása ad erre feleletet. Bűntu
data, mélységes megbánása váltja ki belőle a sokkot, ami a halál felé sodor
ja. Ott a priccsen, amikor szinte a jobb latorként megfeszítve hal meg, javu
lást fogadva. Számára van feltámadás, őt izzó szenvedése megtisztítja a bűn

salakjától - éppen az akarat által. Mert a megváltottsághoz önmagunk aka
rata is szükséges ... És ez a mozzanat váltja meg a nézőt ís.. itt buggyannak
elő a katarzis. tisztító könnyei ...

Katolikus film? Nem éppen. Csak szép, csak mélységesen emberi, ke
resztény szemlélet számára is helytálló alkotás. Igazi művészet, egy tépelődő

lélek költői vallomása a világról. Maradandó élmény, gazdagabb lesz az, aki
látta. Dícséret, elismerés illeti érette nemcsak az Író-rendező Pasolinit, ha
nem a színészeket is, különösen Anna Magnanit, aki a címszerepben feled
hetetlen alakítást nyújt. (Bittei Lajos)

SZELLEMI :ÉRTÉKEK AZ IDEGiENFORiGALÜiMlBAN
A tavalyi üdülő évadban 3 milliónál több vendég fordult meg hosszabb

rövidebb ideig a Balaton körül. Párizsban egy-egy nagyobb ünnep idején, hús
vétkor, pünkösdkor és a nyári időszakban másfél millió ember hagyja el a
várost, hogy vidéken, hegyek között, vagy tengerparton töltsön néhány hetet.
Franciaországban 1936-ban még míndössze 650 ezer külföldi Iátogatót számol
tak meg, 1962-ben már 6 millió külföldi és 17 millió belföldi túrista járta végig
tájait és városait. Ugyanebben az esztendőben Itáliában 21 millió volt a kűl

földi és 15 millió a belföldi túristák száma. Az említett évben Európában 45
millió ember kerekedett fel, hogy meglátogasson más országokat. Öreg világ
részünkben azóta a külföldi túrísták száma nyilván meghaladta az évi 50 mil
liót. Valóban, el lehet mondani: Európa utazik. A külföldjárás és üdülés meg
szünt már a kiváltságosok előjoga lenni. Nap-nap után láthatunk bányász és
földműves kiránduló csoportokat és üdülőket.

Mind azonban ez nem jelenti, hogy mindenki tud is utazni, aki hozzájut.
Eza megállapítás nem okvetlenül azokra a kategóríákra vonatkozik, amelyek
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mostanában, a második világháború után kapcsolódtak be az idegenforga
lomba. Egyáltalán nem! Idegenvezetők megállapítása szerint európaszérte a
földművesek közül kerülnek ki azok a túrista csoportok, amelyek a· legegész
ségesebben érdeklődnek, legtárgyilagosabban szemlélik míndazt, ami külföldi
útjukon eléjük kerül. Az utazás, üdülés ugyanis nem csupán pénzkérdés. Va
lami más is kell hozzá, amit az ember nem a pénztárcájában, hanem a lelkében
visz magával. Utazni tudni kell, az utazásnak megvan a maga művészete és
etikája.

Az Etudes nemrégiben egész tanulmánysorozatot szentelt a problérnámak.
Egyi!k cikkírója, Pierre Deiert felveti a kérdést, hogy van-e egyábtaűám valami
nem anyagi haszna is a valósággal úi népvándorlássá növekedett idegenforga
lomnak? Egyes számítások szerint a külföldi túristák évente 20 milliárd fran
kot hagynak az európai országokban, de mit visznek haza a roppant összeg fe
jében? Külőnleges ételek és borok ízét-e, műemlékekről készült fényképeket,
műemlékek kicsinyített másolatait-e csupán, vagy valami mást, többet is? Mert
ezen a "máson", ezen a "többön" fordul meg a válasz.

Az idegenforgalom legmagasabbrendű és legmaradandóbb erkölcsi hasznát
kétségkívül abban kellene látni, hogy közelebb hozza egymáshoz az embereket
és népeket, annál is inkább, mert a múlt örökségeként ma még mély szakadé
kok észlelhetők. Ehhez azonban megfelelő lelki beállítottság és bizonyos tech
nikai .feltételek is szükségesek,

A legelső követelmény Defert szerint, hogy aki utazik, ne csak az egzotí
kumot keresse a másik országban és népben. Defert megrója azokat, akik min
den áron csak a színes látványosságokat hajszolják, s nem fedezik föl, nem
ölelik magukhoz a más országbeliben is az embertestvért. Utóbbihoz persze az
is kell, hogy jól válasszuk meg az utazás eszközeit. Nem minden közlekedési
eszköz alkalmas egyformán arra, hogy az ember megközelítse a másik ország
vagy vidék lelkét, emberi tartalmát. A túrista utazása más, mínt például egy
kereskedelmi mcgbízotté, aki azért ül járműre, hogy minél hamarabb ott le
gyen a városban, ahol üzleti tárgyalását kell lebonyolítania. Útja nem is utazás
abbari az értelemben, ahogyan Marco Polo, Körösi Csoma, :különösen pedig
nem ahogyan Goethe utazott, hanem egvszerűen helyváltoztatás. Számára el
veszett idő, amit a járműben tölt. Méltán keresi tehát azokat az eszközöket,
amelyek a legrövidebb idő alatt viszik el céljához. A hangsebességnél gyor
sabban száguldó repülőgépen is idegesen nézegeti karóráját. Ha kitekint az ab
lakon, akár az ég csupasz kék síkjára, akár a föld tarka szőnyegére néz, el
mosódó és elsuhanó képeket lát csupán. Legfeljebb a "hosztesz" szól hozzá
személytelenül udvarias szóval.

Mindezzel Defert nem lebecsülni akarja az üzletembert. Még azt sem
állítja, hogy az üzletember nem ismerheti meg még mélyebben is a másik
országot, mint a legtöbb túrista. Csak azt akarja kiemelni, hogy miután a
túrista utazása egészen más jellegű, nem míndegy, hogy milyen járművön és
rnilven magatartással utazik. Ha az ember élményeket kíván szerezni, való
ban be akar píllantani saját hazájának vagy egy idegen országnak lelkébe,
akkor olyan járművön utazzék, ahol más emberekkel elbeszélgethet. Ne ke
resse ai repülőt, de még a párnás kocsit se a vonaton. Szálljon be a "fapa
dosba". Kényelmetlenebb. fárasztóbb, de összehasonlíthatatlanul érdekesebb,
élményekben gazdagabb lesz· az utazása. Még akkor is, ha nem érti útitársai
nyelvét. Mert az élet apró, de sokat mondó jeleneteit, amelyek egy hosszabb
út alatt körülötte és előtte lejátszódnak, akkor is meg fogja érteni. A "fapa
dosok" népe összehasonlíthatatlanul közvetlenebb, könnyebben barátkozik,
mint a repülőgépek és pulJmankocsik zárkózott, önmaga ügyeibe süppedt
egyedekből álló közössége. Általános törvénynek lehet mondani, hogy az uta
zás kényelme fordított arányban áll az élménygazdagságával és emberi hasz
nosságával,

A társas autóbuszt Defert annyiban jó közlekedési eszköznek tarja, hogy
nagyobb, és mégis zárt kőzössége kedélyessé és derűssé teheti az utazást. Arra
azonban nem igen nyújt módot, hogy az utas el is vegyüljön annak az ország-
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nak népe között, amelyet látogat. A~ autó alapjában véve hasznos közleke
deSi eszköz. Növeli az ember szabad mozgását, lehetővé teszi számára, hogy
könnyűszerrel oda menjen, ahova akar, és akkor menjen, amikor akar. Ugyan
akkor azonban meg is foszthatja gazdáját egy csomó szép és mély élménytől

.Minde~ azon múlík, hogy - amint Jean-Marie Domenach írja a France-Ob
servateurben - az ember ura-e, vagy rabszolgája az autóiának. Sajnos, az
autótulajdonosok jó része még messze van attól, hogy merőben eszközként
bánjék kocsijával. Az Úr napja az "autó napjává" lett sokak számára - írja
Domenach -, a szombat pedig kocsimosással töltött "vigiliája" e napnak. Az
"ilutóimádó" jobban szeretí a kocsiját, mint a felebarátait. Nem tud ellenállni
az autó kísértéseinek, főképp nem a sebességnek. a száguldásnak, amely pe
dig megakadályozza, hogy a vezető megfigyelje, vagy akár meg is lássa a tá
jakat és az embereket, akik mellett elrohari. Bizonyos, hogy az autóvezetőés
utasa könnyen eljuthat míndenüvé, ahová csak tűrhető út vezet, s ebből a
szempontból a gépkocsi valóban hasznos eszköz. De ha az ember kapcsolatba
akar kerülni az emberekkel, akik közé látogat, meg is kell állnia, ki is kell
szállnia a kocsiból. Az. autó még fokozni is tudja a benne ülő emberpár, vagy
kís családi csoport elszígetelségét - állapítja meg Defert -, ha visszahúzód
nak a kocsi acélteknője mögé ésa külvílágböl csak a parkolóhelyek, hotelek,
szórakozó helyek érdeklik őket.

Egy másdk dJklk szerzője, R. Alquier, elmondja, hogy a másodtk vilá~

boro előtt a fasiszta Olaszország meg akarta mutatni a világ:nalk, mennyíre
fejlett a légíhadereje, miért is Mussolini egy repülő dandár élén földkörüli
útra küldte Italo Balbót, a légierők marsallját. A kötelék programszarűen

bonyolította le, körútját s több helyen leszállt. Elsősorban az olasz gyarmato
kon. Az egyik repülőtéren a fogadásra összesereglett előkelőségele között ott
szerongott több sivatagi sejk is. Balbó, amikor meghallotta, hogy messzí oázi
sokról jöttek, hozzájuk lépett és megkérdezte őket, hány napig utaztak.
- "Huszonnyolc napig!" - válaszolta az egyik sejk. "No lám - büszkélke
dett Balbo -, én három óra alatt értem ide!" A sejk csodálkozva kérdezte:
"ts mít műveltél a többi huszonhét nap alatt?"

A sejk kérdése - jegyzi meg R Alquier - tulajdonképpen mindenkinek
szél, aki a technika eszközeivel időt takarít meg. Mert vajon ki tudjuk-e tölteni
és milyen élményekkel töltjük ki a fennmaradó időt? Igazi és mély emberi
élményekkel ajándékoz-e meg minket, vagy egyenesen megfoszt tőlünk a
&ép?

22;t a felismerést tükrözte néhány fiatal párizsi művésznek az az elha
tározása" hogy gyalog vagy öszvérháton járják be azokat az ősi zaráridokuta
kat, amelyek Franciaországon keresztül a Szent Jakab apostol ereklyéiről hí
res spanyolországi kegyhelyre. Compostellába vezetnek. Egyik csoportjuk még
felszerelésében és ruházatában is utánozta a középkorí zarándokokat. Útköz
ben ugyanúgy tértek be a templomokba és fogadókba, ugyanúgy kopogtattak

.be vendégszerető szegény emberek hajlékába, ahogy a középkori zarándokok
cselekedték. Utána elmondták, hogy új világ tárult eléjük, új oldaláról látták
meg az embereket és a tájat, akikről, illetve amelyről azt hitték, hogy nem
szelgálhat már újjal a számukra. Tekinthetjük ezt túlzásnak is, bizonyos
azonban, hogy amint a hegyen járó túristák is a gyaloglás révén jutnak hozzá
a legszebb élményekhez, ugyanúgy az országokat járó' túrísták is gyalogosan
látnak meg legtöbbet a meglátogatott ország és a nép lelkéből.

Millldaz, amit az utazási es2Jközölkről elmondottunk. áll a számáshelyekre
is. Ezek között is vannak intézmények és létesítmények, amelyek elősegítik

a közlekedést a meglátogatott nép felé, és vannak, amelyek gátolják azt. Ami
az utazás eszközeiben a repülőgép vagy a vonat párnás kocsija, ..az a meg
szálló helyek sorában a "hotel". A vendéget az udvarias személytelenségnek
ugyanaz a légköre veszi körül, mint az utast a repülőgépen, vagy a pullman
kocsiban. Minél előkelőbb, drágább, kényelmesebb a hotel, annál inkább. A
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hangtalanul járó-kelő alkalmazottak, a névtelenségbeburkolódzó lakótársak
kevés támpontot tudnak nyújtani az ismerkedéshez, a kapcsolatokhoz. Ugyan
ezt lehet elmondani a camping táborokról. Lakói érintkezhetnek egymás kö
zött, csoportokat alkothatnak, de a "benszülöttektől" elválasztja őket a
tábor kerítése.

A legmegfelelőbb szálláshely ebből a szempontból a családi penzió. Az
északi országokban az utazási irodák a különbőző kultúrális intézményekkel
együttműködve, megszervezík, hogy a külföldi túrístát, amennyiben óhajtja,
szívesen vendégül látják egy csésze kávéra és barátságos beszélgetésre családi
otthonokban is. A szocialista országokban ugyanezt a célt szelgálják sokszor
igen hasznosan a különböző ipari vállalatok, mezőgazdaságí szövetkezetek, if
júsági szervezetek által rendezett találkozók, ismerkedési és barátsági esték.

A svéd, norvég, vagy finn család bármilyen társadalmi színten levő lá
tógatót vendégül tud látni. Nehezebb kapcsolatot teremteni a jómódú északi
túrista és például egy szicíliai pásztor között, aki kövekből összeeszkábált füs
tös kunyhóban tudná csak fogadni vendégét, Igaz, hogy egyre több az' olyan
túrista, akiket nem riaszt vissza semmiféle kezdetleges környezet, sőt jobban
érdekli őket a valóság, akármilyen nyers formában is, mínt a nemzetközi ho
teiek temperált, de .az élettől és néptől távoleső üvegházi világa. Nemrégiben
az egyik francia nagy lap olvasói azzal a kéréssel fordultak a szerkesztőség

hez, szervezzen számukra olyan kirándulást Afrikába, ahol a benszülöttekkel
együtt tölthetnek egy-két napot, kunyhóikban lakhatnak és alhatnak.

A jövendő túrista típusa nem az unatkozó gazdag ember, aki végigutazza
a világot, anélkül, hogy igazán megismerné az országokat, amelyeken fény
űzésben kényelemben áthalad. Az utazások, üdülések révén a múltban is sók
szor keletkezett különböző nemzetbeliek között nem csupán hasznos ismeret
ség, hanem életre szóló barátság is. Most, amikor nem százezrek utaznak kül
földre, hanem talán belátható időn belül százmilliók, ezeknek a barátságok...
nak a száma is mérhetetlenül meg fog sokszorozódní.

Éppen, ezért nagy felelősség is nehezedik mindenkire, aki más tájakról,
más országokból való emberekkel találkozik, Viselkedésén múlhat, milyennek
ismerik meg rajta keresztül a vendéglátó országot és nemzetet. Tőle is függ,
hogy hazájának eggyel több barátja lesz-e.

Az Études tanulmánysorozatának egy további cikkírója, Francois de
Dainville, hangoztatja, hogyapasztorációnak is vannak feladatai ezen a: té
ren. Jól tennék a papok, ha olykor a szószékről is figyelmeztetnék a híveket,
a vendéglátó és a vendég egymás iránti erkölcsi kötelességeire, s felelevení
.ienék előttük" a keresztény vendéglátás, szép és nemes hagyományait. Az em"
bereket ugyanis tanítani és nevelni kell az idegenforgalom kultúrájára·>és
etikájára. Mert ha az idegenforgalom eszközeivel párhuzamosan fejlődik an
mik lkultúTája és eti'k:ája is, a'klkor a "pax peregrdna", az utazóbélltesség"
nagyban elősegítheti a múltból származó idegenkedések legyőzését és az egyre
barátságosabb nemzetközi légkör kibontakozását.

(Sinkó Ferenc)

ÚJABB ÉRDEKES SfRKO-LELETEK ESZTERGOMBAN. Az esztergomi
bazilika kriptáját felkereső sok-sok látogató mindig érdeklődessel nézegeti
a falba épített pompás .réneszánsz síremlékeket. Ezek a sírkövek az eszter
gomi Várhegy középkorí templomaiból. a Szent Adalbert székesegyházból és
Szent István első vértanú templomából kerültek elő az új bazilika építésekor,
s ennek kríptájába vitték át őket 1823-ban. Széchy Dénes és Vitéz János ér
sekek, Szántói Ambrus, Gosztonyi András és Garázda Péter szentistváni pré-:
postok szép sírkövei a mai napig is hirdetik a XV. századi ismeretlen kőfara
gók művészetét, Középkori szokás szerint a főpapokat rendszerint templomuk
ban helyezték örök nyugalomra. Az esztergomi Várhegy templomaiban ere
detileg sokkal több főpapot temettek el, mint amennyinek síremléke; csontja
előkerült a múlt század elején az ősi templomromok eltakarításakor. A török
időkben ugyanis sok sírkövet elhordtak eredeti helyükről, s aztán a márvány
darabokat házépítésnél használták fel.
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Á Várhegy alatta Duna partjához vezető egyik kis utcában, az Óvoda
utcában, az 1950-es évek elején vízvezetékcső lefektetésekor egy két darabból
álló sírkőtöredék. 1965 tavaszán pedig a csatornázásra és az útépítésre való
tekintettel elrendelt leletmentő ásatás közben ugyanott egy majdnem teljesen
ép, feliratos és rajzos márvány síremlék is előkerült. Az ásatást vezető régé
szek, Lányi Vera és Horváth István, szerint e sírköveket több mint három
száz évvel ezelőtt egy török ház márványpadlózatába építették be. Az először

talált két darabból álló sírkőtöredék az esztergomi Balassa Bálint Múzeumba
került, s csak annyit tudtak róla megállapítani, hogy a síremléket valamelyik
XV. században élt esztergomi szentistváni prépost, kanonok, jogi doktor földi
maradványai fölé helyezték el. Most azonban e sorok írójának a töredéken ol
vasható "basil" (= basiliense-bázeli) szóból kiindulva sikerült megállapítania
a síremlék egykori "tulajdonosát", Temesvári Miklóst, aki az 1430-as években
az esztergomi káptalan képviseletében a bázeli zsinat ügyhallgatója volt.

Miklós kanonokot a maga korában becsülték és számontartották: 1457.
július l-én bekövetkezett haláláról az esztergomi nyomtatott breviáriumok
rövid krónikája éppúgy megemlékezik, mint az egykorú, ma Bécsben őrzött
kézírásos esztergomi szerkönyv, Sőt - s ez ad kűlőnös jelentőséget e sírkő

töredék megtalálásának - az esztergomi káptalan magánlevéltárában még
ma is megvan az a hártyalap. amelyre annak idején, jó 500 éve, valaki szép,
nagy gót betűkkel ráírta, hogy rnílyen feliratot kell fel vésni a márványlapra.

Ebből a pergamenlevélből tudjuk meg azt is, hogy eredetileg a Várhegy
Szent István első vértannról nevezett templomában, az oltár elé temették el
a bázeli zsinat magyar ügyhallgatóját; innen a sírkő a török időkben került
le azután a Várhegy tövébe márványpadlónak.

Az idén tavasszal kiásott nagy vörösmárvány síremléket az 1480. augusz
tus 16-án elhunyt. Csanádi Péter jogász, esztergomi kanonoknak, a régi Szent
Adalbert székesegyház északi oldalához a Boldogságos Szent Szűz tiszteletére
épített kápolna igazgatójának emelték. A sírkövön a feliraton kivül két könyv
között kezében kelyhet, s paténán ostyát tartó papi alakot látunk, amely
talán, magát Péter kanonokot ábrázolja. Csanádi Péter nem játszott olyan
jelentős szerepet, rnint a bázeli zsinat ügyhallgatója, nevét csupán néhány
korabeli oklevél őrizte meg.

Mindkét sírkő a középkorvégí Esztergom művészi életének nagyszerű-
ségéről tanúskodik. (Kovách Zoltán) .

HATVAN EVE HALT MEG SZÁSZ KAROLY. Az irodalmi élet sokszor
a ~ivat törvényeit érvényesíti, hajdan közismert és fogalomnak tűnő nevek
évtizedek alatt ismeretlenné válnak, s aztán egy adott pillanatban újból fel
bukkannak a közönség előtt. Szász Károly esetében csak a mondat első fele
igaz: alakját a klasszicizmust követő epigon-líra képviselőivel együtt ma is
a feledés homálya borítja. Pedig szerény, mértéktartó Iíráia s az a rendkívüli
erőfeszítés, amellyel számos remekművet magyarra fordított, joggal megér
demli, hogy az évfordulók kapcsán néhány sorban megemlékezzünk róla.

Szász Károly az első sokat munkálkodó műfordítónk, aki a világirodalom
roppant birodalmából nagy területeket hódít meg a magyar nyelv számára.
Ez a fordítói munkásság érthetően nem veheti fel ,a versenyt a később po
rondra 'lépő Babits vagy Tóth Arpád művészi remekléseivel, de még a Nyu
gat-nemzedéket követő tehetséges fiatalok fordításaival sem. Szász Károlyt
más szempontból kell értékelnünk - a maga korában úttörő munkát végzett,
hiszen hidat ácsolta külföldí irodalmak és a magyar olvasóközönség közé,
járhatóvá tett teljesen ismeretlen szellemi régiókat. Fordításai közül a Dante
áttiltetést helyezhetjük az első helyre - az idei Dante-évforduló sugárzásá
ban az egykori magyar fordítótól se sajnáljuk ezt a villanásnyi dicséretet.
A pontcsságra törekvő, becsületes munka helyenként kárpótol a nagyobb bele
érző képesség és költői erő hiányáért.

Szász Károly fáradozásairól vaskos kötetek tanúskodnak, de ez csak
külső jelzése lehet munkásságának, sokkal jellemzőbb rá az egyes művek

megértésére szánt odaadó szeretet és lelkesültség. Szász Károly ·finomlelkű,
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érzékeny ember..Református püspök' s a kiváló erdélyi pedagógusnak, id6
sebb Szász Károlynak a fia. Mint költő a század nagy lírikusaihoz nem mér
hető, de mondanívalóíkat és formai örökségüket kítartóan ápolja költé...
szetében.

Lírája a klasszikus hagyományokon épül, élményei nem merítik ki a
költői témák nagyrészét, csak egy szűkebb kört ölelnek fel. Kiegyensú
lyozott lényéből hiányzik a zseniális alkotök nyugtalansága, nem kívánja
az egész világot átfogni, néhány téma változatát adja csupán, utolsó éveiben,
az öregkor érlelő sugaraiban meghitté és emberivé formálva.

Fiatal korában az ifjúság és szerelem örök szépségeiről dalol, s ezek a
versek tiszta intonációjukkal hamarosan ismertté válnak, A múlt század
számos költőjére jellemző szemérmesség nála is kitapintható; saját qe
vallása szerint érzéseink szabad áramlását szégyelnénk elmondani a pró
za nyelvén, a vers keretei azonban mindezt megengedik. Ezek a vallomá
sok így sem hatolnak mélyebbre a korabeli fiatalság átlag-problémáinál. A
témák mezeje Szász Károly költészetében a férfikor delén sem szélesedik ki
jobban, csak a tiszta szerelem epekedő sorai hangszerelődnek át a családi
tűzhely.dicséretévé; az ifjúság ábrándképei helyett pedig az érett ember
múltbanéző emlékezései kelnek életre. A hitvesi szerelern kevés költőnel
őrzi meg ennyire frisseségét; múltjának "emléklombjai" - ahogyan verseit
nevezi - csak második feleségének halálakor némulnak el, addig csöndesen
árasztják a családi érzés temperált melegségét, Számos versében ír a kandal
lóról, s ez nemcsak hangulatkeltő tárgy, hanem jelkép is: az öregedő ember
életformáját csak emellett képzeli el; a kandallónál édesebb a szó, mert itt
nyílnak ki igazán az emlékezések színpompás virágai.

A szerény, önmaga képességeit helyesen felmérő költöt saját szavaival
jellemezhetjük legtalálóbban: "a nagyravágyás álma nem emeli fel őt ködös
magasságokba, nem az égbenyúló pálmák társa kíván lenni, hanem egyszerű

kis csalitbokor". (Szeghalmi Elemér)

JAZZ-ZENE A SZENTMISÉN. A Témoignage Chrétien cikkírója. Jean
Offredo veti föl a kérdést: vajon káros kilengésnek tekintsük-e a liturgikus.
énekek közé benyomuló jazz-zenét, vagy padig olyan kísérletnek, amely a fiata-
lok számára is lehetövé teszi, hogy énekszóban is megvallják hítüket? .

Előljáróban csak annyit, hogy a Ba-luba törzs "Missa Luba" című jazz
zenés ütemű magnotekercse Magyarországra is eljutott. Sokad magamrnal hall
gattuk a távoli néger törzs liturgikus szertartását, amelynek egyes részei,így a
Glória, az Istent dicsőítő örömteli ujjongás olyan crescendóíval ajándékozott
meg, amiről nekünk, hidegebb vérű, klasszikus muzsikán nevelkedett északí-:
aknak eddig fogalmuk sem volt. Ez a zene egyszeri hallásra is megrázott, szi
vünk mélyéíg hatolt, és emlékétől szabadulni is alig lehet: újra és újra hal-
lani szeretnők. .

Dehát mi a jazz lényege? A jazz csupán egyfajta zenei formanyelv, amely
az ütemezésen alapszIk, rníg nálunk a pentatónia jelenti az ősí zenei forma
nyelvet, amelyhez fokról-fokra vIsszatérünk. Azonban a jazz-zenének is meg
vannak a maga vallási gyökerei. Az Egyesült Allamok gyapottermő déli vidé
kein a behurcolt rabszolgák ritka szabadidejükben valami védettebb helyre
vonultak s itt énekelni kezdték a lelkük mélyén kísértő ősi afrikai dallamokat.
Sanyarú hétköznapjaikból szívesen menekültek ligetes, folyóparti helyekre,
hogy lelki igényeiket énekszóval elégítsék ki. így, amikor hajnalban jöttek
össze, vagy átvirrasztottak egy-egy éjszakát, hosszú menetben vonultak a föl
kelő nap felé és a folyók partján énekelték: "Megmosom kezemet hajnal di
csőségében..." Az ének transzcendens vágyakat elevenített meg. így születtek
meg azok a spirituálék, amelyek egyes néger, énekesek közvetítésével később

világhírre emelkedtek. Zeneszerszámaik eleinte nem is voltak, legfeljebb valami
primitív dobszerű, vagy ércből rögtönzött ütőhangszerekszelgáltak a ritmus ér
zékeltetésére.

Ezekkel a kultikus dallamokkal majdnem párhuzamosan, született meg' az
Egyesült Allamok déli nagyvárosaíban, New-Orleansban és Saint-LouIsban a
csupán mulattató s részben tánczenévé fejlő jazz-zene: Ezekben a déli városok-
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ban hajdanán nem a puritán ansolszász elem volt a túlsúlyban, hánemssé
mOS franCia, spanyol, olasz család képezte az uralkodó réteget. S ezeknek a
C/*lládoknak a férfi tagjai szívesen eljártak olyan mulatókba, ahol néger ze
nekarok rögtönzött jazz-zenét adtak elő s ahonnan a néger vendégek sem vol
t!$: kizárva. Ezek a néger zenészek pedig, mintegy saját dallamaik ritmusától
megrészegülten, éppen szabadság-ösztöneiket élték ki abban, hogy mínden is
m~t zenei tormanyelvet félrevetve, saját indulataikat, elfojtott vágyaikat fe
jezték ki rögtönzött hangorgiakban.

A jazz-zene így különvált -egy már-már liturgikus, magasabb lelki igé
nyeket kifejező szakrális zenévé és egy csupán szórakozást nyújtó, ösztönöket,
fölszabadulást és fékezhetetlen vágyakat kifejező profán, mulattató zenévé.
Ennyit tudnunk kell a jazz-zene múltjáról, amikor ennek a zenének liturgikus
alkalmazhatóságáról folyik a vita a nyugati országok katolikus folyóirataiban.

A vitát azok a kísérletek váltották ki, amelyeket egyes lelkipásztorok
főleg a Ruhr-vidéken folytatnak. Jean Offredo elmondja cikkében, hogy az
érdekeltek állítása szerint a jazz-zenének a szentrnísén való használata igen
vonzónak bizonyult, Egy vezető napilap körkérdésére adott válaszokból arra
lehet. következtetni, hogy az ifjúság szívesen fogadja és helyesli a [azzt, míg
az .Idősebbek zöme a liturgia parodízálását látja benne.

Azok az egyházi személyek, akik a jazz pártjára kelnek, kiemelik, hogy
a jazz nem kizárólagosan II ,,'i1égerek zenéje", hiszen ebben a zenében a feke
ték zenei érzésvilága keveredik a fehér emberek (emigrált és telepes spanyolok,
franciák és félvérek) zenei hagyományaival. Igaz, hogy ez a zene az Egyesült
államok déli vidékein- bontakozott ki, de hangszerel, harmóniája és dallam
világa európai eredetű, Amint pedig aspirituálék messzírenyúló hagyományai
igazolják, a jazz önmagában sem nem vallástalan, sem nem keresztényellenes.
Hozzá folyamodtak olyan lelki közösségek is, amelyek a kereszténységgel és
az ószövetséggel találkoztak és annak gondolatvilágát sajátitották él. A jazz
toVábbá nem valami dívathullám, hunem valóságos és egyetemes kifejező

eszközük azoknak az embereknek, akik lelkes odaadásukban a rögtönzés ado
mányában részesültek. S ez a frisseség és tettrekészség miért ne nyilvánulhatna
meg a misében is ?

1:tubértus Halbas, aki Jugend und Kirche (Ifjúság és egyház) címmel nem
régiben adott ki egy érdekes könyvet, ugyanilyen értelemben foglal állást: "A
gyermekek és a fiatalság számára mondott miséknek, amennyire csak lehet,
alkalma'snak kell lenniök arra, hogy ez a korosztály részt is vehessen bennük.
A vallási cselekménynek a teremtmény egész lényét ki kell fejeznie: a ter
mészetes szárnyalást, az életörömöt. a tevékenykedésí szükségletet. Dehát mí
ben is áll a szentmisén való részvétel? Az, hogy csak figyeljünk, hallgassunk,

-elmélkedjünk: túlzott követelmény. A fiatalság figyelem-összpontosításának,
összeszedettségének megvannak a maga határai. Az ifjúság belső feszültsége.
lényének lendülete megkívánja az aktivitást. Ám egyébként is, az egyházi
zenének nincsen egy bizonyos meghatározott stílusa, hanem míndig keveredett
á profán muzsikával is. Éppen ezért az egyház nem lehet ,a zene múzeuma'. És
létezik-e valami élőbb dolog, mínt a liturgia? Nem az-e tehát a jövő feladata,
hogya szentmise számára is úhzenei formákat ragadjunk meg? Az egyházi
zene számára semmi sem lehet tabu. Nincs tehát jogunk elvből semmibe venni
vagy gyakorlatilag kizárni ezt a zenei formát sem."

J;!lmlékeztet Jean Offredo arra is, hogy manapság a templomban az ifiú
ság nem igen nyitja énekre a száját. Miért? Mert nincs hozzá kedve? Elég
viszont bármi kis sétát is tennünk, hogy akár magányosan kószálva, akár ba
ráti körbe gyúlve egy-egy jó lemez köré: énekelni halljuk őket. Míért ne ad
nánk tehát módot az ifjúság számára. hogy a hitét is ugyanabban a ritmusban
vallhassa meg, .mínt ahogyan az életét szereti élni?

A vita javában tart. Nekünk, magyaroknak, mindenesetre eszünkbe jut
hatna az elmúlt évtizedek Bartók és Kodály körüli zenei harcai. Mennyi el
leaz6je alkJadt~ a rene! iTooyzatnak, amely az ŐSiiöt:f<JlkJú hangslMlát
iktatta vissza zenei életünkbe. És ha Bartók nem is jutott el a szó szoros ér
telmében vett szakrálíszenéig, a Kodály által folytatott irányzat gyökeret vert
templomainkban, hatalmas kórusművei pedig világszerte a vallásos hit hir
detői. (Po$sonyi László)
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, FtNYŰZO, VAGY EGYSZER,Ű LE~YEN A TEMPLOM ? A má,sodik vaU~
káni zsinat összeülése óta nem ritkán hangzottak el olyan észrevételek, hogv
az egyház nem tanúsítja eléggé a szegénység szellemét a szent cselekményeknél
és a templomok kiállításában, .mert még mindig ragaszkodik a lehető legna
gyobb pompahoz. Ezzel szemben nem hiányoznak az olyan értelmű megnyi
latkozások sem, hogy amikor Istenről, illetőleg az istentiszteletről van szó,' a'
tőlünk telő legszebb és legméltóbb külsőségekre kell törekednünk. Tudva
levő egyébként, hogya kereszténység már egészen korán szembekerült ezzel a
kérdéssel. Amikor Nagy Konstantin császár hivatalos vallássá tette a keresz
tény vallást és kiváltságokkal ruházta fel az egyházat, voltak, akik szót emel
tek az ellen is, ~ogy la Szentírást költséges pergamenre másoLva soks.wrosit
sák. Azt pedig egyenesen meg akarták akadályozni, hogy a bazilikákat arany
nyal és drágakövekkel díszítsék. A tapasztalat ugyan akkor is és azóta ,is, azt
mutatja, hogya művészí érzékkel épített és gazdagon díszített templom, akár
csak a falai közt végbemenő színes és látványos szertartások, a hívek zömében
nem keLt ellenérzést, mégsem árt a dolog mélyére tekintenünk, úgy, ahogYe%t
Hans Schoepfer cselekszi az Orientierung, által közreadott tanulmányában. :

Alapvető tétel - írja Schoepfer -, hogy a templom és a templomot dí
szítő szobrok és képek is csak akkor felelnek ,meg céljuknak. ha alkalmasak Iti
egyház hitének kifejezésére, az áhítatnak és összeszedettségnek. az Istenhez
tartozás érzésének felébresztésére és fokozására. A kiviteli médokat illetően
azonban a különböző korok emberének más és más az elképzelése. Az ószövet
ség népe ragyogó templomokat épített és fényes szertartásokat rendezett ben
nük, Nagyjában ez a szellemiség uralkodott a középkorban is., Az újkorban
azonban már nem mindenütt érvényesült eza felfogás, vagy azért nem, mert
gátolták a nagy társadalmi ínségek és pusztító háborúk, vagy mert ellene ha-

, tottak a hitújító mozgalmak, Az egyház így egyre elevenebben felismerte an
nak szükségét, hogya templomot külső és belsőegyszerűsítések révén "ember
közelségbe" hozza. Tekintélyes egyházi személyíségek is amellett szálltak sík
ra, hogy az egyházi bevételeket nagyszabású templomok építése helyett főkép

perr.a nyomor enyhítésére fordítsák, mert - úgymond - az emberben is m;g
kell látni "Isten templomát", s így a szegények felkarolásában méginkább ki
fejezésre jut a szeretet és tisztelet Isten irányában. Nem kétséges azonban 
állapítja meg Schoepfer -, hogy e két szemlélet között kell megtalálnunk a
helyes középutat. ,

Induljunk ki magának a templomnak fogalmáből. Templom mindenekelőtt
az a hely, ahol Isten egészen különös módon van jelen. Akkor pedig, Istent
nyilván a képzelhető legszebb "lakás" illeti meg. All ez természetesen az
eszményi esetre. A missziós területeken, a szórvány-vidékeken azonban és
mindenütt, ahol nincsenek meg hozzá az eszközök, elesik eza kívánalom,~"
szen Isten jobban szereti az embert, mint ennek építményét. A templom azu.tlin
a hivők gyülekező helye is, ahol a keresztény közösség különös módon' lép
Isten elé, Kell tehát, hogy éppúgy megfeleljen a gyülekező hely gyakorlati kö
vetelményeinek, rnint a művészí igényeknek. A templom harmadszor' a szent
ségek kiszolgáltatásának különleges helye. Méltó és alkalmas környezetül kell
tehát szolgálnia a szent cselekmények végzéséhez. A templom végül a csen-
des magunkbaszállás helye valamennyiünk, mint egyének számára. .

Ezekből a meghatározásokból már le is vonhatjuk a gyakorlati következ
ményeket. Ezek - Schoepfer szerint - a józanság, a linyegre tartás, a Bzekt
jelleg, és a művészi minőség. .

A templomnak éppúgy, mint az egész egyházi életnek, alkalmazkodnia kell
az egyes korok érzésvilágához. A' mai érzésvilágnak jellemző vonása a j6
zanság, A mai ember szereti az egyszerűt, a világosat. Ezt keresi a szépségbén
is. A síma, egyenes vonalak közelebb állnak lelkületéhez, mint a ., barokk
círádák.

A helyesen tervezett ikatolikus templomban mindennek az ott 'állandóan
jelenlevő, az Oltáriszentségben rejtőző Krisztusra kell irányítania a figyel
met. Nem szabad telezsufolni mellékoltárokkal, szobrokkal.: faldíszftésekkel.
Kell, hogya főoltár a középpont legyen, amelyet a hívek mindenünnen egy
formán jól látnak. Hiba lenne még ma is "reprezentatív" templomokról -be ..
szélní. Nem a templomok "reprezentálják" Krisztus egyházát, hanem maguk



a keresztények testben s "lélekben. A leülönálló kápolnák megkönnyítik a mai
torgatagban az embernek, hogy néhány percet imában töltsön. Mínthogy azon-

'ban a' templom a közösség gyülekező helye, elsősorban plébánia-templomokat
kell építeni,és ezeket is olyan módon, hogya hívek ne szigetelődjenek el egy
mástól. Ne legyen tehát a templomhajó túlságosan hosszú, ne legyen sok mel
lékkápolna. Schoepfer a mai korhoz legillőbbnek a köralakú építményt, a kör
templomot mondja, amely tulajdonképen "nyilvános szeba". Az egy család
hoz való tartozás érzését mozdítja az elő, azt, hogy mindenki otthonát lássa' a
templomban.

A templom szerkezetének, berendezésének és díszítésének olyannak kell
lennie, hogya belépő már az első pillanatban átélie a különbséget egy profán
helyiség és az istentiszteletre szánt helyiség között. Ennek feltételeit meg
adni, az eszményi templomot pontosan leírni azonban majdnem olyan nehéz,
mint magát a szent cselekményt, amely benne végbemegy. Röviden azt mond
hatnók: a templom ne legyen túl üres és túl józan, különben profánul hat:
szOkséges tehát bizonyos tartalmi gazdagság és az egészet tekintve valami
nagyvonalúság. Kerülni kell azonban a túlságos pompázatosságot, mert külön
ben külsőségessé, igaztalanná, kereszténytelennél válik. A természetfelettit kell
hangsúlyozni, az örökkévalóra kívni fel a figyelmet, nem pedig arra, ami idővel

úgyis elmúlik.
Az egyházi művészetnek legfontosabb kelléke. hogy "szolgáló" művészet

legyen; lehetőség szerinf tükrözze, kifejezze és értelmezze a vallásos gondo
latokat. Fokozza ugyanakkor az áhítatot is. Schoepfer úgy véli, hogy ennek a
feladatnak nem tesz eleget a teljesen absztrakt kompozíció. Az ilyen termé
szetű színeket és formákat is be lehet ugyan vinni oa templomba, de csak dí
szítő céljuk lehet. Hangsúlyozza Schoepfer, nem jelenti ez azt, hogy korlátoz
zuk a művészi szabadságot. Arról van szó csupán, hogy az egyháznak jogában
áll kiválasztani a művészi alkotások közül azokat, amelyek a fő célt, az em
bernek Istenhez való emelését tapasztalat szerint a legjobban szelgálják.

Ezzel kapcsolatban említi meg Schoepfer azt a .Jcülönösen nehéz" vitat,
amely ma világszerte folyik a giccsrőlvNem lehet tagadni - mondja -, hogy
"túlságosan rnodern" alkotások is belopakodtak templomainkba, de ez még
mindig jobb, rnínt amikor olyasmikkel találkozunk, amik hamis képet nyújta
nak a valóságról. A túlságosan modernet legfeljebb nem értik meg az emberek,
ami azonban hamis, az félrevezeti Őket. Meg kell lennie a bátorságnak ahhoz,
hogya giccses dolgokat eltávolítsuk a templomból. "Istennek csak a legjobb
lehet elég jó. a hívek számára pedig a semmi is jobb, mint a valótlan, a koholt.
Sajnos, e tekintetben sokkal elnézőbben kezelik templomainkban a régi dolgo
kat, mint szabadna. Nagyon sok giccs élvezi a megszokottnak és tiszteletre-

,méltónak védelmet." Mind a művészít, mind a giceset illetően tartsuk ma
gunkat ahhoz az elvhez.r hogya hit megelőzi az értelmet, a szakrális a proránt.
az érzelmesnek és az érzelgősnek azonban egyikkel szemben sembiztosítha
tunk előnyt. (Joanelli Béda)

KIALLfTAS A HAZFALON '" Az idő: 1864, másfél évtizeddel a szabad
ságharc utan. Színhely: a baranyamegvei Szászvár. a Mecsekvidék rengeteg
erdőkkel körülvett, regényes multú, küzdelmes életű faluja. Bájos dombjain
mint 'a Meggyes meg a Rózsahegye, keskeny, girbe-gurba pántlika földek haj
Iadoztak, mclyekből házankint negyedtelek jutott egy-egy földmívelő magyar
családnak. Akkortájt ugyan új gazdasági lehetőség alapját kezdték lefektetni
azon li vidéken a megindult bányafeltárási munkálatokkal, De a környék bi
zalmatlanul fogadta őket. Főleg amikor sűrű füstfelleg kezdett kavaregni a
vad rajzolatú Lánga meg a meredek Dobogó szakadékaiban felállított fúró
tornyok körül, az avarral borított domboldalakat pedig beborította a kőszén

törmeléke, a ;,fekete szemét", Bár a roppant erőfeszítéssel végzett földmívelés
csak ínséges létet biztosított: a bányafeltárási munkálatoktól makacs büszke
séggel és félelemmel tartózkodtak. A bányatársaság a cseh és morva határ
vidékről hívott rnunkásokat, mert a hegyháti magyar szegény parasztság He
tény, Egregy, Komló vidékén csak hosszú évtizedek ínsége és okoskodása után
jelentkezett felvételre a "Hajerszobákba". De szászváriak még akkor se igen.
Ezt a települést még a rómaiak alapítobták. majd a középkorban bencés apát-
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ság épült itt. A falu, a környék kereskedelmi központja lett. A szászvári gaz
dák állatfelvásárlásokkal segítettek magukon és elégedett gőggel húz6dtak be
kicsiny ablakú, zsufedeles házaikba. ,

Az egyik ilyen "szászi", kisparaszti házban született l850-ben Kiss György
s Vok6. Pintér Anna házasságából Kiss György, a hírneves .szobrászművész:

"Fadrusz János, Zala György és Donáth Gyula kortársa. Apja annyiban nevez
hető haladószelleműnek. mert elsőnek jelentkezett a bányatársaságnál fuva
rozásra, erdőirtásra, azaz külső munkálatokra, hiszen négy öregről és három
gyermekről kellett gondoskodnía. A hat holdnyi birtok művelése - a szántá
son és aratáson kívül - teljes egészében Vokó Pintér Anna vállára neheze
dett. A kis Gyuri, aki a gyerekek közt a legidősebb volt, "mint kis oskolás" a
szarvasjószág felügyeletével illeszkedett bele a családi közösségbe. Gyuri, akár
többi hasonkorú partása ebben az életkorban, naponta hátára vette a kenyér
rel, hagymával, túróval, almával rákott tarisznyát s kezében ostorral elindult
az egy vagy két szarvasállat után a Meggyes meg a Rózsahegy halmaira le
geltetni. De a Lánga meg a Dobogó szakadé~ai felé nem mehettek, hiszen
nemcsak a falu de az egész hegyvidék várta, hogy az aknatornyok egyszer
csak kilyukasztják "a főd fekete gyomrát" ... Kiss Gyuriról feljegyezték, hogy
míndíg nagyon komolyan, majdnem szomorúan mendegélt pajtásai között s
amíg azok gyöngyvírágot, vadkörtét tépdestek, ő az erdő szélén Iekuporodott á
fák tövébe és meggyfaszárba mélyesztett görbe késsel mindegyre csak faríg
csált, Egyszer malacokat, máskor teheneket avagy lovakat meg szárnyasjószá
got: köztük szép büszke kakasokat, amilyeneket maga körül látott. De embert
is tudott formázni, így a két öregapját, Fóris Jóska bácsit, a kanászukat, meg
a nagvbaíszú Gyuka juhászt. Azonkívül még asszonyokat is. Olyan szépjárású,
délceg tartású kedves parasztasszonyokat, amilyen anyja is volt, akit különben
csaknem míndíg Szent Annának mintázott. Ez a nagyasszony rövid ráncos szok
nyát kapott a kis Gyuri faragókéso nyomán, nyakába csüngő kontykendőr a
magosra ,tűzött fonataira s valami elmondhatatlanul meleg bájt komoly, gon
dokat ismerő arcára. De kifaragta még apjának kisöccsét is rekruta korá
ban, akisbírót rézdobjával. és sok keresztet. ,

Ezeket a szobrokat anyja, rokonai, a falubeliek és pajtásai ijedt csodá
lattal nézték, csap apja szégyenkezett és bosszankodott miattuk mert nyilván
valóban érezte, hogy Gyuri fiában nem számíthat igazi gazdasági segítőtársra,

hiszen "se lát, se hall semmi érdemeset, csak ilyen mihaszna játékra van
gondja". Hosszú, ,ideig azonban mégis megelégedett. a bosszús szídalmakkal,
a faragókés-elrejtésével, atyai pofonok osztogatásával. Egyszer azután iszonyú
dráma robbant a kis művész és az egész Kiss család életébe.

Amikor ugyanis Gyuri tizenkét éves korában kiállt a kisiskolából, nem
csak az öreg teheneket bízta reá apja, hanem a rakoncátlan növendéka.Ua~

tokat is: a Virág és Szekfű nevű tinókat és az izmos, hetyke kisbikát, Nyilast.
Tudnivaló, hogy a növendék állatok hozama minden idők minden gazdájának
(szövetkezetnek is!) legfontosabb anyagi tényezője: ezek árából került ki a
családok ruházata, a szükséges gazdasági felszerelés, a múltban még az adó
hátralékra és a váltóadósságravaló is ... így hosszú hónapokig gyakran lehe
tett hallani a földmívelő családoknál: "Ha majd a tinók megnyőnek,ha a
bikaborjút eladjuk ..." Nyilvánvaló, hogya .kís Gyuri szíve ugyancsak dobo
gott, amikor az eleven családi kincstár mögött elindult ostorával és hátára
vetett tarisznyájával több pajtásával egyetemben a hegyek felé: apjának.szí
gorú, 'de jó szava és tenyerének 'meleg szorítása után.

"Aztán eszeden légy gyerök, se a Lángáhól, se a Dobogóhól ne mennyél
velük !"

, "Korán tavaszodott akkor - olvassuk egy száz év előtti foszlott imakönyv
fedelén, visszalapozván az elmúlt időkbe és a szászi Kiss család életébe. 
Apánk az egregyi Rikájjó vízeséséhez indult a szekérrel, irtásra, anyánk az
Édes dülőbe kukoricavetésre. Én engedelmesen a Meggyesnek tartottam;, ahol
a legöregebb fa gyökerére telepedve néztem, néztem a Szekfü meg Virág já
rását, Nyilas bikánk ugrándozását, Amég néztem őket, egyszerre igen nagy
melegség járta át szívemet. Megkerestem a kis faragókésemet és formázni
kezdtem kedves állatainkat fejüktől bokájukig, külön-külön és egészen egybe
is mindegyiket ... De azért faragás közben is néztem, merre, hova fordulnak.
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Aztán azt hallom, hogy a pajtások nagyot visítanak. de még [óanyám is éppen
mellettem, hogy jaj Gyuri, Gyuri, hát nem látod, hogya Lánga mélyibe for
dulnak a tinók meg a Nyilas? Én' csak azt láttam, amit a körteágaból kifa
ragtam belőlük, de azért ledobtam a kést is, a szobrokat is, és elindultam paí
tásaím, meg anyám után, aki mellett akkor már a szomszédok is szaladtak:
kemény, vastag kötelekkel. Anyánk, a szomszédok, pajtásaim sikoltozása alatt
iszonyú bőgést is hallottam - mire tudtam, hogy kárba mentek az á'llatok. De
nem tudtam elmozdulni a meggyfa gyökeréről még akkor se, amikor köte
lekkel húzták ki Szekfűt meg Virágot, és a nyakuk, a szép tarkafoltos kerek
nyakuk véresen a földre lógott. - A Lánga mélyiből, "a főd fekete gyomrá
b61" - sírdogált jóanyám - és én megsemmisülve, mondhatatlan szégyennel
hallgattam. Csak akkor vígasztalódtam, amikor Nyilas bikankat szarvánál fogva
hajtották vissza házunk felé s így tudtam, hogy az nem veszett kárba ... Mégis
amikor este apánk hazatérve vizeskötéllel elvert: nem sírtam, nem [ajgattam,
mert tudván-tudtam, hogy megérdemeltem a büntetést !"

A kis napló itt ugyan megszakad, de a család még élő tagjainak emlékei
alapján folytathatjuk: másnap reggel Kiss- György maga elé szólította legna
gyobb fiát és elvitte szornszédjukhoz, Csányi kovácsmesterhez, hogy tisztes
séges iparost neveljen belőle, ha már a gazdasághoz nem 'ért és míndenfajta
gyerekjáték helyett a kalapácsot forgatja. A kis Gyurival azonban Csányték
nak mindennap orvoshoz kellett szaladniok, mert a lovak patája helyett az
élő húsba vágott a tüzes fogóval s az állatok gyakran megrúgták ... Végül
Csányi mester rövid két hét múltán visszavitte Gyurit az apai házba, hogy
"nem való az tisztességes mesterségre", mert ahogy teheti, Balog korsóshoz
szaladozik és a tyúkól padlásán a korsók és teiesköcsögök sarából vagy száz
nyi tínót formálgat, olyan tinókat, mint a Szekfű meg a Virág, melyek a Lánga
szakadékába vesztek ... Ezeket a szobrokat Kiss György a tűzbe akarta hají
taní, de Voko Pintér Anna kötényébe emelve a plébánoshoz és a tanítóhoz
szaladt velük. Azok ketten forgattak, nézték az alkotásokat s egyszerre mond
ták míndketten, miként följegyeztetett : "Igazán kár ezért a gyerekért, kellene
vele valamit csinálni, vagy valakinek megmutatni mit tud ...".

De az idő 1864-ben járt és tehetségkutató intézet híján se plébános, se
tanító nem tudott tanácsot adni Vokó Pin~ér Annának.

"Akkor ha nem kell mesterségre - jelentette ki Kiss György -, hát le
gyen belőle bányász. Jövő héten meg se állok vele a Hájerszobáig." A kijelen
tést rettegés és szégyen fogadta a családban és szomszédságban egyaránt s mert
szombat - Szent Anna napja - volt: Vokó Pintér Anna a kis kápolna felé
tartott sírásra és könyörgő imádkozásra. Ott amíg elsorolgatták a maguk te
remtette "létányia" szavait, Csabay harangozó csöndesen pipára gyujtván vi
gasztaló dünnyögésbe kezdett: "Az őszön bérmálás lesz hajjátok. te Panni!
Akkor ájjon ki ez a te faragó gyerököd a püspök elé avval, amit tud. Annak
van hatalma is, okossága is és Isten után csak ő segéthet a szegényen." Csak
Ö - kapaszkodott a szavakba Kissné Pintér Anna, és hazatérve akiskapuban
csöndes beszélgetésbe kezdett Gyuri ·fiával. A beszélgetés után Gyuri odaállt
apja elé és ezeket mondta:

"Csak ezen a nyáron faraghassak még édesapám. Ezen a nyáron, a bér
málásíg ! És ha akkor se lesz velem semmi, akkor magam megyek jelentkezni
a ,Hájerszobára'."

Erről a százszvárl bérmálásról 1864 őszén ezeket jegyezte fel a Historia
Domus lapjaira Szilvássy káplán: "Girk György kegyelmes püspök' urunk,
amikoris átszaladtak vele a négyes fogat lovai felvirágozott zászlós diadal
kapunk alatt, jobbra-balra. osztogatta az áldást a falu ünneplőruhás népére.
Am egyszerre, ahogy Kiss Györgyék portája elé értek, fölállt a kocsiban és
kesztyűs kezével a kocsis gyeplőjére kapott, mire a fogat azon nyomban meg
állt vele. Ö, kegyelmes püspök urunk, összefogta gyönyörű piros köpenyét s a
rajta csillogó _aranykeresztet, és mintha ki akart volna ugrani a kocsib6l. De
csak állott és nézett. A Kiss Györgyék házfalát nézte - mert erre a falra a kis
Gyuri fekete szénnel az egész Szászvárt rárajzolta papostul, tanítóstul, bírós
tul: a kanászig, a [uhászíg, öreget és fiatalt egyaránt. Aztán az állatokat is,

Ba jójárású lovakat, a szép teheneket, malacokat, bárányokat, apróíószágot,
ahogy látta és ösmerte. Benn a templomban már szólt a harang, és Szöllőssy
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kántorunk az Ecce sacerdos Magnüst énekelte ... A .nagy főpap azonban, Girk
kegyelmes püspök úr, nem figyelt erre, minthogy nem látta a csipkés kar
inges papokat, a pirosruhás ministránsok meg a bérmálandók ' seregét, csalt a
kis Gyuri faluját, ott a házfalon, meg a fából faragott, sárból gyúrt szobrokat,
amikkel a gyerek telerakta a kis ablakokat meg a tornácot, míntha' szívét
lelkét öntötte volna a nagyvilág és a föld hatalmasai elé ... Kissné asszony, a
Gyuri gyerek édesanyja meg ott térdelt a kisajtó előtt és sírva esdekelt a püs
pök felé: ,Az én Gyuri fiam cselekedte ezt nagyhatalmú püspök úr l Az
enyém l' Gyuri apja meg szégyenkezve törölgotte homlokát: "Én nem akartam,
nagyságos püspök úr, csak megengedtem, hogy tegye kedvit még az egyszer ;:..
Mert én .. .' De Kiss Gyuri bácsi többet nem mondhatott, mert a püspök tit
kárához fordult, a fiatal Troll,Ferencz főtisztelendő oldalkanonokhoz, aki csil
logó szemmel kiáltott mellette: ,Nemde pompás látvány, kegyelmes atyám?
Nemde pompás? !' Girk püspök körül fordult a papok, a hívek, az ünneplők

között egyenesen Kiss György bácsihoz és feleségéhez: ,Aki ezeket rajzolta,
faragta, nagyra hivatott istenáldotta művész, és hozzák el hozzám a plébániára,
a bérmálás után, hogy beszélhessek vele l' "

Ennek a "beszélgetésnek" következményeként még azon az őszön 1864-ben
útnak indították Szászvárról a kis Gyurit Grázba Kelcz Ferencz fafaragó mes
ter műhelyébe. Ennek a mesternek legfőbb érdeme, hogy már az első héten
felismerte a hat elemit végzett parasztfiúban rejtőző hatalmas tehetséget; s
tanításához kevésnek érezte a maga tudását és műhelyét. Nem nyugodott addig,
amíg a fiút az egyházi és világi hatóságok segítségével Münchenbe nem irá
nyíthatta, majd utána elindíthatta Róma, Berlin, Párizs művészí körei felé,
ahonnét csaknem két évtized után került. vissza Magyarországra.

De sem olasz, sem német, sem francia művészí irányok nem tudták el
nyomni a Kiss György lelkében élő népi erőket, szülőföldjének ízét, zamatát.
Budapesten letelepedve megkezdte alkotásainak sorozatát. Minden alakjában
hazai arcok, alakok, hazai lélekéledt ujjá, jóformán az egész Szászvár-környé
ki magyar parasztság. Igy a Szépművészetí Múzeumban látható Kardhordozó
apródja édesapja kisöccsét örökíti meg, ahogy rekruta korában vadkörtefá
ból faragta magának. Kedves Kakastolvajában a Balog korsós inasa meg kakasa
mutatkozik. A keszthelyi Berzsenyi-szoborban apjának kemény, éles vonásai,
Veres Pálné finom márvány fejében, akárcsak minden asszonyalakjában, any
ja, Vokó Pintér Anna tiszta arca, a hegyháti parasztasszony kedves komoly
sága mutatkozik. Az európai hírű pécsi Szepessy-szoborban nemcsak a könvv
tárpalotát építtető karcsú, elegáns Szepessy Ignácz mutatkozik, de az a len..
dületes mozgású Girk György is, aki megállíttatta négyes fogatát és elbűvöl

ten nézte a kis Gyuri kiállítását a házfalon. s diadalmas útjára segítette a ma
gyar szobrászat egyik legizmosabb tehetségű, legvonzóbb művészét.

(Dénes GfzeUa)

JEGYZETLAPOK. (Alom apánnról.) Látszik rajta, ihogy nagyon nagy útr61
jön. Oipője poros, nadrágja gyűrött, hajtókáján száraz sárfoltok.

- Ki kell vasaitatni - mondom.
- !Majd a fürdőben "'-;' feleId. És sóhajt: - Hamrlnckilenc óta nem fU-.

rödtem. .
Mögöttünk sokemeletes,ferde épület, párás ablakdklnil.
Belépünk. Apám rámnéz, mosolyog; ugyanaz a félszeg mosoly, mint

régen.
- Aztán utána majdbeszélgetÜJ1k. Kibeszélgatjük magunkat. Most végre

míndent elmondok neked, - Néz rám, de nem a szemembe, hanem egy ujjnyit
mellé, elrebbenő tekintetteL - És az Ugymöknek is szólnod kellene - mondjá
zavartan. - Amig én fürdöm. Tudod, az ügynökkel is beszélnem Ikell.

Ajtó nyílik,k\ék: gőz csap ki, zuhog a víz. Kopasz, kövér fürdőszo1gák
sietnek elő, kék-fehér csíkos pízsarnában, lerángatják a cirpőjét, lehúzzák róla
a kabátot, nadrágot, Apám alsónadrágban áll az ajtóban, szaJbadkozva
rnondja:

- Az ügynököt ne felejtsd el ...
Az ajtó .,becsukódik. Valaki erélyesen karon fog.
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- Itt' nem lehet állíngální. Tessék lemenni a bisztróba.
Lépcsőzetes terasz, asztalok. Örák óta várok. Dél régen elmúlt,. és a für

dési idő egy óra. Pörköltszag úszik, dohos fürdőszag; egyre jobban elfog
az aggodalom. lVI:i történt apámmal? Miért nem jön? Torkomat fojtogatja
a szorongás,

Hátamban érzem a pincér gyanakvó pillantását. Izgatottan megfordulok,
IS ekkor meglátom apámat: pár asztallal odébb ül az ügynökkel, háttal nekem,
hogy ne vegyem észrej gyors kézmozdulatokkal magyaráz. Tudom, hogy
órák óta ott ül, órák óta 'beszélnek egymással.

Az ügynök végre föláll, kezet nyújt elmegy,
- Fizetek - rnondja apám. Előttem áll; úgy tesz, mintha CSak .IlW8t

vett volna észre. - Mid volt? - kérdezi. - Három fekete? Mindíg mond
tam, hogy ne igyál annyi feketét. Megárt aszívedinek - teszi hozzá szöra-
~wWm. . .

Előhúzza az óráját. Régimódi arany zsebórájavan; fölpattintja a födelét.
- Háromnegyed hat - mondja gondterhelten. - Sietnem kell, hat óra

tízkor indul a vonatom.
Rámnéz; kis, tétova mosoly; míelőtt rnegszólalnék, tekintete elrebben.
Azt akarpm mondaní: van későbbi vonat is. De tudom, hogy hiába mon

danám: már megfogalmazta magában a rnagyarázatot, miért kell elutaznía
ezzel a vonattal. Inkább hallgatok; elkísérem a megállóhoz; ez most egy
szerre a Lukács fürdő, és már jön a hatvaruhatos.

- Majd legközelebb - mondja apám, általánosságban. Míndketten tud
juk, hogy soha nem látjuk többet egymást.

Gyorsan fölszáll, pénztárcajába mélyed, jegyet vált. De a fordulóból
váratlanul mégis visszaint, megkönnyebbülten.

(Korrespondenciák.) Nem Baudelaire híres versére 'gondolok a természet élő
oszlopai Iközt egyberingó smnelkről, hangckról, illatokróL Hanem egy másik kor
respondencíára: ahogy tér és ddó távelán át a költők fu1elnek egymásnak. Van
egy-egy élménynek, helyzetnek olyan "magái!lvaló" tartalma, halIlgulaJta, hangja,
hogy akli ártéli, bárhol' élje át, rokon hangon szól róla?

Három francia börtönvers: Nervalé, Ver1aiil1e-é, Apoillinai3:e-é: - rniIllt1ha
egyik a másiknak visszhangja volna. De ez még érthető, magyarázható. Miért
ne ismerte volna Verlaine Nerval versét? Apollinaire egészen biztosan is
merte VerlaiLne-ét is, Nervalét is.

De mit szóljak, mikor egy régi török költő Villon hangján vall az idő

múlandóságáról ? Villon középkori elődei hangján vall: rendben van, őket

folytatja, őket teljesíti be. De hogy jut ez a hang századokon és országokon át
keletre? Nem ez a hang [ut; az élményben lappang a hang. Minden mulan
déság-élményben benne van a "tavalyi hó" és a kérdés: hová lettek a hajdan
Volt hírességek.

S úgy látszdJk, mínden hatrotéren WIt1 egy pillanat, aJJnJillror ihJaJ.1gatnak: a
fegyverek és szólnak a madarak. És úgy látszik, ezek a pillanatok rekonok
egymással, s egy pillanatra rokonok lesznek, akik róla szelnak. Egy pillanatra
rokon lesz a Pacsirtaszót hallok megint Petőfije és a Madár dalol Apollinaire-je.

Igy felel Yeats a Ha majd öreg leszel Ronsard-jának; így felel Shakespeare
egyik szonettja az aere perennius Horatiusának.

Jelzőtornyok, elszórva a századokban, földrészeken. S adják tovább,. szá
. zadról századra, földrészről földrészre ugyanazt a hírt ...

(Dilemma.) A. haragszik, mert jót írtam R-ről. B. haragszik, mert sze
rinte nem írtam elég jót róla. C. haragszik, mert egyáltalán irtam. B.-ről. D.
ről már nem is' tudom, míért haragszik.

Mit lehet tenni? Irn; tovább makacsul azt, ami meggyőződésünk szerint
igazság.

A haragok elmúlnak, az igazság megmarad.
S ha a haragole nem múlnak el ? Annál rosszabb rájuk nézve. (r. gy.)

Felelős kiadó: Saád Béla
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