
érik el céljukat. A "tékozló fiú" töb
bé vagy kevésbé rníndnyájunkban ott
kisért a fiatalság lázongó éveiben. A
legtöbb fiatal elhagyja a szülői há
zat, egy órára, egy napra, hosszabb
időre, "megszökik" onnan még akkor
is, ha testben ott marad. Mit tehet
ilyenkor a szülő? Mindent meg kell
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tennie, ami erejéből, okosságából és
szívéből telik. És ha mindez nem hasz
nál? Tehetünk-e mást, mint a tékoz
ló fiú atyja? Várjuk, amíg a tékozló
visszatér, s várjuk abban a remény
ben, hogy igazat ad nekünk s utána
már megerősödött bizalommal fordul
felénk. Sinkó Ferenc

FELELŰSSÉG VI'ETNAMÉRT. Nines gondolkodó ember, aki ne a legna
gyobb aggodalommal tekintene Vietnam felé. Míndenek előtt azért, mert mí
nél tovább húzódik ez a !hálború, annál komolyabbá válik a konflagráció ki
szélesedésének veszélye. A!kIkor pedig, ha Azsdámak tekintélyes része lángba
borul, vajon mi az 8IZ erő, amely elejét veheti egy áltaíános vílágégésnek, nyo
máben li civídizácíó pusztuíásánelk?

Ma még szerenceére nem tartunk itt, de márís fájdalommal és keserűség

gel észlel!hetjük ennek a Ihá/borlúnak rengeteg kártevését. Emberi érzésünk pa
ranesolja, hogy elsösoroan a vietnami nélP hatáirtalan szenvedéseire utaljunk.
KÖ2'Jbevetőleg megjegyezve, nekürnk meggyőződésünk, hogy ez a nép szabad
ságáért, függetlenségéért és önrendelkezési jogáért harcol, amit a francia ura
lom rnegszűnése utáln a gIe1l(ffi egyezmény is 'biztosított számára. De ha mások
másként vélekednének is, akJkor is tény marad, hogy egy Vietnamtól sok tíz
ezer kilómétertre eső nagyha1ilrlom egyre rombolóbb fegyverek bevetésével olyan
életfonmát és :kJülpolil1Jikai tájékozódást próbál Dél-Vdetnamra ráerőszakolni,

amelyet ennek a népnek legaJlálbbi,s nagy többsége nyálvénvalóan nem kíván.
A ikártevéseikrői szólva azonban különösképpen Iti kell emelnünk a viet

nami !háborúnak azt a %iihatását, hogy nehezíti és rnínd nehezebbé teszi a kü-
. Iönböző társadalmi rendszerek békés' együttéíését, holott földünk fokozódó

egysé:g:esülése a különböző :tá'I"SaJdallilriii rendszereknek és az összes nemzeteknek
nemcsak egyszerűen békés egymásmellettíségét, de aktív együttműködését is
m1100 nagyolYb mértélcben követeli meg. Aktfv együttműködéstannak érdekében
lis, hogy az eddig fegyverekibe ölt javak odaforddtásával a vdlág valamennyi
tájáln .míelőbb megszűnjék a nyomasztó ínség és nélkülözés.

Aim éppen azért, mert sok okból is aggaszAJhatnaik rndnket a vietnami ese
mények, bűn és felelőtlenség Jenne, ha a tehetetlenség érzésének adva át ma
gunkat a passzív várakozás álláspontjára. helyezkednénk. Egyenesen történel
mi 'íleladatuk agandolJlmdni tudó embereknek - akár kapitaldsta, akár szocia
lista rendszerben élnek, akár Hyen, ak,á;r olyan világnézetet vallanak -, hogy
közvéleményt teremtsenek és hangot adjanaG\: annak li ma már napnál vilá
gosabb dgazságnak, hogy nem tűzharccal, légi bombázással és vegyi fegyve
rekkel, ihanem egyedül tárgyalásokkal [ehet iéskel1 is [h,el~eáll:ítami a békét
Víetnamban,

Mi, magyar katolikusok, amikor teljesen értékeljük és egyek vagyunk
hazánk kormányával ilyen irányú fáradozásaiban, hálatelt szívvel és
Isten segítségéért is könyörögve kísérjük figyelemmel egyházunk fejé
nek, VI. Pál iP~aik sorozartos !kezdeményezéseit és megnyflatkozásait, Örü
lünlk, hogy az ő személyéri keresztül katolilms egyhiázJUnlk nem elégedett meg
az általános természetű javaslatokkal, amelyeket az egyház és a modern világ
viszonyát tárgyaló pasztoráfís ikonlStitúció tartalmaz, hanem bátran rámutat
a konkrét teendőkre. K1ösZJÖlnjük SZElntaJtyánknaJk, amiért nem riadt vissza at
tól a nehézségtől, amelyet aJZ ádeológiaí ellentétek bonyoíuítsága vethetett fel,
s erdekeltségek dlölött maradva félreérthetetlenül ellene fordiult az erőszalk po
lliikájáinak és aJlka1mazásáJnak.. Nem korlátozta lépéseit és üzeneteit csupán a
keresztény hívőkre, sem egyoldalúan a Szentszékkel diplomáciai viszonyt
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fenntartó államokra, hanern megkereste a szocíalísta országok - k~jztÜlk a kínai
népköztársaság és a vietnami demokratikus köztársaség - vezetőit ás, tuda
tában annak, hogy ha a világot meg is osztják a különböző ideológiák, mind
egyik oldalon emberek vannak. S nem lehet kétségünk arról, hogy ezek óriási
többségének rneggyöződését és óhaját fejezte ki VI. Pál pápa január 16-i, va
sárnapi beszédéiben ris: "Sern!kinek sem szabadna arra kényszerítenie szornszéd
ját - és ma valamennyien szomszédjai vagyunk egymásnak -, hogy önmaga
megvédese okából háborúhoz folyamodjék. És senlkinek sem szabadna ikivonnia
magát ,azokbó:l a tárgyalásokból. amelyek a vendet és a barátságot alkarják hely
reállítaní."

Bárcsak sikerüdne mozgósítani az összes keresztényeket él' az összes jó
akaratú embereket, hogy a világ közvéleményének elsöprő ereje kri:V1ívja abélkJét
Viebnamban. Ment a vietnami Ihálbol'Ú önmagában íaborzadom, amelynek véget
kell vetni, a megértést kereső párbeszéd és a béke pedig többet ér és használ,
mínt 'bármiféle fegyveres győzelern. (MiheUcs Vid)

SZAz BV UTAN FELISMERT lROiD~LMI KINCS. Scitovszky János bí
boros, esztergomi érsek - a könyvemben olvasiható sajátkezű bejegyzése sze
rínt - 1865 augusztusában 'két értékes kéziratot vásárolt Budán. Az egyiiJket,
egy jelentéMelen külseiű, klÍsJInéretű, 23 pergamen levélre a XI--Xn. század
ban írott .kézíratot 30 forintért, a másikat, amely valamível nagyobb, s egy
régi mísekönyvbe kötött 180 lapos XV. századi papí~kézirat, 70 foríntért vette.
Am közel száz, esztendőnek kellett eltelnie ahhcz, hogy kitűnjék: míg a drá
gabban vásárolt tetszetős külsejű kódexről alíg esett szó a tudományos vrlág
ban, a 30 forirutra értékelt kézirartot művelödéstörténetürsk egyá'k legjelentő

sebb emlékének kell tekintenünk.

A 23 pergamen levélből álló kooexreelsŐiként a kíváló történészpap.
Knauz Nándor 'illigyelt fel 90 évvel ezelőtt. Ot az utolsó levélen keresztibe írt
hat sor érdekelte, amelyek az első nyolc árpádhází Ikirály temetkezési helyei
ről tudósítanak. Szent Istvántól kezdve Endrén, Bélán, Salamonon, Gézán,
Szerit Lászlón és Kálmánori keresztül IL Istváriig bezárólag az ismeretlen le
író feljegyezte. hogy kli,t hol temettek el. A temetkezési helyeIk: Fehérvár, Ti
hany, .Szekszárd, Póla, Vác és Várad. E bejegyzést IL vagy másnéven Vak
Béla életében 1131-1141 klÖzöttróttáJk hártyalevélre. haszen ha későbbi lenne
abeíl~ás, széltak volna n. Béla haláláról is. A század elején a rbencés Zolt
ványi lrená kódex első 19 leveléről rnegállapította, hogy az ismeretlen - ta
lán bencés - leíró a németországi Halberstadt IX. században élt bencés
apátpüspökének. Hayrnonak az Bn,eikek BnekéIhez írt magyarázatát másolta le
a XI. század vége felé, Szerút László uralkodása alatt. Csaik a 19-23":ik levél
jelentőségére nem figyeltek fel.

Erről az 5 levélnyi részről tette közzé kutatásaí eredményét Uí61-1ben
Mészáros István. Megállapításainak lényege a követJkező: A XII. század ele
jén valamelyik magyar ~áptalam.ii islkolálbam. - talán Eszte~gom, Feihérvár
vagy Veszprém - Párizsban tanult tanár tanította a diákokat, s az egyiik
díák aztán a tananyagót a tanár előadása nyomán lejegyezte. Igy jött létre
ez a néhány levélnyí tankönyv: az iskolari oktatás során ténylegesen feldolgo
zott, különééle tartalmú tananyagrészek egymás mellé másolt együtteseként.
ilYIit ,tanultaik e könyvecske szenímt a köz4Jlkortban egy káptalanlÍ iskolálbaln?
Mindenekelőtte grammatikát, vagyds a latin nyelv alak- és mondattanát, az
után prozódiát, a hangsúly, a werslábak és a verstaní ismeretek tudomáln~t.

Fontos volt a retorika, a szónoklás elsajátítása: IIl1Ík a smbályai, mi a. példák
szerepe, hogyan kell a beszédet színessé tennd ? A középmm di,álkoknak meg
kellett ismenkedruü'k a levélírás tudományával, a diktármennel is. M!int ma,
éppúgy a Iközép!koil1ban is, az egylházri évnek a kö7JéppolntjáJban a húsvét állott.
A húsvét idejének kiszámétását, a komputuszt az isko1:álban· verses formában
tanították a .képletek jobb és könnyebb megjegyzéserníatt; A húsvé1JkdszáJmítás
magyarázatából megtudjuk. hogy ezt a részt a rnester az Úr 1100. évében adta
elő diákjainak
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A .kís kézíratnak ez a része azért a legértékesebb, mert az első olyan ha
zai iskoláskönyv a XI'!. század elejéről, melyihez hasonló korai, iskolás jegy
zetként összeállított tankönyvvel még a külföld sem dicseikedhet.

(Kovách Zoltán)

Knauz Nándor: Az esztergomi rövid krónika. Századok, 1875. 623-625.
A Pannonhalmi Szent Benedek Rend története, r. Bp. 1902. 436-439.
Mészáros István: Magyarországi iskoláskönyv a XII. század első feléből. Magyar

Könyvszemle, 1961. 371-395. (Francia nyelvű összefoglalás: Un Manuel d'enselgnement
hongroís du début du XIIe staele. Magyar Könyvszemle, 1961. 395-398.)

AZ OLVASO .NAPLOJA. Végh Antalnak harmadik könyve a Nyugtalan
homok,· alighanem a legjobb könyve eddig. Tizennégy novella van benne. Egy
se rossz. Néhány igen frigyelemreméltiÓ.

Az első, amit megállapíthatunk róla: nem akar úgynevezett "modern" el
beszélő lenni. Nem keresmeglepő teclhnikad Ifogásokat; runesenek merész "vá
gásad", filmszerű beá1lJ1tásad; nem végez rmrtatványokat az idővel. Ha el kel
lené helyeznünk. és harmadik könyve után egy fia.tal elbeszélőt, aki CSaIk
most talált igazán magára, vajmi kockázatos elhelyeznünk - ha a helyére
kellene tennünk, a 'legd:nkáJbb a novellának albiba a sajátosan "magyar" vonu
latálba helyezhenénk, ameJyMik5zát1hOil1 kezdődiiik, s egyrészt Móríezon, más
részt Mórán folytatódiik; Véglh Anrtal bizonyára iil1ltlét, és ezektől a mesterektöl
tanuLta a le~l:fuoet. így kétségikiÍV1Ül nem tú'l "modern"; de fhagyo:máil1yussága,
amít egyétblrent szemíétomást tudatosan vállal is, végeredményben becsülete
sebb, megbízhatóbb, míntha ezt vagy amazt a "mintát" akarná utánozni, He
míngwayt vagy Salingert. Kafkát vagy nouveau roman modorát, Déry Tibort
vagy Mándy Ivánt.

A másik, ami a figyelmet, és túl a figyeLmen rokonszenvünket is fö1!kelti
iránta: a becsületessége. S itt elsösorban nem is a ibátoir szóklimondiására gon
doiloik: hogy nemcsak Látja, hanem kendőzés lIlélkrÜ:l meg is mutatja azt, annJit
a könyv végén 'lévő roViid ismer1Jető tapintatosan "a fejlődés ellentmondásaí
iIlIaIk.'! nevez; és nem. úgy mutatja meg, hogy !beszél róluk, hanern úgy, hogy
ábrázolja öket, tJöblbnyire lelkiislmeretigható kOil1lf:lilktusokban, és még iJnIk:áJbb
jellemekJben; és minden sorából érzik, hogy amit és alklilket ábrázol, isrnerli is,
és nem "könyvből írja Ici". Valaimi sE'VÓS k1ÖVete1és haalJgZlik !ki ezekből a mai
falusd. [p'IXlIblémáJk körül forgó Lráso~ból, amilyen a Fe~emás vetés, vagy a Sza
bad búza, meg a szép Emlékezés egy estére: álaJhaJtatos pÖI'IÖlés" de persze nem
pörlő szavakban, az ember megoeesüléséért, azért, hogy valóban vegyék em
berszámba, vegyék figyelembe a szavát, a kíváil1sá.gait, a1lerveit, a talnácsait
is, 'hiszen az ő sorsáról, az ő jövőjévől van SID, és tapasztalata, szakértelme,
,is nem egyszer tölbbet érne, miJnt némely gyorsan talpalt, seükség-csínálta
.,szakértő" végülís csak anyagi és er'kö1cSli károkIat okozó, és többnyire erő

szakos dilettantizmusa. A mai falurol sokat iktak, Ihol kásebb, hol nagyobb
igénnyel, hol hamisan, hol őszíntébben. Nem hinném, hogy Végh At11,taJ. nyír
ségii novelLáinál sok ihitelesebb és meggyőmbib hfradásunk volna. Nyilván
azért, mert nem~ sem. a riporter, sem a népnevelő szemével a dolgokat; a
valóságot aJkarja meglátni, nem is ail1il1yM-a atz eredményekben, vagy az ered
ményeik elmaradásában, hanem azemberekJben.

S ez a harmadik; ami mindenképpen igazolja az d:smerrtető meg]állapítását,
amely szerint VéIgJh AnrtaJ ,,fiatal prózaíró ne:m.zedékünk egyik ~, tehetséges
képViselője": az eszköztelen emberábrázotáse, Ta'lán egyetlen szereplö smcs
~n az elbeszélésekben, ailcit nem éreznénk mindenestül iglWnak és hite
lesnek. Végh Antal Illem túloz: nem Iidea1izáJ. és nem fest feketétvel; még ott
is megmarad "emberszabásúnak", ahol a téma, s összes rossz hagyományai
arra csáibí'tlhatlnák, mint például a Felemás Vetésben, Ihogy mínden akadályon
ddádalmasan keresztülgázoló, mínden tervet győzelmesen teljesítő szocíalísta
Jók8li-ih<íssé torzítsa So7.IeOOPlőjét. Igyekszik. lbelillrői, saját tÖl"Vény~ szerínJt
látni és értend az emlbereket. iAlakJjaii általában a jellemüik iránY'ában cselek-

o S~ptrodalmi Könyvkiadó. 1965.

118



szenek. nem pedig valami olyan, jel1emüktől idegen irányban., amelyet az író
ikfvü..ről ikényszerrítene rájuk. S találn ez Vég'h Antal legjobb, Ibál" szerénysé
'géJben egyáltalán nerrrhívsjkodö erénye ebben a :kötetben: a figurák élményt
megragadása, lényük, jellemük, egyéniségük egészében, és jellemüik-szabta
mozgásukban. Ezért nem "fol'dulatos" a 500 Ikülsőséges értelmében: nem sto
ryban gondolkodik, hanem jellernlben; nem a fordulatos történet a fontos szá
mára, hanem a jellern megmutatása, megmutatkezása. Alakjai nem azt mond
ják: Ilyesmik történnek velünk; hanern am: ilyenek vagyunk, S azért törté
niJk velük, ami történik, mert olya:n.oIk, amilyenek.

Melyek a kötet legjobb daralbjai ? Talán a Kettejük szomorú éneke, a
gyerekükért szemredő jelhovista szülőkkel, a paralízdses kdslánnyal, a "prófé
tanővel", az egész elbeszélés fegy'elmezett, tartott tónusával, ahogy mánden
,kjínálkOlZó nagy szót, mánden kifÍlvó mozzanatot jól el tud kerülnd, és éppen"
azért csak annál hatásosabb; - az Egynapi boldogság jól megrajzolt öreg
asszonyával, a lfiatalok értetlenségével. s az egész elbeszélés hiteles, kitűnőerr

érzékelhető bár csak kurta [elzésekben érzé!keltetett LéglkJÖrével; - A Mur
vay-féle tüze,s, az Erdei föld, virágföld, meg a már említett Emlékezés egy
estére: rndnd megérdemlik, hogy emlékezetünkben tartsuk őket; s egy-egy
alakjuk, vagy a levegőjük önként megmarad bennünk, szinte személyes em
lé!k!ként, élményként.

MindEilihezte,gyülk hozzá azt is, ihogyVé,gih Antal igen jól ír. Ainmaik a
,bizonyos magyar elbeszélő hagyománynak az. eljárásai szerínt, néhakiicsit
ikényelmesern, néha a számdékolt körülményeskedés Iassításaíval, el-elídőzve

a Ieírásoknál - néhány igen szépnél a nyíri homokröl: de anélikrül töblbnyire,
hogy túlzásba menne: inkább az egyszerűség, mint az anekdótázó ízeskedés
felé halad.

De nem tudcrn, nem ír-e néha túl 'könnyen, túl ellenállás né1!kü,1. TaIáJn
a stílus sűrűtése sűrítené nélhol a drámát is; talJán Iha érezhetőleg nem él
VeZIIlJé maga is ezeket a gyöngyözve 'csobogó-patakzó mondatokat, ha néha
kWSiJt kemény,ebib, kJiCS\t rídegebb, a maga e:1besziélő kedvével szemben is
szigKmÍbib lenne, javára válnék az áJbrázoJásnak ds.

Még előfordul, hogy egy-egy elbeszélést, helyzetet egy ikJicsit túHr. A két
egyforma fejű ló' nagyon jól indul, első fele kifogástalan; némileg mintha
új hang, új ábrázolásméd klÍsédete is Ienne, szerencsésen és' síkeresen. De
már a folytatás: a részeg ikocsissal való vi ta és végül verekedés, a pokróc
lopás gyanúja, a rendőr, a mentő: mindez, úgy érzem, sok; és kár volt meg
törnIi, elrontaní vele az elbeszélés ielső részének míndaddig tiszta, zavartalan,
ikOOJös-tétoV'a hangulatát. Az egynapi boldogság hiibátlan" egészen a legutolsó
mondatag. Az özvegy meghií'z1alja a Hibákat, egyiket a fiatalolkrnak, másikat
magának; nagy küszködve beviszi az átvevőnek, aztán V!ÍiSSza, mert be akar
ják csapni; aztán végülis jóra fordul a dolog: a hasznot majd odaadja ka
rácsonyí ajándékul la fiataloknak, s aihogy ezt elgondolja, a sdk: fáradozás
után végre ,,'Vddám és boldog volt". Hazamegy: üres a iház; a szornszédtól tudja
meg, hogy fia-menye elmentek az ünnepekre, majd csak aztán ~önnek haza.
;,AiInikor az özvegy egyedül maradt, kiment az óllba, aihol a li'bákat Ihízlalta,
nézte a Iíbák helyét, megfogódzott az ajtóban, anert gyengérnek érezte magát.
So'ká:i.g nem merte velengední, attól félt, hogy összeesik." Idáig hiiibátlan; az
utolsó mondat ,jól lezár, és rníndent megmond. Kár volt hozzáú'tni még egyet,
ezt: "Sovány arcára kooiI1ycseppek futottaik kisziklkadt szeméből." Ez már
!fölösleges, sok, Nélküle több a Ibefejezés, távlatosabb, megragadóbb. Ez az,
amit szinte míndág leír azemlber;s aztán" ez az, amit tanácsos mirnddg 1Iti
húzni. Vagy a Murvay-féle tüzes végén az öreg Agoston András már átmegy
rníndenen, amim át kell menníe; már lhazafelé tart a hóvihatíbarn, már átöleli
erősen atel.efonpóznát; már tudjuk, hogy nem fog soha hazaémi, :meg]fagy,
belepi a hó. Eigykicsit módosítoet központoeással, a ri'1lmUs egy kis megvál
toztatásával éppen elég lenne ennyi; ami lOOvetke:mik,az már föLösleges, az
már olyan,md7lJtha egy pont után, bdztonság, vagy a gyengébbek kedvéIért,
még egyet, egy vastagabbat is oda biggyesztenénk a mondat végére.

Kis túlírásók: az író talán még nem min.ddg bmk eléggé a mondataí ere
[ében, vagy még nem elég ,1)ölényes a mesterségtudása, De ez az, ami megjön
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a gyakorlattal; a többi: a szeme, az Írói és emberi becsületessége, a jellem
látása, és hadd tegyem hozzá, bár manapság az Ilyesrrsí Inem számít érdem
nek, én azonban itt erényként ernlatern és dícséretnek szánom, a szíve is meg
van hozzá, hogy a következő kötete ennél a harmadiknál is jobb legyen, leg
alábbis jobb lehessen. S találn egy kicsit ~ágasabb is, témában, emberekben.
Tovább járva egy-egy utat, melyoe egyelőre ill1lkJáibb csak betekíntett.

(Rónay György)

SZINHAZI KRONIKA. A Vígszínház mutatta be Friedrich Dürrenmatt:
"A fizikusok" cimű komédiáját. Világszerte egyik legnépszerűbb dar,abja ez,
a neves 'svájci írónak. Mint Dürrenmatt l,e,gtöbb színpadi műve, ez is tézis
dráma, amely egy, az újabb kori publicisztikában is sokat taglalt erkölcsi
problémát vet föl, ra fizikusok felelősségét találmányaikért. Szellemes darab,
amely bővelkedik a hamisítatlan dürrenmatti groteszk fordulatokban. Saj
nos azonban a fölvetett ,kérdésekről, !Sem sokkal többet, sem sokkal lényege
sebbet nem mond el, mint amennyit egy jól megírt vezércikk. Igy aztán a ha
tása sem sokkal több és mélyebb, mint az emlitett vezércikké. Aki elolvassa,
annak támad esetleg néhány szép gondolata, hümmög egy kicsit, hogy 'bizony,
bizony így van ez, de aztán váJllat von,hiiSzen ő sem nem fízikus, sem nem
olyan hatalmasság, aki a fizikusokkal rendelkezhetne. És úgy látsz,ik maga
Dürrenmatt is wv valahogy van a dologg(J)l. A darabját befejező fintor min
denesetre erre vall.

A komédia főhőse, Möbius, a ,híres fizikus, olyan fölfedezésre jut, ami
nek, ha nyilvánosságra keTÜI, beláthatatlan következményei lehetnek az egész
emberiség sorsára. Möbius megretten a felelősségtől és inkább őrültnek tetteti
és szanatóriumba záratja /magát csak hogy titka ki ne derüljön. Hiába hozta
meg azonban ezt az áldozatot, (a csaláJdját is' elhagyta), két nagyhatalom
fizikus-kémje is a nyomában van. S bár ezekmek: nem sikeTÜl a titkot meg
kaparintaniuk, meüszerzi he,lyettük a szanatórium hóbortos, vénkisasszony
igazgatófőorvosnője, és Möbius fölfedezéseinek és találmányainak segítségével
uralma alá hajtja a világot. De már ezt megelőzően' elhangzik a rezígnált (de
mindenképpen igaznak hangzó) megállapítás, hogy célv(J)lan kísérlet megpró
bálni eltitkolni valamit, hiszen aminek itt az ideje, azt az emberiség, így 2Jagy
úgy, de elkerülhetetlenül fölfedezi.

Nyilvánvaló, hogy nem is a fölfedezése kkel és találmányokkal van a baj,
hanem fölhasználáiSukkal. A.rrÓlI pedig a tudósok, a fizikusok Zegtöbbször egy
általán nem tehetnek. Ez persze nem zárja ki azt, hogy az érzékenyebb lel
kiismeretűeknek ne lehetnének aggályaik. Köztudomású, hogy Nobel, a di
namit világhírű föltalálója a róla elnevezett és mindmáig kiosztásra keTÜlő

díJakat alapította engesztelésül, amiért a világot ra nagy erejű robbanó
anyaggal megajándékozta. Einsteinnek is (nemcsak Dürrenmatt darabjában,
hanem a ,valóságban is) lelkiismeretfu1100lásai voltak, mikor az első atom
bombát ledobtá'k, hiszen az ő ,ialapvető kutatáiSai teremtették meg ennek elő

föltételeit. S bár napjainkban a dinamitot túlnyomórészt békés célokra hasz
nálják, -s 1'emélhetőleg ez történik majd az atomenergiával is -, azért az
efféle tudósi lelkiismeretfurdalás lehet annyira komoly (főleg szubjektíve),
hogy megérdemelje az irodalmi földolgozást. Dürrenmattot azonban szemmel
láthatóan nem ez a belső, lelki konfliktus érdekli (a tudós őrültekházába vo
nulása lkabaré ötlet), hanem. az, hogy annak kapcsán odamondogathasson. Csak
az nem derül ki világosan, hogy kinek szól ez az odamondogatás. Mint már
fentebb is említettem, a világot nem a tudósok feny,e,getik, hanem azok, akik
a minél nagyobb hatalom érdekében visszaélnek, a tudósok révén az emberi
ség birtokába jutott tudással. Lehet, hogy a világuralomra törő eszelős vén
lány valójában őket karikírozza. Az ő alakja és szerepe azonban annyira irreá
lis, hogy szinte elbagatelizálja ,a '1'eális veszélyt; eltereli, ahelyett, hogy fel
hívná rá a figyelmet. Dürrenmatt többízben ,kifejtette, hogya világ annyira
abszurd, hogy nem lehet lmást írni róla, csak grotesZlket. Mint szubjektív mű

vészi állásfoglalás jogos tehet ez, és bajos vitába szállni ve.le. Néha azonban
az az érzése az ,embernek, hogy ez a groteszk már a cinizmus határán jár.
Aikkor pedig megszűnik a jogosultsága ésa művészi igazoltsága is.
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Persze lehet, hogy mindez túlzott ~gény egy oly,an cI.arabbal szemben, ame
lyet maga a szerző komédiának szánt és nevezett. És a felsorolt ellenvetések
talán csak abból az 'aggodalomból származnak, hogy sokkal komolyabb do
logról van itt szó, semhogy ilyen tréfás-publicisztikusan el lehetne intézni.
Mert mesterségbeli szempontból kitűnően meqszerkesztett darab "A fiziku
sok". A második felvonás frappáns fordulata, a jól pergő, szellemes párbeszé
dek, a remekül megrajzolt ,mellékfigurák, megannyi biztosítéka a sikeres szín
hází estének.

A Vígszínház jó tempójú, színvonalas és a darab stilusárnak nagyjából
megfelelő előadást produkált. Bulla Elma az ideggyógyász főorvosnő szere
pében hiteles dürrenmatti figurát alakít. Utolsó jelenete valóságos pszicho
lógiai remeklés. Sulyok Máriának a főápolónő kissé szürkébb alakja nem
nyújt nagyobb játszás i lehetőséget. A három paciens, "Newton", "Einstein"
és Möbius alakját Darvas Iván, Tomanek Nándor, és Várkonyi Zoltán jele
níti meg, érzésünk szerint teljesen az író rintencióinak megfelelően. Talán csak
,Várkonyi átváltása nem sikerül egészen a második felvonás ban. Túl hiszté
riás és érzelgős, ahelyett, hogy töprengő lenne. Molnár Tibor misszionáriusa,
Békés Rita Möbiusnéja, Kozák László detektivfeHigyelője és Farkas Antal
főávolója, megannyi kitűnő kabinetalakítás. A darabot Ungvári Tamás for
ditotta hűen és szellemesen. (Doromby Károly)

KEPZÖMŰVÉS~ET. "Francia festők Delacroix-tóI Picassóig". A prágai,
keletberlini és budapesti múzeumok együttműködése eredményeként a ma
gyar müvészetbarátok szép 'karácsonyi ajándékcan részesültek: "Francia fes
tők Delacroix-tól Pícassóíg" .ciJnmcl nagyszerű deiállítás nyílott a Szépművé

szeti Múzeumban, (A három nagy múzeum anyagát a csehsalovákiai Liiberec
városka múzeurnának egy "prae-impresszionista" ,tájrképe, E. Boudin egyik
munikája egészítette jd.)

A kiállítás legragyogóbb darabjait a prágai Nemzeti Galéría kölcsönözte
Budapestnek. Onnan érkezett a csodálatos fantázíájú Henri Rousseau-nak, a
"I!'ináJnc"-naik egyriik főműve, amelyen mínden "vasárnapi festők" Iegpoétíku
sabbja sötét ruhába iöltözve, palettával és ecsettel a kezében néz reánk ko
moly ,tElkintetével, míközben a levegőben Iéggörnhök úsznak és a háttéefben
tanka hajózászlők lobognak. Ugyancsak a csehszlovák főváros rnúzeurnénak
tulajdona Pissarro, Renoir, Signac, Seurat, Touunse-Lauirec, Utritio, Sistey,
Mahssse, Van Gogh, Marc Chagall egy-egy emlékezetes alkotása, ésjkét je
lentős mű Daumier-wl, akit a maga idejében csak mínt karíkatúrástát becsül
tek, festői nagysálgátcsupáln halala után ismerték fel. A Prágából származó
képek között 'örömmel láttunk négy Georges Braque-festményt, amelyek azt.
biwnyrítják, hogy a sok "i~mus" között az egyíík 1egifontosabb és legmaradan
dóbb a kubi;;,mus volt. Akiáll~táson legtöbb mű - és méltán! - Pablo Pi
ccssötól, az idén 85-ik életévéhez elérkező korszakafkotó mestertől szerepelt;
rnunkásságámak három lustrumát, az 1906 és 1921 ~özőttli periódust repeezen
tálják e részben "negroid", részben Ikublisztilkus, részrben monumentálisan
neoklasszicista vásznak. E festményekről írja Hja Ehrenburg "Emberek, évek,
életem" című önéletrajzi rnűve első részében: ,,1950-ibe:n Nézval cseh költő el
vezetett engem Prágában' egy városszéld házba, ahol egy Kramár nevű öreg
nyugdíjas éldegélt. Csodálatos Picasso-képeket láttam nála ... Kramár elme
sélte, hogy niég,fuatalkoráJban felkereste Párizsban Picassót, akinek éppen
nem volt pénze; a Picasso nevet akJkor még alig ismerték és tíz vásznat 01
CSÓIl eladta a cseh Iátogatónak," E képet azután Vincene Krramár doktor a
prágai Nemzeti Galélriálnak ajálndéikozta, - ezek legjavát láthattuk most
Pesten.

Picasso és kortársal remekművei előtt csodálattal állva, sehogy sem tu
dlIDk egyetérteni Lukács Gyöl1ggyel, aki most megjelent nagy esztétikai mUD
~áJban meglehetős lekicsínyléssel ír e illagy rnesterekről: Matisse és Pícasso
,;oly gyakran rekedt meg a problematikus kísérletezgetésben ... A ilmbista fes
tészetben ny;ilválnvalóan álltudományos szempontok átvételével van dolgunk."
(Lukács: "Az esztétíkum sajátossága", Bp., Akadémiai ~ciadó, 1965. II. ~
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631. és 718. oldal.) Sokkal iMá'bib Kassák véleményét osztjuile "Feladatukat,
amennyire az ilyen feladat emberileg megoldható, meg is oldották '" Ezek a
mesterek klasszikus tísztaságúvá, zárt egységgé emelték korunk új érzéseket,
új vdszonylatokat, új fonma- és szíruharrnóníákat feltáró Iképzőművészetét".

(KaISSéIk L.: "Mesterek köszöntése" c. kötetének utószava, Magvető kdadó, Bp.,
1965.)

A prágai vendég-képek mellett néhány ígen szép olyan mű lis szerepedt a
tárlaton, amely - legnagyobb örömünkre - a magyar' állam tulajdonában
van. Ezek közé tartozík Baudelaire kedves festőjének: Delacroix-nalk egyik
kiemelkedő rnun'kája ,("Marolklk'óli és a lova"), Carnílle Corot "Margaretás
hölgy't-e (amelynek egyik esszéjében oly szép sorokat szentelt Gyer,gyai AI
bert), Monet "Három bárka" című flottul, lendületes ecsetjárással. elegáns
tj-aktálással megfestett munkája, Cézanne mesterí "Buffet"-je vagy Manet-nak
Baudelaire kedvesét és múzsáiát, Jeanne Duvalt ábrázoló müve, Szépművé

szeti Múzeumunk egyik féltett kincse. Hogy Ribot s még néhány kőzépszerű

festő termékeit érdemes volt-e IkJliállitalllLi, erről nyilván megoszlanak a véle
mények, Érveket lehetne pro ds, contra is felhozni, Fejlődéstörténeti szem
pontból nyíbván nem ihagylhatók számori k1í'vü1 e derék mesterek, - de hogy
Delacroíx-, OOUI1bet-, GauguiÍiIl-, Picasso-rangú festők társaságában egy Ribot
nak lenne érdemleges .k!özlendője számunkra, - nem gondolnánk,

A magyar köztulajdonban lévő francia képekre visszatérve: sajnálatos,
hogy modern francia alkotások terén olyan rosszul állunk. 1910-ben nemzet
közí drnpresszaonísta kiállítás volttiBudapesten. A katalógus taIlJLUooIDlIlysága
szerínt egész sor kiváló mű (Cézanne egy figurálés munkáia, Manet portréja
Clémenceau-ról, ugyancsak Mamet-nak egy barackos csendélete. Matisse "Gi
tározó féI"fii"-ja ésföbb más rnűve, Van Gogh "Olri~a-erdő" című festménye,
Bouault, Picasso és Van Dongen ,t,Öiblb kompozíciója) magyar magántulajdon
ban volt a század elején. E rnűveknek majdnem mindegyeke külföldre ván
dQJ:1o,Jt később, s a magyar kultusztárca és Szépművészetd Múzeum ha nagy
ritkán vásárolt, olyan nem számottevő dolgokat szerzett meg, mint pl. André
lJhote karórás női alktja. Tudomásunk szerűrrt a második vliaá,glhálboru után,
Czóbel Béla Iközvetítésével lehetőség nyílott egy reprezentatív Fernand Lé
ger-mű rnegvásáolására (magától a rnűvésztől), - azoncan az Illetékesek ezt
az alkalmat is elrmrlasztották.

A "Francia' festők Delacrelx-tól Picassóíg" cűmű kiállítás anyagát a kelet
berlini Nemzeti Galéraa gyűjteményének pár darabja egészítd ki. Ezek közűl

két Cézanne-csendélet és az Aix-en-Provence-í mcster egy tájképe emelkedik
ld; e három mű evídenssé teszi Kállai Ernő szavainak igazát: "Cézanne-lbao
a modern európai művészet központi jelenség/ét kell látnunk. Cézanne kor
szakos jelentőségű gócpont; új fejezetet indít a festőművészet történetében ...
Azt rnondhatjuk róla: kezdetben vala Cézanne."

A három keleteurópat ország louhtúrálds csereakcíója keretében megren
dezett Ik,iá,uítás természetesen nem nyújtott teljes képet :a múlt század és a
közerrnuut francia festészetéről (Degas-tól vagy Rouaubt-tól például egyetlen
rnü sem szerepelt), azonban ~gy is fogaiImat adott a rranola testái géníuszról,
amely az elmúlt másfél évszázad során annyi nagy egyéniséggel és annyi örök
életű rnűvel adándékozta rneg, s annyi merész művészé kezdeményezéssal ter
mékenyítette meg Európa képzőművészeti életét, - így a magyar piktúrát is.

. ~U

ZENEI JEGYZETEK. (B e e t h o ven - h a n g ver s e n y e k.) Beethoven
utolsó alkotókorszakának két hatalmas műve, a Missa solemnis és a IX. szim
fónia alighanem a zeneirodalom csúcsait jelzi. Már bemutatásuk körülményei
is egymás mellé helyezik őket, hiszen 1824 május 7-én zajlott le az a hangver
seny, melyen bemutatták a szimfóniát s a Missa nagyszabású kartételei is fel
hangzottak. A bemutatót azért is feljegyezte a zenetörténet, mert a hallását·
teljesen elveszített Beethoven ekkor nyert csatát; Bécs közönsége ezen a hang
versenyen ismerte fel győzelnies zenéjének jelentőségét és újszerűségét. Ekkor
emelkedett a másik két klasszikus, Mozart és Haydn mellé. De más okból is
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együvé tartozik a két hatalmas alkotás: bennük az ember újszerűen közelit a
transzcendentális világrend felé, s mintegy felismeri a maga szerepét és hi
vatását a világmindenségben. Újfajta zenei ízlést, a zene új korszakát jelenti e
két mű, de talán az emberiség történetében is új korszak érkezett el velük, az
önmagára és hivatására eszmélő ember korszaka. Ennek a gondolatnak nagy
szerű zenei kifejezése teszi a két alkotást minden idők elsőrendű zenei köz
kincsévé. Ezért is előzte meg előadásukat fokozott érdeklődés. Megszólaltatá
suk jelentőségét csak fokozta, hogy a Filharmóniai Társaság Zenekarának élén
Szenkár Jenő, a magyar zene egyik legjelentősebb külföldi reprezentánsa ve
zényelte a IX. szimfóniát, míg Vaszy Viktor, aki a MAV Szimfónikus Zenekar
élén a Missa solemnis megszólaltatására vállalkozott, sajnálatosan ritkán sze
repel fővárosunkban, pedig nevéhez emlékezetes, nagy hangversenyek emléke
fűződik. S ha a koncertek messze el is maradtak a várakozástól, Beethoven
zenéjének és vallomásának történeti jelentőségét így· is érzékelhették a hall
gatók.

A IX. szimfónia első - a kortársak szerint túlméretezett - tételében
Beethoven a világ kezdetének és történetének hatalmas freskóját festi meg. Az
ősködből, a kháoszból egymás után válnak ki a jelenségek, a körülhatárolt
zenei témák nyomán értelemmel telítődnek az addig csupán önerejükből létező

dolgok. Ez a tétel Beethoven addig megtett útjának zenei foglalata is: nem vé
letlenül tér· vissza minduntalan egy-egy régebbi motívum, mely a közösségi és
egyéni mondanivaló összeforrasztásának nagyszerű kísérletévé .válik így. A té
tel végpontján azonban a másik világ árnya is megvillan, mintha azt érzékel
tetné a szerző, hogyalétharcnak, az élet küzdelmeinek éppen az a másik
világrend az értelme. S ezt a gondolatunkat látszik igazolni a szimfónia egé
szének felépítése is. A következő két tétel ugyanis megint a tapintható, érzé
kelhető világ rajza. Az utolsó tételben azonban az első tétel látomását is való
sággá emeli a szerző és Schiller szavain keresztül valóságos közelségbe, emberi
közelségbe hozza a transzcendentális világot:

Milliók ti, kart a karba!
Gyúljon csók az ajkakon!
Túl a csillagsátoron
El mindnyájunk édesatyja! (Rónay György fordítása)

Ez a finálé, és az a megoldás, hogy Beethoven az emberi hang bevonásával
egyszerre szétfeszítette a szimfónikus műfaj hagyományos kereteit, új kor
szakot kezdeményez a zene történetében. (Nem véletlenül elemezte Beethoven
művészetét E. T. A. Hoffmann a romantikus áramlat bűvöletében.) A zene ki
fejező készletének és kombinatív lehetőségeinek egészen új lehetőségeit vil
lantja fel, és a zene szárnyán a küzdő, tépelődő ember is újszerű úton köze
lítheti meg a világ teremtőjét. Mintha Beethoven egy századdal előbb zenébe
öntötte volna Teilhard de Chardin gondolatát, mely szerint "világminden
ségünkben minden szellem az Isten felé tart a mi Urunkban, maga az egész
érzéki valóság a Lélekért van". A IX. szimfónia kompozíciós felépítésében is
elsősorban ez a gondolat érvényesül: az hogy az élet és a jelen valóság csak a
másik világrendben nyeri el igazi értelmét. "Isten mindenek fölött - Isten
sohasem hagyott el engem" - fogalmazta meg ugyanezt a gondolatot Beetho
ven a Missa solemnis Credojának vázlatai között. Pedig Beethoven nem volt
vallásos ember. Hitt Istenben, de az ő Istene valahol a világ felett álló, szinte
mozdulatlan méltósággal kormányzó lény volt csupán. Zenéjében azonban
túljut önmaga elképzelésein, és talán először adja annak a mindig korszerű

keresztényi magatartásnak a paradigmáját, amely a világ jelenségeiből és ösz
szefüggéseib51 is magasabb valóság létére és hatására tud következtetni. Es
talán elsőnek tudott úgy túlemelkedni korának 7(onvencionálissá merevedett
zene sablonjain a liturgiában, hogy kifejezte a miszticizmust, a teljes önátadást
a zene nyelvén. (Megint érdekesen rímel ez a megoldás Chardinére, aki így ír
egyik költői szépségű jegyzetében: "Igen, imádni, azaz elveszteni magam a ki
fürkészhetetlenben, belemerülni a kimerithetetlenbe, megbékélni a romolha
tatlanba, felszívódni a jól körülhatárolt végtelenben, átadni magam a Tűznek
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és a mindenen átsugárzó Erőnek, tudatosan és szabadon semminek tartani
magamat .• •")

Ez a .,.... Schiller szavai szerint - "csillagsátorán túl" uralkodó égi szellem
hozza meg az ember lelkének békéjét. Ezt a gondolatot megint utolérhetetlen
erővel fejezi ki Beethoven a szimfóniában is, a Missa solemnisben is. "A belső

béke szellemének ereje mindenek felett - győzelem" - írta vázlatai kozott, s
mindkét mű végső lezárása éppen ennek a kiharcolt, és transzcendentális se
gítséggel meglelt belső békességnek a himnusza. Bár mindkét befejezés, ille
tőleg befejezetlenség (mert különösen a Missa solemnis szinte "lebegve" ma
rad) más tanúsagotis szolgáltat: azt, hogya világ felett és a világ jelenségei
ben kifejeződő isteni gondolatot magának az embernek kell folytatnia, élnie
és megvalósítania ... S a kimeríthetetlen gazdagságú műveknek talán ez a leg
nagyobb és a keresztény ember számára örökre élő tanulsága.

Más kérdés, hogy ezek a gondolatok pillanatnyilag csupán a szimfónia és a
Missa valami ideális, csak az emlékekben élő képe nyomán keletkezhettek a
hallgatóban. Mindkét hangverseny ugyanis messze az átlag alatt maradt.
Szenkár Jenő esetében különösen > csodálatos ez, hiszen éppen tőle vártuk a
nagy, egyszeri élmény beteljesítését, Ehelyett csupán, hevenyészett vázlatát
adta a nagy műnek. Igaz, zenekara sem állott a helyzet magaslatán, ésa szó
listák sem jeleskedtek túlságosan. Vaszy Viktor keze alatt legalább részletei
ben kibontakozott a Missa solemnis szépsége, és gazdagabbak lettünk egy cso
dálatos szólószereplés - Réti József - emlékével. Nagyon nagy kár viszont,
hogy az utóbbi időben kitűnően szereplő Budapesti Kórust ilyen hálátlan sze
repre kárhoztatta ti karmester és csak a fortissimókban engedte szabadjára.
Igy azt a benyomást kelthette a hallgatóságban, hogya kórus csak egy bizo
nyos hangerő felett képes elmélyült művészi teljesítményre. Az utóbbi idők

tapasztalatai szerencsére ennek ellenkezőjéről is meggyőztek már ...
(Rónay László)

FILMEK VILAGABOL. Ráday Gedeon gróf, aki Mészáros Lázár, Dem
binski, rnajd Bem segédtésztjeként részt vett a szabadsághareban, 1868-71
közott királyi bíztosd kinevezést kapott, felszámolta a Szeged~ölIDyéki be
tyárvilágot s magát Rózsa Sándort lis elfogatta, A feladat kettős célra irá
nyult.Egyrészt helyre kellett áldítaní a valóban megromlott közbíztonságot,
másrészt ártalmatlanná kel1etttenDÍ a negyvennyolcas ellenállás utolsó ma
radványait. Ráday, iUetve hírfiedt vtzsgálóbdrója, Laucsík, drákói módon haj
totta végre feladatát. Az egykorú dratokból kíderül, !hogy Rádayélc 813 személy
által elkövetett 554 bűntényt derítettek fel ... Hogy miért szapórodtak el eny
nyire a szegénylegények, a "nehézéIetűek"? Szerepe volt ebben nyilván az
elbUlkott szabadság okozta talajtalanságnak, lelki depresszíónak és nem utolsó
sorban az önkényuralomnak is. Ebből az utóbbi nézőpontból indul ki Jancsó
Mdklós új filmjében, a "Szegénylegények"-ben.

Jancsó Míklós meggyőződéses humanista, aki filmjeében II külső-belső

valóság, az egyén és a társadalom egy adott időbe helyezett realitását kívánja
ábrázolru. Ezt teszi most iS,ám ezúttal túlmutat ezen s nem annyira az ese
ményeket, mint inkább egy helyzetet, az önkény testet-lelket összezúzó. em
bertelen gépezetének működését jel€lIlíti meg.

A nézőt nyomban magával ragadja a rendező "idŐigépe" annak ellenére,
hogy a főcím színte dídaktücusan muzeumHlatú. Korabeli enetszetek pereg
nek a vásznon: fokos, pisztoly, puska, kígyós karo, földlbervádt parasztkunyhó,
épüléti alaprajz, gőzgép, gyár, pályaudvar. Míndezek az iparosodás korát idé
zik - agyunk azonnal dolgozna .kezd, a metszeték -elöhívják a történelernből

tanultakat, asszociációink sínre kerülnek ...
Ki töoodlik már akkoriban. az elbukott szaoadságíharcoal? Az embereket

jobbára csak az anyagi jólét érdekld, a rohamosam fejlődő ipar és kereslkede
lern nyújtotta leihetöségek Ehlhez kellett megteremteni a közbiztonságot is.
Ráday rnunkatársai meg a karnatalom összegyűj'tilk hát a pusztákon bujkáló
gyanús elemeket, beterelik őket egy hatalmas földsánc harapófogójába, ahon
nan nincs ikiút, ahol testnek és 1,élElknek egyaránt össze kelJ. roppannia. Kípé-
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eéznek egy valódd gonosztevőt, akli.nek kegyelmet igérnek, ha magánál "na
gyobb bűnösöket" kerit. A :raJblógyilkos juhász áeulóvá, besúgóvá lesz; a bű

nös embert még "betyárlbecsületétől" is megrabolják. Mindenkd meggyűlölí,

többük vesztét okozza, sőt, egy ártatlan lány halála is a lelkén szárad, mílg tu
lajdon társai meg nem ölik, 'hogy továibb ne árulhasson. A gyi'lkosokat leleo
lezík, akdk ismét kénytelenek társukat feladná. Örökös körforgás ez, amiben
felmorzsolódík minden ellenállás,

Döbbenetes filllll. A kamera szímte el sem mozdul a sánctől és közvetlen
környékétöl, a néző szemtanúvá Iép elő, aki látni, tehetetlenül nézní vkényte
len rnindent. Raibolk gyötrelmét és vallaték cirrizmusát egyaránt. Ez a léle:kre
nehezedő kényszer az, ami leginkább érzékletessé teszi az önkény gépezetének
mű:ködését sez az élmény hat legdöntőbb mértékben a mézőre. Hitelesnek érez
zuk általa afi1lm minden !kockáját, azonosulunk a rendező mondanévalójával,
ami nem annyira a rndért, mnt inikább a hogyan felett mond kemény, elrna
rasztalóítéletet.

Jancsó Miklós játékfmmjei során ("A harangok Rómába mentek", "Oldás
és kötés", "Igy jöttem") végigtekintve megállapítjuk. hogy mindegyíkkel je
lentős előrehaladást tett abba 'az irányba, ami önmaga megtaládását, a tulaj
dom formanyelvet, az önálló művészi irányt tűzte célul. Betetézí mdndezt most
a "SzegélIlyleg,ények", amely az európai színvonad rnértékével mérve is jelen
tős 'eredmény. Helyi vonatkozásai ellenére is, mondanivalójával általános em
beri kérdéseket érint. Somló Tamás operatőr a rendező színte mínden elkép
zelését lefénylképezte, valóra váltotta. Fekete-fehérben komponált, drámai
!képsorozat ez a film, Goya háJborús ciklusához hasonló. Feltűnőerr kevés a
párbeszéd és szokatlanul nagy hangsúlyt kal) a drámai feszültséget hallnfla
nJul felfokozó teldes csend. A pattanásig feszített idegek, a belül háborgó lélek
némasága.

Mível a film cselekménye nagyrészt belső, Ielki tájakon pereg, a színé
széktől is meröben új, sal'langrnentesen puritán, de igen elmélyült alakítást
követel. Nemcsak az embert, de lemeztelenített lelkét is meg kell formálníuk.
Inkább az együttes közös teliesítménvén múlík üt a siker, amit azonban az
egyes szerenlők hallatlanul igényes alakítása tesz tel iessé, Görbe János, Mol
nár Tibor, Lattnovics Zoltán, Kozák András, Agárd,i Gábor a szegénylegények,
valamint Oze Lajos és Avar István a vallatók szerepében nyújt kimagasló
teljesítményt, noha nincs egyetlen szereplő, még a statiszták kőzött sem, aJkii
ne tudása legjavát adná. Mint művészáafkotás nagy film a "Szegé!;lylegények",
talán a Iegnagyobbsk köeül való. A benne elért színvonal most már a jövőre

nézve lis kötelező. I(Bi'ttei Lajos)

VALOBAN SZENT PÉTER FÖLDI MARADVANYAI? Sokat halilottunk
már arról, hogy a Vatikánban egy :f!öldalatti helyiségben fábÓl durván fara
gott ládát, benne csontokat, különféle pénzeket és aranyfonálfal diszlírtett szö
vetmaradványokat találtaik Ikuta:tás közben, Szent Péter maradványaí ezek?
Erről a kérdésről, és. pedig állító értelemben jelentette meg nemrég könyvét
Marguerite Guarducci, a római egyetem fe'1ímttan és göro,g rég[ségitan tan
székének professzora, Szent Péter maradványai a vatikáni bazilika Confes
siója alatt címmel. Ellentétben azonban bizonyos htrekkel, a Szeritszék részé
ről állásfoglalás mindezideig semmiféle formában sem történt. Nyilván arra
várnak, hogy más tudósok is megerősftsék Guardnccí feltevését - lefalább ds
erre a következtetésre jut Pierre Corval a Témoumaqe Chrétien hasábjain
közzétett ísmertetésében.

úgy kezdődőtt a kutatás Izgalmasabbik része, mint a detektívregény. Biz
tosan tudjá1k, hogy a ma azonosított Szent Péter sír fölé ernelte Nagy Konstan
tin császár' az első vatikánt ibaziJ,iikát. Pontosabban egy 160 körül épített kís
épület fölé. Ez maga is Szent Péter sírja fölött emelkedett, amnnt azt a máso
dik század keresztényei álldtották. A sfrt a XII. Pius pápa idején kezdett
ásatások alkalmával üresen találták Fölötte azoniban körülbelül két enéterre '
egy a falba, az úgynevezett "Vörös Falba"mélyesztett kis fÜ'likét tártak fel,
Amikor Marguerite Guarduccí 1953..,ban először vizsgálta meg em a roakét,
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CSUJPám. néhány üvegtörnnel.él1ret és különböző Ikorokbó[ szármaső pénzdara
bokat talált 'benne. Nem hagyta azonban nyugodJnli a kérdés: hátha más ma
radványokat lis tartalmazott a fülke? Tovább nyomozott, de hosszú ídeíg
nem talált semmit. Egyszer a2loolban a Vatikán egylik alagsori helyiségében
robUlkikant arra a durván munkált faládára, amiben a már említett tárgyak
voltak. Talált egy k~ feljegyzést is, mely szerint ezek a különféle tárgyak és
CSOII1:tok a VöI1öS F.al lJejtekélből származnak, Hosszas utánjárás- után megálla
p~otta, hogy a csontokat és a pénzeket - a melléikelt iratok tan~a szerínt
is Koos prelátus, a Szerit Péter lbazil1ika atklrori gazdaségi titkára helyeztette
a Iádába, A ládát ezután a félkörös fölldalatti Condessdóbar; helyezték el. Senki
sem fQ@alkolJott vele ,tQlVáblb, mdndenki megfeledkezett róla.

Miután Marguerite Guarduccí mínden kétséget IkJizáTólag kíderítette, hogy
a ládában lévő csontok előbb a Vörös Falban voltak, valamennyi maradványt
résaletes, tudományos vázsgálatnak vetette alá. Segítségére villt munkájában
Correndi antropológus, Cardini paleontológus, Lauro és Negretti petrográfu
sdk, valamint Motesta és Marie-Louise Stein vegyészek. Meg,áalapítottálk, hogy
a csontok egyetlen hatvan-lhetven év körüli, ·l'obusztus termetű férifd csontjai.
KölJéjük ikeve11Ve ugyanazt a földet· találták, mnt Szent Péter üres sk'jában.
Az arannyal díszített bíborszövet kis foszlányai nyilván a holttest beburkolá
sára szelgáltak. Ennek az anyagnak a természete azt látszik igazolni, hogy az
eltemetett személyt, akit ebbe burkoltak, nemcsak tekintélyesnek tartották, ha
nem egyenesen' ,kiirályli tisz1leletre méltónak. (A bmr a nagyurak sZláJmára
volt fenntartva.)

úgy tűnik, hogya sír fölött falba vájt rejtek kifejezetten ezeknek a ma
radványoknak megőrzésére készült. Azért került ll. konstantlenus emlékműbe,

mivel Konstantin 'lro,vtársainak szemében Szent Péter hd,te1es maradványa volt.
Ennek tJőbb lbi2Jooyítékát sorolják fel. Leglényegesebb, hogy a Vörös Fal bur
kolatán, éppen a tfülkét bontó hátsó ikis márványtábla felett, a fal belsejében
görög nyeívű feliratot találtak, ezzel a szöveggel: PETR(OS)ENI. Ez annyit
jelent: Péter itt van, bent, Guarducoí szerínt ezt a feliratot röviddel a tirtJkos
fülike lezárésa előtt vésték oda. Guarduccí semmi kétséget nem lát abban,
hogy a megtaíált dolgok Szent Péter erekJ.yéi. EhJhez azonban a?J1: is igazolnia
keH, hogy a Vörös Fal alatti sír valóban Szent Péter sírfa VIOlt, továbbá, hogy
rrnié1'lt ~el1ett a sírból az emlékmúlbe helyezni a 'csontokat.

Hogy valóban Szerit Péter sírja volt, arra nézve - Oorval szerínt is 
megfontolandó érveket sorakoztat fel a p,roIfessror IhölgiY. Mindenekelőtt arra
a tetszetős érvre 'hivatkOImk, hogy iNagy Konstantin császár 'kOlrában a keresz
tény 'kortársaik aligha enemtek volna máshová lkJeresrn Szent Péter marad
ványadt. Éroekes az a gondolat lis, hogy a régi 'sír az úgynevezett Szent Péter
kioszk alatt üres és széfdúlt volt, míg a kiözelben lévő töil)bi érintetlenül ma
radt. Két méterrel feljeblb pedig az emlékműben. amely a konstantini időkben

Szent Péter sírjának számított, egyetlen egyén csontjai voltak drága ruhákba
ibur1kolva.

Nehezebb felelni arra a kérdésre, hogymíért emelték ki a maradványokat
a rrégi síroől, armkcr a rómad törvény szígorúan tilitotta a sírok megbontásét.
Guarducci szerínt vagy a talajvíz ártalmaltól. vagy a hívők túlzott tisztele
tétől akarték megkfrnélní ra: maradványokat. Mínden jel arra mutat, hogy na
gyon kevesen vettek részt a maradványok új helyre való s.záUItásáJban. A rej
tekhely emléke ezután a zaklatott időkben gyorsan elenyészett..Esetleg fel
VételezJhető - rnondja Corval -, hogy Szent Péter maradványadt csak 258
ban Szent Báléival együtt lhelye2J1Jék át az üldöztetésektől való félelem miatt.
Ezt azonban Guarduecí cá;l)olja, szerínte ugyanis a maradványok egyenesen
a SiÍ1'iból kerültek a fülkébe,

De bárlhogy legyen is, valóban fel Iehet tenni - állap[tja meg Corval -,
!hogy a vatikánli bazihílka Confessiója alatt S.mnrt Péter maradványadt találták
meg. EgyeMre azonbari nlincs végleges bizonyosság. Szabadon oszthatjuk vagy
vethetjük el Guarduoci és munkaltársai véleményét, A kutatásnak és feltéte
aezésnetk míndenesetre különös színt ad az a tény, hogy R6má'baJn most ünnep
lik Szent Péter vértanúságának 1900 éves fordJulóját. (Kovács István)
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"RENDHAGYO" UTAZÁSOK. (Boldizsár Iván útikönyueiról.) A megnyíló
országhetárok és az adott lehetőségek az utóbbi évek Iegsajátosabb hazai vo
násává avatták az utazást; az ezzel kapcsolatos láz a legtöbb emberen kiütött,
s helyet kért az irodalom kűlönböző ágaiban is. Ugyariakkor ellenmécget is ki
termelt - ösztönös védekezést a valós vagy elnagyolt taoasztalatok kommersz
áradataeUen; volt olyan időszak, amíkor az utazási beszámolók epidémia
kém törtek az emberre. Az eddigi gyakorlat azt mutatta, hogy a zsúfolt
anyag,ú útinaplókat vagy feljegyzéseket az olvasó nehezen emészti meg, a kő

tétlen, szubiektív hangú írásolkat pedig nem érzi 'eléggé hitelesnek
Boldizsár Iván útikönyveíberr" arányosan ötvöződnek a kívánt elemek:

az író a történelem és a művészet pantheonját a mai élet levegős folyosóival
,köti össze, az ismeretek" közlése míndíg szélesebb világkép s,~kj,án történik, a
fonák jelenségeken és önmagán derülö ember fellazítja a szakszerűség mere
veibb formáit, s a magyarság produktumait, szellemi feszültséget a ki,terjed
tebb európai hálózatba kapcsolja. Ez a műfaj - ha tartósabb életre szánják
- mindent kíprésel az íróből: emberszeretetet, tudást, megértő bölcsességet
és az idomulás - személyhez, tárgylhoz vagy szokáshoz való - művészetét,

Boldizsár mindkét könyve evonáso'k harmomdkus egybeolvadását jelz,i és mé
gis töbib ennél: rendhagyó, egyedi remeklés, az adott pillanatok jól Időzített

írói megragadása.
Már- az első oldalaikon kiderül, hogy. az író új szemlélet kialaücítására tö

rekszik, s elveti az "a príorí" igazságokat. "VIilágrot látnd" ma eszmében és
ligény:ben is többet jelent, rnínt valamíkor - vallja, - érthető, hogy a hamis,
elrajzolt képek és vélemények Ikdligazitásra szorulnak. Párizst világszerte a
hedonizmus városának ismerték - de csak felületes szemlelet alapján -,
Boldizsár szerint az idegent sokkal inkáblb sztoícízmusra oktatja, mínt egykor
Athén, "Add magad úgy, ahogyan vagy. Fogadd el, hogy olyannak fogadja
nak el, amilyen vagy." Az: angol hddegvérről, szenvtelenségről alkotott íté
letet sem igazolta az idő. Bolddzsár angol értelrníségíek előtt meglepő bízton
sággal vezeti le az angol természet és lélek érdekes alakulását a törtéilet
során: Az erős, életrhabzsoló nép a purstánok alatt és a Víktóría-korszakban
öltötte magára a már említett tulajdonságokat. A puritánizmusiból a Győr
gyak alatt egyszer már Jcl,gyógyul,t, de Vdktória uralkodásának első éveiben 
a fiatal kli,rálynő Iránti udvartasságból - ismét csöndessé, szenvtelenné vált.
"A királynő nem ismerte az életet; a népet sem. Azt hitte, ez az igazi, ez az
érzelemtelenség az igazi, és ezért később, az Ő révén, viktorianlzmus néven
ez vonult be a ,történelembe és az angol tudatalattdba. Most az angÜ'1 alap
természet kezdi újra megtalálni önmagát."

Két meggyőző okfejtés -s a régli, megcsontosodott vélemények minden
bizonnyal a szellem lomtárába kerülnek, Bolddzsár Iván !könyveire ez a gon
dolatébresztő, eredeti Iátásrnód jellemző; írói vílágába közvetlen társként ül
teti az olvasot, nem azért, hogy elkápráztassa, hanem, hogy együtt haladjon
vele a IkdszaJbott úton.

Vizsgálódásai során pontosan felméri aháború ütötte sebek nyomait és érde
Ikes vonatkozásokra bukkan, Hiteles-tanúkat szélaltat meg, akik baloldalá szel
lemiségüJk folytán rnínden idegszálukkal háboru ellenesek. és mégis nosztal
gikusarn áhftozzák a háJbOlI1ÚS korszak egyetlen pozitív vonását: a nemzeti és
népi egységet. A francia közélebi férf!i a szakadék mélyén megszületett ellen
állásról vaH, amely hivatva lett volna a vér, a szenvedés és a megaláztatások
poklán át megteremtend az ígazi Francíaországot, S a szótlan, fogadkozás nél-

'kÜlli elszántságból mi szrületett? Jómód, autók, szép ruháik, fáradtság, unalom
és lelkíismeretí válság, Ugyanezek a tüneteik érvényesek a sztgetországra is.
Angbíában a háború alatt olyan személyek kerültek közel egymáshoz; akik
azelőtt egy szót sem váltottak egymással. Solkan azóta is az akkoriban táplált,
közvetlen emberi kapcsolatok melegségét szerétnék felidézni. Az író a helyzet
ellentmondáscsságára utal,amlilkor míndezt az atomháború ellen nyíltan 'fel
lépő fiatal párral mondatia el.

• Boldizsár Iván: Rokonok és idegenek (Franciaországi napló). Gondolat, 1963. 
Zsiráffal Angliában. Magvető, 1965.
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ErTól a pontrql már a logdka lendít át a kinti és az otthon! világ kap
esolatához, a kmÖ!llbségek felméréséhez. Boldizsár bravúros kanyarvétellel
kiÖzelírtli meg a ,pd1itlilkai !kérdéseket; finom át1ételelkkel dolgozik, nem a bro
sura anyagával cáfol vagy bizonyít, hanem sajátos. jól megalapozobt véle
ményétctapasztalataít nY'Újtja lát az olvasónak. Az idegen világ megismerését
merőben gátolná a patriota önhittség vagy a kákán csomót keresés - Boldi
már JIliindurlási pontként C. P. Snow angol í,rót idézi, akit szocíalísta országok
ban szerzett tapasztalatai vagy onnan nyert értesülései arról győztek meg,
hogy az összehasonlítás kapcsán ,,mennyivel kisebb a különbözőség; mínt gon
doljulk és mennyível több a kőzös vonás is". Ezt az eszmeí tételt csak egy
parányival kehl to'Válbbfejleszteni, hogy eljussunk a népek megértésének gon
dolatáig. Sokan azt hiszik, hogy ez heroikus feladat, s nagy erőfeszítést igé
nyel, "külön előkészületet, tanulást, nektrugaszkodást, visszaesést, esetleg több
szöI'licsődöt. Pedig nincs többről szó, mint ennyiről: megismerni, mdnek örül
a máSlik. Megkérdezni, mi a gondja".

A 'kiÜlönböző társadalmí rendszerű és vlHágnézetű népek között a legin
IkálJb beszélhető nyelv a kultúra nyelve. Az útikÖil1yvek ír6ja afféle irodalmi
n1a:gylkövet1k<ént közvetít. iKeilet és Nyugat .közőtt, alig ismert összefüggésekre
tapint rá és mozgósítő erővel sorolja fel a kétoldali mulasztásokat, A miénk
hez hasonló Iois nép helyzete ezen a téren is rendkívül nehéz - elszigetelt
nyelvének erejével hiába kúszik fel a legmagasabb művészí csúcsokra. a
nagy nemzetek fiainak szemében l10bbnyire cssk etnográfiai különlegesség ma
rad, Micsoda i,gazsá:gtalanlsá,g az - lolbiban fel az ívó Trewin színíkritikussal
folytatott beszélgetésekor- -, /hogy ennek hazájában Arany János nevét még
a Iegműveltebbek sem ísmertk, és nekünk kínos, bocsánatkérő mosollyal ken
bízonygatnunk, hogy csak a legnagyobb nyugati í,r6lkIhoz, mérhetö. S hogy
Shakespeare bravúrós ford:ítóli nemzedékeinek jóvoltálból szinte magyar nem
zeti költővé vált; idézetel széles néDl"étegeklben forognaik - '8 €í!yéb párhuzam
Ilmpcs.áJn Petőfi, Ady és József Attila is helyet 'követelhet a szellem elsőrendű

btrtokosaínak sorában, Az átfoit'lrÓsodott hang valós [gérnY1eket ébreszt, A mu
tató azóta már elmozdült a holtpontról. Boldízsáron kívül számosan munkál
kodnak, hogy nemzeti értékeinket európal közkinccsé is avassák; Gara László
francia nyelvű magyar lírai gvűíteménvéről Roger Caillois francia ír6, az
UNESCO egyik vezető tísztvíselöje elragadtatottan nyílatkozott: "De umm,
miért titkolták maguk mostanáíz, hogy még egy Bartókjuk van, a Iírájukl"

A Loire mentén látható, festői szépségű táj a történet, művészet és poézis
összefonódó egységét mutatja, az íróban a fmncia reneszánsz pazar emlékei
mellett a megfelelő hazai 'konszaik is felidéződik. "Képz;eljÜ'k el, hogy Mátyás
után egy emberöltővel nem zúdul ránk a török, hogy a paloták Visegrádon
és 'Budán és Várpalotán és Nagyvázsonyban nem várak, majd k,óhalmok, ha
nem a müvészet, az irodalom, a szerelern és a politika gyűjtőmedencéí és el
osztó zrsillipjei."

Az egymáshoz való közeledést, az értékek átvételében tanúsított kölcsö
nösséget a nagyobb népeknek is akarntek ken, hiszen "ma már csak a kémiá
ban vannak .szemíperrneabilís', félig átengedő közegek, népek és civtílzácíök
!között nem lehetséges egY'iránY'Ú kapcsolat",

E hddat ácsoló munkálkodás s az idegen vi1áJg, belső megfigyelése mellett
az útikönyvek legjobb erényei is felcsíllannak, az író érzékletesen mutatja be
a "kötele~ő" látnívalókat: a sok épület, katedrálís nem egybemosódó ábraként.
hanern mnt jól egyénétett műalkotás él tovább emlékezetünkben, S egy-egy
találó rátapintás: a szobrok és a festett üvegablakok, amelyek számunkra
rnűvészeti vagy 'Vallásos élmények, a kOzétpkorban az iskola, katekizmus, re
gény,sőt '81 flilms a televízió funlkciójáJt ds jelentették. A népek lel'klivilá,gának
loülönbözöségére utal - ennek ismerete is fontos a 'kJözelebib kerüléshez -,
hogy bízonyos nemzetek számára egyes fogalmak semmrt sem mondanak: az
angol például nem ismeri és érzékeli a honvágyat. mert "a világ legtávolabbí
sorkában sem tud olyan magányos lenni, mint egy magyar harminc kiilomé
terve Hegyeshalomtól",

Boldizsár mentől nagyobb értékekre, szépségekre bukkan utazásai során,
annál kiépítette'l)b sáncokról védi és hÍlI'detd amaigyar rnűveltséget és hagyo-
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mányolkat. Ezt a kdncsesházat a számos ~ülföldön szerzett tapasztalat, köny·
veinek színes anyaga mánden teikdlIltetben csak gaWagíttJhatja, hiszen humanista
lelkiismeretére hallgatva ellSŐSOrlbalIl az összefűző .és nem a azétválasztó vo
násokat keresi a népek hatalmas családjéoan. (Szeghalmi Elemér)

ASZTALOLTÁR SZEMBEN A NÉPPEL. A liturgikus reform egyik leg
forradalmibb megnyilvánulása az áldozati asztal, amely mögül a pap a hívek
felé fordul. Újszerű ez mindnyájunk részére. Ne feledjük azonban, hogy Krisz
tus a legmeghittebb vacsora baráti asztalközösségében alapította meg az oltári-
szentséget. .

A mai ember hármas igénnyel megy a szentmisére: látni, hallani, azaz
érteni akar, lelki élménnyel gazdagodni, testvéri melegségben együttcsele
kedni. Ezeket az igényeket az előző oltárokon bemutatott szentmisék nem elé
gítették ki teliesen. A barokk tomboló oltáremelvényel az Isten-Úr félelmetes
megjelenését próbálták idézni, holott Jézus utolsó-vacsorai oltáráldozatát meg
hitt családiasság jellemzi. A liturgikus reform meg is szüntette a csak a ki
választottak számára fenntartott templomszentély és a templomhajó szétvá
lasztását. Ahogyan a múlt év március 20-án kiadott esztergomi körlevél is
mondja: "A templom eszmei középpontja az áldozati oltár, amely Isten gyer
mekeinek családi asztala ... Az oltár azért lehetőleg a templomtér középpontja
közelében áll, néhány lépcsővel kiemelve, de csak annyira, hogy minden ol
dalról jól látható, körüljárható .és szernbemisézésre alkalmas legyen."

Két világot tükröz a két oltármegoldás. Az előző szemlélet, a késő gót és
a barokk, "kiküldte" a mísézőt a távoli oltárhoz. Ebben a .Jciküldésben" volt
valami biztonságos, jogi kényelem: a pap megtanulta teendőit, ezért pontosan,
tehát a legmegfelelőbben fogja bemutatni az áldozatot. A hívek felé azonban
volt ebben valami lekicsinylés: nem vagytok méltók látni, érteni, együttcsele
kedni. A hívek tekintélyes hányada bele is süppedt ebbe a kiskorú közönyös
ségbe. A reform oltáránál viszont Krisztus "beküldi" papját a hívők asztal
közösségébe. A míséző számára is nagyszerű élmény, hogy amikor a kehely
mögül kitárja karját, atyai módon egész egyházközségét öleli át és fogja össze
egyetlen imádkozó családdá.

A két miseruha is két világ. A késő gót és a barokk áldozati öltönyön
minden a háton súlyosodik össze. Hatalmas, merev lap. Rajta legtöbbször
óriási kereszt, a zsinórok, hímzések számtalan változatával; esetleg egész ke
resztút kihímezve. Szép műremek, olyan azonban - bocsánat a modern szó
ért -, mint valami "szent plakát". Felhívja a figyelmet, de ugyanakkor el
is takar mindent. A reform miseöltözete ünnepélyesen omló áldozati köpeny.
Minden ránca él, mozog, így felfokozza az imához tartozó finom mozdulatokat.
A ruha szép redőin van a hangsúly, nem a díszítés en. Hímzés, szalag ne is
legyen rajta. A csipkéket is tegyük el feltűnés nélkül. Vagy ha értékesek,
rakjuk kiállítási üveg mögé. De sem a pap, sem az oltár nem lehet "felcsip
kézett kislány". Legyen minden férfiasan egyszerű és méltóságteljes.

A mai ember, mint mondtuk, mindent látni akar. Ezt az igényét elégíti
ki a mozi és a televízió is. Nem lehet, hogy csak a templomban ne vegyük
figyelembe ezt az igényét. Isten felé végeredményben elég lenne a míséből

rövid felajánló ima, az átváltoztatás ténye és az áldozásban való részesedés.
De Krisztus is használt szertartásos mozdulatokat. Föltekintett az égre, áldást
adott kezével. A szertartásos cselekvés természetes rendeltetése, hogy lássák.
Ezt a rálátást az oltár asztalára igyekszik biztositani a reform. Lehetőleg el
tesz mindent, amit a míséző nem "használ". A kereszt a mennyezetről függ
lefelé, vagy dárdamódra a földbe szúrják. Esetleg a régi főoltár feszüle1lét
emelik ki két kis égő gyertyával, mint irányfénnyel. A vastag misegvertyákat
másfélméter magas tartókban az oltár mellé, esetleg mögé állítják. Virág csak
az oltár elé kerül a földre, hatalmas vázában. A reform így nagyvonalúvá
szélesíti az asztaloltár körül az áldozat helyét.

Ne tartsunk attól, hogya közvetlen szernlélésben a szentmise elveszti
titokzatosságát. A titok még titokzatosabbá mélyül, ha látjuk. Akár látjuk
egyébként a szertartást, akár nem, lll:inden szentmisén ott bújkál a kafernaumi
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"kemény beszéd": "Hogyan adhatja ..." S mínden oltáráldozaton újb61és új
ból a személyes hitnek kell megfogalmaznia Szent Péter válaszát: "Mi hisz
szük!" Ha szemünkkel is szemleljük a szentmise menetében ezt a titkot, több
időnk s főleg több figyelmünk összpontosul arra, hogy kiformáljuk magunk
ban ezt az eucharisztikus hitvallást.

Minden bizonnyal sokfelé okoz fejtörést papjainknak az új asztaloltár. De
ha a pápa Ie tudta tetetni a Bernini-oltár évszázados gyertyatartóir és ki
tudta vitetni a pápakoronázási oltárt a Szent Péter lépcsőire, akkor mi sem
tétovázhatunk. A mai embert faliképek alig hangolják imára. Hiszen ott nem
az igazi, hanem a "festő szeritje" imádkozik. A miséző pap arca viszont való
ság. A kölcsönhatás nem maradhat el, amikor a hívő elmélyült, imádkozó
emberarcba tekint. A miséző is kénytelen minden mesterkéltség nélkül össze
szedett és alázatos lenni. A néppel szemben a misézés nem fakulhat rutinná.
Ezt tanúsítják azok a papok, akik évek óta állandóan a hívekkel szemben rni
séznek.

A mai ember harmadik igénye a szentmisén: családias melegségben együtt
cselekedni. Ezt a közös cselekvést magának a miséző papnak kell vezetnie.
Háttal a népnek azonban nem teheti meg. Azonkívül a miserészeket' végig át
szövik a felszólítás-válasz díalógusaí, Párbeszédet háttal folytatni megint csak
képtelenség. A gyakorlatban nagyon megromlott a latin szöveg kiejtése, ezen
túl azonban az asztaloltár színpadi fegyelmében lehetetlen lesz hadarni. Ott
most újra meg kell tanulni a szavak szép, ünnepélyes kimondását. S így most
már a hívek is nemcsak látják, de mondják és értik is a szentmisét. Ok is
fontosak lettek Krisztus áldozati asztala körül. (Havasy Gyula)

A ZENE SZEREPE A SüKETNÉMA GYERMEKEK NEVELÉSÉBEN. Karl
Hofmarksrichter professzor már 1954-ben a süketnémákat oktató tanárok ak
kori müncheni szümpozionján bemutatta húsz tanítványának játékát az Orff
iskolákban szokásos hangszereken. A bemutató és a hozzáfűzött elméleti fej
tegetések a szenzáció erejével hatottak. A süketnémákat oktató intézetek addig
ugyanis a köznapi beszédet tanították. Nehezen tudtak azonban eredményt
elérni, mert nem állt rendelkezésre olyan módszer, mely a mindennapi beszéd
érdességét és keménységét dallamosabbá, a süketnémák számára is felfog
hatóbbá tenné. Pedig mindenki, aki csak ebben a szakmában tevékenykedett,
tudta, hogyasüketnémák tapintó és vibrációs érzékei azok a pontok, ahol
a süketség falai áttörhetők. (Manapság, az úgynevezett aidometerek bevezetése
és alkalmazása nyomán lényegesen több hallásmaradványt fedeztek fel náluk,
mint eddig bármikor.)

Ebből a következtetésből kiindulva a kísérlet szervezői arra a megálla
pításra jutottak, hogy igen nagy jelentősége van a hangszer "megütési effek
tusának". A süketnémák nem hallják a hangvilla hangját, megütéset mégis
érzékelik. Ez arra mutatott, hogy valószínűleg a többi ütőhangszer megszólal
tatásának pillanatát is érzékelni fogják. Az ütőknek elsősorban az Orff-iskolák
ban van nagy jelentőségük (mint ahogy Karl Orff világszerte népszerű művei

is elsősorban az ütőhangszerek változatos kombinációin alapulnak).
Hofmarksrichter az ütőhangszerekkel kezdett kísérletezni, ezek segítségé

vel próbált eredményt elérni a süketnémák zenei nevelésében. Bőr- és fado
bokat, üstdobokat, xylophonokat, metallophonokat és harangjátékokat szólal
tatott meg, és figyelte tanítványai érzéklésének fejlődését. Üjabb kísérleteinek
eredményeiről nemrégiben számolt be Salzburgban azon a konferencián, me
lyet a süketnémákkal foglalkozó nevelők részére tartottak 1965 júliusában.

A tanácskozás hallgatóinak rögtön feltűnt a gyermekek vidámsága és köz
vetlensége, melyet a nagy hallgatóság előtt sem veszítettek el. Hofmarksrich
ter egészen egyszerű kísérlet, bemutatásával kezdte előadását. Egy süketnéma
kislány mögött három ütőhangszert állított föl: xylophont, kis üstdobot és egy
gonget. A megütés után a gyermek hátrafordult, és rámutatott arra a hang
szerre, amelyik szólt. Többszöri megütés után meghatározta az ütések számát
is. Bizonytalankodást csak egyszer éreztek, amikor a gong ütésszámát kellett
meghatároznia. (Ennek az a magyarázata, hogy a gong hangja tovább szól,
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rníg az üstdob és a xylophon szárazabb hangja hamarabb elhalkul. Ezért nehéz
az egyes ütéseket számontartani, hiszen azok néha összemós6dnak.)

Nagyobb meglepetést keltett az, hogya gyermekek a hangmagasságok
különbségét is érzékelni tudták. "A vibrációs érzés minősége egészen más 
mondotta a kérdésekre válaszolva a professzor - a teljesen süket gyerme
keknél. Rövid gyakorlás után azonban ezek is teljesen el tudják különíteni
az egyes hangmagasságokat. A különböző hangokat a test különböző részein
lokalizálják: a magas hangokat ,fent', azaz a fejben, pontosabban az állkapocs
és a homlok rezonáló üregeiben,a mélyebb hangokat pedig a lényegesen na
gyobb has- és mellüregben. Ez a tapasztalat élettanilag is indokolja a süket
néma gyermekek ritmikai-zenei nevelését."

A hangok magasságkülönbségének és a két hang különbségének érzéklé
sével megtörtént az első lépés a hangok közötti kapcsolatok világába. Ennek
teljesebb érzékeltetésére Hofmarksrichter a hangzás és a mozgás kapcsolatára
és összefüggései re utalt. (Örtás, elefánt - nagy, lassú léptek - széles hang
közök; kis törpe - gyors lépések, szűk hangközök stb.) A mindennapos élet
tapasztalatokat is hangokba lehet a fejlődés későbbi fokán rögzíteni. Az egyik
fiú arra a kérdésre, hogy mít jelent számára az eső képzete, a xylophon gyors
ü tögetésével felel t.

A jellegzetes mozgásjegyek összekapcsolását mozgáskövetkezménnyé, majd
az iskolai hangszereken egyszerű gyermekdalok előadását Hannelore Schmidt,
a professzor munkatársa mutatta be a tanácskozás részvevőinek. Minden erő

feszítés arra irányul, hogyasüketnémákat megóvják a magányosság érzésé
től. A ritmikai zenei nevelés, még annak legkifinomultabb, legeredményesebb
alkalmazása is egyik része csupán ennek a hatalmas munkának. A beszédjük
ben és hallásukban károsodott gyermekek festenek is, gyurmával alakokat
gyúrnak, vésnek és dolgoznak. A ritmikai-zenei nevelés elsősorban azért lé
nyegesebb, mert a hangok és zörejek észlelése, majd hangsorra kapcsolásuk
a beszéd lényeges folyamatában a süketnéma gyermek is aktívan részt vesz.
Érzi, hogy nem áll egyedül, hanem egy egésznek - a körülötte élő mínden
ségnek és egy szűkebb közősségnek is - része maga is.. Ezután a felismerés
után igen gyorsan megérlelődik benne' az alkalmazkodás és a kőzösségí ma
gatartás.

A beszéd- és halláskárosodott gyerekek nevelése a tanároktól is igen nagy
munkát kíván. Nem elég pszichológiával és anatómíával foglalkozniok, a ne
velés gyakorlatát is el kell saíátítaníok. A ritmikai-zenei nevelés folyamán
felmerülő kérdésekben pedig rögtön döntenlök kell, ezért a hangszereket és
a velük való gyakorlatokat is teljesen ismerniök kell. Hofmarksrichtergya
korlati bemutatókat is szervezett, Gunild Keetmann vezetésével. Itt az Qrff
iskola hangszereit ismertették először, majd e hangszerek kezelését, a hangok
kombinációs lehetőségeit, végül pedig a hangzás és mozgás kölcsönhatásainak
példáit. A hangszerek kezelése igen elmélyült gyakorló munkát kíván. Nem
elég ugyanis megütni a hangszert, mert az így megszélaló hang nem feltét
lenül kelti mozgás érzetét. Csak a megfelelő testtartással megszélaltatott han
gok állják meg helyüket önmagukban is, csak ezek alakulhatnak hullámzó,
vagy előrehaladó mozgássá, Természetesen ezek a gyakorlati kurzusok nem
képezhettek senkit tökéletes oktat6vá, de a módszert s az eredményekhez
vezető utat könnyen meg lehetett ismerni. Hofmarksrichter eredményei nyo
mán a német süketnéma-intézetek több mínt egyharmada tantervébe vette a
ritmikai-zenei nevelést. A professzor és munkatársainak vezetése alatt olyan
tanítókb6l és tanárokból álló közösség kezd kialakulni, melynek vezérlő elve
az embernek ember által való megsegítése és a szeretet soha ki nem alvó
gondolata.

Hofmarksrichter és munkatársai a beszéd- és halláshibával született gyer
mekek nevelésében értek el bámulatos eredményt. Különös jelentőséget ad
kísérleteiknek a gyermeki lélekben keletkező gátlások feloldása és a közösségi
ember megteremtése. Eredményeik érdekes egyezést mutatnak a hazánkban
múködő zenei tagozatú általános iskolák tapasztalataival. A tanulmányi ered
mény ezekben például lényeges emelkedést mutat, és rendszerint felülmúlja

131



a nem szakosított általános iskolákat. Ez is azt mutatía, hogy a zenének való
ban sok olyan, még ma sem feltárt hatása van, amely jobbá, eredményesebbé
és szebbé teheti az emberi életet. Orfeusz lantjának szavára megnyíltak az
alvilág kapui. Manapság már nincsenek Orfeuszok, de a zene még mindjg
csodát művelhet... (Ferencz László)

TAKATS GYULA VALOGATOTT VERSEI: ÉVEK MADARAK. Takáts
Gyula pontosan harminc évvel ezelőtt jelentette meg első verseskötetét, a
Kutat, melyben 1930 és 35 között írt költeményeit gyűjtötte egybe. Első ver
seinek hangja belezengett a nemzedéki kórusba: akkor lépett fel a Nyugat
harmadik nemzedéke, s Takáts Gyulát nem csak kora, hanem költői témái,
világítása is a nemzedék tagjai közé sorolták. O is az antik mintákat idézte
vissza első költeményeiben, azonban már ekkor is sajátos pannón íz jellemezte
költészetet, versei megteltek a táj szépségével, illatával.

A völgyben pásztor tilinkóz,
és hófehér a nyáj.
Az ökrök smaragiI-fűbe lépnek,
s hogy latin színt adjon az egésznek,
Bacchus bordala csendül
a présházak felül.

Radnótitól elkezdve majd mtndegyiküknél visszacsendül ugyanez a kép,
és jelentéstartalma is azonos: az ellenséges, válsággal küszködő világgal szem
ben a költő kialakítja a maga világát, és abból merít erőt az embertelenség
ben. Horatius, Vergilius és Berzsenyi ennek a költői hagyománynak a gene
zise, Takáts Gyula azonban kezdettől új képekkel színezi elődei költői világát.
Az élet legapróbb jelenségeiből is költői mondanivalót formál, éppen olyan
nyitott, derűs lélekkel csodálkozik rá a legkisebb jelenségekre, mint a legna
gyobbakra. Míg nemzedéktársainak a magánnyal is meg kellett küzdeniük,
Takáts első verseitől kezdve a természet tárgyait személyesíti meg, őket ru
házza fel emberi tulajdonságokkal. és közéjük menekül, ha elfáradt a világ
zajától:

A szomszéd kéményéből fáinkra folyik a füst.
A hold pengéje még hüvelyébe bújt ezüst.
A jámbor, jó tyúkok az akácágra ülnek.
A csillag-sarkantyúk még messze hegedűlnek.

(Alkonyóra)

Az emberközelség. a humanizmus emeli ezeket a korai költői kísérleteket
is a kor lírájának élvonalába. "Az igazi költészetben a világmindenség, emberi
méretű aránya bontakozik ki" - írja Takáts Gyula "Rövid vallomás a köl
tészetről" című cikkében. S ez a vallomás adja verseinek igazi értékét: min
denben meg tudja mutatni a végtelent, de emberközelségbe állítva az örök
humánum eszményének szellemében:

Zeng a víg csalogány, kinn, a liget ölén:
Zöldül, újul a táj, érte a tél kimúlt.
Szirmot ringat a sír a lúgos oldalon,

s lombból sző" a tavasz reményt.

A metrum, a bőven áradó képek is az antik mintákat zengik vissza. ám a záró
kép mégis tovább mutat: a mindennapos jelenségek mögött a költő távlatokat
nyit és örök eszményeket sejtet. Pedig a Május című kötete (amelyből ez a
költemény is való) talán legválságosabb időszakának verseit gyűjtötte cso
korba. 1939-et írtunk akkor, a magyar költészet horizontja elborult, a régi
antik idill megszürkült, a táj kietlenné vált, és már nem nyújtott vígasztalást
a költőnek. Takáts Gyula azonban ebben a korban is tud kihez fohászkodni:
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Az út végén mohos kereszt.
Rajta függ a krisztusi test ..•
Fia vagyok, ő nem ereszt ..•
Eső, sajgó testünk [ereszd!

(Félálomban)

Költeményeinek azonban egyre gyakoribb témája a kőzelgő világégés. Újra és
újra felfohászkodik, békét, megnyugvást esd szeretett hazájának:

Lapulj hát, szűk honom! Dús ötvösremek.
Most híred árán is, de béke kell!
Egi pásztor, langyos subáddal takarj!'
Reményünk zsengéje tán majd égre kel ...

(Kétségek között)

A második világháború után feleszmélő magyar költészetnek Takáts Gyula
kezdettől munkása. Verseiben még sokáig vissza-visszazenga pusztulás rémítő

víziója, ám új célt tűz ki maga és az egész magyar költészet elé:

Az ember lelje végre meg
az eszmék s népek közt az egy utat,
amely a jóság fái közt
ez őrült bolygón igazra mutat.

(Az emberekhez)

József Attila emlékének ajánlotta ezt a versét, s József Attila szellemében jut
egyre több hely verseiben először a felszabadító értelemnek, majd magának
az embernek is, mely a természet helyébe lépve a költő társa lesz az új világ
ban. (1954-ben megjelent verseskötetének címe is: Az emberekhez.)

. Takáts Gyula legujabb költeményeinek legnagyobb meglepetése aligha
nem világképének szinte egyetemessé való tágulása. Az egész teremtett vilá
got fogadja magába, olvasztja költészetté, s ebből a színtézísből az újabb ma
gyar lira egyik legszebb teljesítménye bontakozik ki. Most lesz költészete
olyan, mint közege és Inspirálója a magyar világ, melyről még 1947-ben írtá
egyik legszebb önvallomásában : "Ilyen az én szülőföldem. :Eposzok kies hona,
bátran nevezhetnénk így is, mert irodalmunk két remeke: a Szigetí veszede
lem és a Dorottya választotta földi fészkének. A vidámság és a virtus kedves
ikrei lakják. Farsangos téli szánok és hősök kardjának csengése száll szeliden
kéklő dombjai fölött és völgyeiben felemás mezei életünk titka nyiladozik".
(Ahol gyermek voltam: Somogy.) (Siki Géza)

A TRENTOI SARTORI-űNNEPSÉGMAGYAR VONATKOZÁSAI. A pé
csi székesegyház nagyarányú és általános. érdeklődés központjaiban áJló res
taurálásával kapcsolatban három nagy egyéniség mű\ködésének, illetvé halá
lának '~erek számú évfordulójáról emlékezhetünk meg.

A legöregebb közülük SartoTÍ József Aln,tal sznbrász, aki 250 évvel ez
előtt, 1714-1ben szüietettaz északolaszországá Trentoban. Hazájában a hallha
tatlan meaterek mallett is méltám 1JisIzJtelik.

Sartori József munkásságával a pécsi egyházmegye és a város kitűnő mü
vészettörténetd kutatóia, Petrovich Ede az e1mrúQ.t esztendőben komoly tanul
mányban foglalkozott, amelyből rnegtudhattuk, !hogy a vonzó tehetségű olasz
művész életének alkonyán, 1780 táján Esterházy László püspökmegihívására
érkezett Pécsre. Ezidőben készítette a székesegyház ritka, barokk-kori kin
cseit: Szerit Milhály arkangyal és Szent sebestyén vér1:aniÚ finÖlffi szépségű

ssobraít, A tanulrnánybóí az is ikiitűnik, hogy Sartort pécsi taJl'It.ózkodása utáln
Pozsonyban is megfordult, mielőtt hazájába tért volna. Petrovich Ede 'a 250
éves évfordulóra elküldötte Trentoba munkájának egy példányát, melyet Trento
művészetí vezetősége örömmel fogadott s egylben meglhírvta a pécsi kutatót a
tervezett Sartorí-ünnepségre egy előadás megtartására. Petroviclh Ede ameg
bívást elfogadta és nagy érdeklődés mellett számolt be a múvésa szülőváro-
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sában ümepelJt művészriik pécsi működéséről. Petrovich Ede tanulmányénak
fontosságát az is bizonYiÍtja, 'hogy SartorimagyaroJ.'SZági működéséről szülő

földjén éppen a centenáris fordulóra íródott tanulmányból értesültek. A ta
nulmányt az elmúlt esztendőben olasz nyelrveI1 is kiiadták. Az említett szob
rok<JiIl kívül építészeti emléket is hagyotJtaz olasz művész Pécsen: az Orás
Káptalani Levéltár épületét, melynek restauráeíóia - miként értesülünk 
soron •követi a püspö.!ci palotáét.

A másik kiemelkedő egyéIlIiség Gerecze Péter, aki 1856-ban szailetett Er
delyben és 1914-ben halt meg. MUIIlkássága szorosan hozzátartozik Pécsnek és
~ székesegyháznJak életéhez. Csa1ádjáltól~ottadataink szerínt 1881-ben ma
gyar-és németszakostanári dtiplomájának elnyerése után került a pécsi 1'001
iskolához, A fiatal tanár hamarosan belekapcsolódott a város kulturálís éle
tébe. A székesegyházi építkezések során fe1tárt áI1pádkorliemlékek nyomban
megragadták ft,gyelmét. Kutató munkáia nyomán gyűltegytbe a mai, annyira
nevezetes pécsi Kőtár anyaga. segítette ebben a Dóm nagy emlékű restau
rátora, Dulánszky Nándor püspök. A ,gyűjtemény,t Gerecze Péter irodalmi vo
nalon is feldolgozta A pécsi székesegyház című, háromszáz oldales hatalmas
tanulmányában, mely az újjáépült székesegyház felszentelési ünnepére, 1893-ra
jelent meg. A iklönyv országos si.ikere Gereeze Pétert további művészettörté

neti mUI1!kás5ágra ösztönözte.

A harmadik egyéniség, akiJről szólnunk kell, Gebaner Ernő, az egyház
megye és pécs nagy festőművésze, aki öt esztendeje halt meg 80 éves korá
ban, Halállánaik ötödik évfordulóján azért idézzük emlékét, mert művészi te
vékenysége szorosan hozzátartozik a megújuló Dómhoz. Gebauer ugyaJJ1is fres
kófestő is voít, Székely Bertalan tanítványa, aikdI1ől Székely, a Dóm magyar
szentjeinek festője így nyiJ.atkozott: "Ha egyszer ezeket a freskókat baj érné és
restaurációra szorudnának, azt majd tamtványom , Gebauer Ernő könnyen
tudja pótolni. E7Jt a munkát csak ő végezheti el, hiszen nemcsak ikedves, de
legkJitúlllŐDb talniítványOIlllIlak ismerem, aki a freskófestés technikájáIban is
rendkívül tehetséges." Székely Bertalannak ez a meghagyása, miután Gebauer
Ernő korábban haJt meg, sajnos, nem teljesülhetett. A város és az egyház
megye templomai és Jrozépületei azonban annál bövebben őrzik Gebauer IDUn

káít, Kdfejewtteln egyházi festőművész volt, de rnímden képen és freskóján a
népet örökíti meg realista erővel, ropparet dmamíkávaí, a mozgásnak és ana
tőmiénak pontos ismeretével. il\fint önmaga vallotta, falusi templomoik festése
közben figyelte meg rnodelljeíe: erdészeket, ílö1dművelőket, bányászokat és
főleg Baranya három nyelvű lakóit, "népét", magyarokat, németeket, horvá
tokat. Ez a három nyelvű nép nemcsak öltönye, "viselete" szenint különül el
Gebauer képein, de benső milVolta á:1tal is. Az ő képeinek magya>rja 'büszke,
a német öntudatos.a horváth (sokác) hetyike. Am büszkeséget, öntudatot, hety
késéget egybeolvaszt ezeken a képeken Krúsztus uralma és bélkéje: a maga
lelkisége és tanulmányi iránya szerínt. (Dénes Gizella)

TANULJUNK-E IDEGEN NYELVEKET? Ma az egész világon mindenki
utazik, utazási láz vett erőt az embereken. Az utazással kapcsolatban merül fel
az a kérdés, mi lenne jobb: ha mínden ország nyelvét tudná az ember, ahol
utazik, vagy ha csaJk egy nyelvet beszélnének míndenütt az emberek. Mert
igen sok nyelvről van szó. Számukat a Francia Akadémia 2296-ra teszi.

A nyelvtanulást és nyelvhasználatot még ma is nagyban befolyásolja a
nacionalizmus ilyen vagy olyan változata. Nyugat-Európában fajokról nem le
het beszélni, mégis éles ellentétek vannaJk a nyelv használata miatt. Elég csak
a legutóbbi belgiumi nyelvi ellentétekre gondolni. A holland dicsekszik fran
cia nyelvtudásával. míg a vele közeli roikon flamand ezt letagadja, még ha jól
beszéli is a franciát. Ugyanígy van ez bizonyos mártékben az elszásziaknál és
a katalánoknál. A szükség természetesen mindenféle nacionalizmus ellenére ts
rákényszeríti az embert, hogy tanuljon idegen nyelveket. Európa egykori ki
rályi udvaraiban például nem lehettek meg idegen nyelv nélkül az államolk
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vezetői. A cári udvarban is a francia és a német, később az angol volt a tár
salgás nyelve.

Ha szülők gyermekeikkel idegenbe költöztek, a gyermekek, mint a papa
gáj, utánozták az idegen nyelvet s így tanultak meg beszélni minden nehéz
ség nélkül, míg a szülők a gondolatot megőrlik a szavak és nyelvtani szabályok
malmában. A felnőttek azonban sokszor nem is hajlandók megtanulni az ide
gen ország nyelvét, ahol élnek. Ilyen volt az angolok eljárása, vagy ma az
amerikaiaké. Az oroszok viszont híresek nyelvtanulási készségükről.

Bizonyos, hogy az egyik ember hajlamosabb a nyelvtanulásra, mint a má
sik. Vannak nyelvtehetségek. akik bámulatos könnyedséggel' tudják ezt meg
tenni. A rendszeres tanulással azonban fokozni lehet a gyengébb tehetséget is.
De itt is különbséget kell tenni receptiv, passziv nyelvtudás és produktív, po
zitív nyelvtudás közt. Arany és Petőfi költői művészettel fordították Shakes
peare műveit, de nem beszélték az angolt. Viszont Mezzoianti kardinális
(1774-1849) állítólag 70 nyelvet ismert; még magyarul is írt verset. A mí szá
zadunkban emlegetik E. Krebset (1867-1930), aki ugyancsak állítólag 59 nyel
vet folyékonyan beszélt, IDO-at pedig értett; K. L. H. Schütz (1873-?) 200
nyelvet és dialektust, a "Magyar Díogenes", Menteli (t 1836) 60 nyelvet beszélt
volna. Akár igazak ezek a számok, .akár nem, mindenesetre voltak a törté
netben ilyen "nyelvcsodák". Am ha példájuk nem is utánozható, szorgalom és
tehetség mellett több nyelvet is kielégítö módon elsajátíthat az ember. Külö
nösen ha az életkörülményei is kedveznek neki. A hajdani Osztrák....Magym
Monarchiában a nemzetiségi vidékeken a többnyelvűség míatt könnyen tanul
taik meg egyszerű emberek is két-három nyelvet. Nagyszombatban igen sokan
beszéltek három nyelven: magyarul, németül és szlovákul.

Utóbbi nyelvtudás persze legtöbbnyire kezdetleges és gyakorlati volt s
nem ölelte fel magát a nyelvtant is. Viszont önkéntes tanuláson alapult, szem
ben azokkal az esetekkel, amikor a hódító egyenesen rákényszerítette a meg
hódítottakra a' maga nyelvét. így jártak el annak idején a görög gyarmatosí
tók. Ez volt az oka részben az ószövetségből ismert makkabeusi harcoknak is.
Olykor azonban a magasabb kultúra kerekedett fölül. Tudjuk, hogy a rómaiak
meghódították Görögországot is, magát a görög nyelvet azonban nem tudták
hódító útjában megállítani, mi több, az ő szellemi elitjük is megtanulta ezt a
nyelvet. Cézár légiói azonban már a latin nyelvet vitték szét Európában. A
spanyol hódítók az Új Világban a spanyol nyelvet igyekeztek terjeszteni, míg
Eszak-Amerlkában az angol nőtt a holland és a bennszülött nyelvek fölé. Csu
pán a kanadai francia: tudta megőrizni magát. Legújabban az amerikai válto
zatú angol nyelv terjeszkedik a légiforgalom nyomán, mert a pilóták minde
nütt ezen a nyelven tájékozódnak és így a hatalmas apparátus minden tagjá-
nak meg kell ezt tanulnia. .

Egyes kisebb nyelvek igen határozottan védekeznek az elmúlás ellen.
Ilyen ellenállást tanúsít a baszk nyelv a Pireneusok két oldalán. Ugyanúgy a
kelta nyelvek, ezek közt is elsősorban a breton, amelyet az ottani katolikus
hagyományok őriznek. Vagy az írek nyelve, amely az ír köztársaságban hiva
talos nyelv lett ugyan, de még az ír képviselők is nehezen beszélik, írásukat
pedig maguk az írek sem igen tudják olvasni. Sikeres ellenállást tanúsít a
magyar a német nyelvvel, a finn a svéddel szemben.

Sok szó esett már arról, hogya nyelvek történetében talán a legcsodálato
sabb jelenség a klasszikus héber nyelv új életre keltése a zsidó államban.
Koestler az Ezra tornya című kibbucregényében még gúnyolódott azon, hogy a
traktorosok Jeremiás próféta nyelvén próbálnak beszélni, ma már azonban
Izraelben mindenütt beszélik. A katonai szolgálat volt az a nagy iskola, ahol
a 22 országból jött fiatal férfiakat és nőket megtanították erre a nyelvre. Alig
többre, mint tíz évre volt szükségük ahhoz, hogy a héber nyelv feltámad
jon. Pedig veszélyes ellenfele volt az angol nyelv,amelyet úgyszólván mín-'
denki beszélt, csak nem szeretett. Egyes hírforrások szerint a német nyelíV
elterjedtsége erősen csökkent. Emlegetik, hogy például Hamburgban is angol
nyelven kötik üzleteiket a német exportőrök.
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Hátrányos-e vajon, ha egy közös érintkezési nyelv felé törekednek az
emberek? Viitatható kérdés. A középkor latinja mindenesetre hasznosnak bi
zonyult. Élesen vetődött fel a probléma most a gyarmati uralom alól felsza
badult Afrikában. 'I'anganyíka angolul beszél, Madagaszkár franciául s mindkét
helyen talán ez lesz az általánosan beszélt nyelv is. Sokatmondóan érdekes,
hogy ma Kongában azért róják meg az egykori belga misszionáríusokat, mert
a törzsi nyelveket igyekeztek használni, s nem erőltették ískoláíkban a fran
ciát, holott ez világnyelv. Utalnak arra, hogy Kongóban ma ikereken 400 törzs
80 nyelvet beszél, ami csak nehézségeket gördít a független államélet kiala-
kítása elé. . •

Akárnogy nézzük a dolgot, minden érv amellett szól, hogy okosan tesz
szük, ha idegen nyelveket is tanulunk. 'Ma már a helyes kiejtest is könnyű el
sajátLtani a magnetofon segítségével. Ennek nagy eredményeként könyveli el
egy francia cikkíró, hogy a Szovjetunióban az oroszok ilyen módon úgy le
küzdötték a szlávos kiejtést, hogy maguk a franciák csodálják a legjobban.
Az idegen nyelv azonban nemcsak arra jó, hogy beszéljünk' rajta, hanem arra
is, hogy táguljon a látóhatárunk. Minden újabb nyelvvel elébünk tárul egy
addig ismeretlen kulturális világ is:' (Kosztolányi István)

JEGYZETLAPOK. (A Val de Grűce.) A rue Saint-Jacques csüggesztően

hosszú volt, azt hittem, sosem érek a végére. Már csak otthonossága öntött
belém némi bizalmat: azt is éppen bontották.

A templomot kerestem, a híres Val de Gráce-t, melynek Mignard festette
kupola-freskójáról Molíere írt egy hosszú és meglehetősen unalmas verset; ez
a vers azonban számomra fontos volt, mert Molíére féligmeddig a klassziciz
mus szabályait rögzítette benne, Mignard képét dicsérve és magyarázva: hogy
ez a kép megtanít a fölösleges ékítés kerülésére, a helyes kompozfcíóra, a mér
téktartásra és aránycsságra, továbbá arra, hogyan kell a természetet kijavítani
a művészettel.

Akkoriban fejeztem be azt A klasszicizmus című könyvet, mely aztán a
Gondolat Kiadó stílus-magyarázó sorozatában jelent meg; azért érdekelt any
nyira a Val de Gráce, és kivált a kupola-freskója; míután Molíere verséből egy
jókora szemelvényt lefordítottam, szerettem volna, ha már Párizsban vagyok,
saját szememmel is látni, miről szól. Illetve voltaképpen azt a sejtésemet sze
rettem volna igazolva látni, hogy amit francia klasszicizmusnak nevezünk, az
tulajdonképpen a barokk egy (Hochbarok) változatának sajátosan francia vál
tozata. De ez túl bonyolult kérdés; tény, hogy vándoroltam fölfelé a rue Saínt
Jacques-on, kerülgettem a kőhalmokat, agyamat reszkettették az aszfaltbontó
gépek géppuska-dübörgéseí; aztán megtaláltam a templomot, megnéztem a fres
kót, illetve megnéztem volna, ha egyáltalán ki lehetne venni valamit ebből a
magasságbeli zsúfoltságból, majd pár lépésnyire, az utca túlsó felén, egy trafik
ban levelezőlapokat kerestem a templomról.

Kövér, nyájas, foghíjas asszonyság ült a pult mögött, Beszédes kedvében
volt; kérdezte, minek nekem ennyi lap a templomról. Idegen nyelven mindig
könnyebb tudományos kérdésekről beszélni, mint könnyedén csevegní ; én is ezt
a könnyebbik részt választottam: a Val de Gráce-ról, a freskóról, a barokkról
mondtam egyet-mást. De akkor a jóságos asszonyság már vállon ragadott, vitt
ki a trafik elé, nagy ívet rajzolt a levegőbe, egy láthatatlan kupolát, s a te
nyérnyi széles járdán, miközben azoknyáját súrolták a száguldó autók, sugárzó
büszkeséggel kis előadást rögtönzött a Val de Gráce-ról, mely a római Szerit
Péter mintájára épült; és hogy van ott egy rnúzeum, a múzeumban egy Colonel,
tőle kérjek illusztrációs anyagót a könyvemhez, mert abban a Val de Gráce-nak
múlhatatlanul benne kell lenníe.

Hogyan magyarázhatnám meg neki, hogy bizonyos leadási termínusok át
törhetetlen akadályai miatt mégsincs benne? A Coloneitól kapott képeket máig
egy mappában őrzöm, s valahányszor elém kerülnek, míndíg eszembe jut a
nyájas trafíkosné foghíjas beszéde, és lelkes, nagy karlendítése, ahogy búcsú
záskor még egyszer roppant félkört rajzolt a levegőbe, nekem ajándékozva a
Kegyelem Völgyének templomát, kupolástul. (r. gy.)
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