NAPLÓ
HAMVAS ÉRSEK LEVELE VÁRKONYI IMRÉHEZ EZŰSTMISÉJE ALKALMÁBOL. Várkonyi Imre c. prépost, őrkanonok, az Actio Catholica országos igazgatója, a Magyar Katolikus Püspöki Kar Külügyí Bizottságának ügyvezető \főtitkára, november 5-én, védőszentjének ünnepén mutatta be ezüstmiséjét a budapesti Egyetemi templomban, annál az oltárnál, amely előtt huszonöt éve pappá szemtelték. Az ünnepi mísén a jubiláns kézvezetője Brezanóczy Pál püspök, egri apostoli kormányzó, a magyar püspöki kar titkára volt,
A templom szentélyében a püspökkari konterencía tagjai közül ott voltak:
Kovács Sándor szornbathelyí rnegyéspüspök, Kovács Vince püspök, vád, Cserháti József püspök, pécsi, ljjas József püspök, csanádi apostoli kormányzó,
Szabó Imre püspök, Legányi Norbert pannonhalmi főapát, Schwa.rz-Eggenhofer Artur esztergomi és Klempa Sándor veszprémi apostoli kormányzó. Az
evangélium után ljjas József püspök, csanádi apostoli kormányzó mondott
szeritbeszédet ugyanúgy, mint ahogy huszonöt évvel ezelőtt is ő köszöntötte
erről a szószékről az akkor pappá szeritélt Várkonyi Imrét.
Az ezüstmisét követő fogadáson, amelyen az Állami Egyházügyi Hivatal
részéről Miklós Imre elnökhelyettes és Nagy László főosztályvezető jelent meg,
Kovács Sándor szornbathelyí megyéspüspök mondott pohárköszöntőt. Mind a
templomi szertartáson, mind pedig a fogadásom nagy számban jelentek meg
Várkonyi Imre tisztelői és barátai, akik áldozatos papi és közéleti tevékenységénekközvetlen vagy közvetett ismerői. Külön megbecsűléssel és szerétettel
köszöntöttük mí is a Vigilia részéről, mínt altinek már nem ,egy értékes irását közölhettük.
Várkonyi Imre érdemeit és a magyar katolikus életben vitt szerepét rninden méltatásnál meggyőzőbben foglalta össze Hamvas András kalocsai érseknek, a püspökkari konferencia elnökének alábbi levele, amelyet az ezüstrníse
alkalmából intézett a jubilánshoz:
Főtisztelendő

Kanonok Úr!
Papi életünkben nem számoljuk az éveket, mert az Úr11Jak szentelt élet
egyetlen "szolgálat" abban a missióban, amelynek a szentelésben részesei lettünk. Hosszú évtizedek szokása mégis megállítja a papot élete delén és élete
alkonyán, hogy jubileumot ünnepeljen. Az ezüstmisés pap, éLete delén először
nisszajelé néz, számolást tesz; 25 év tapasztaLatát, sikerét és csalódását, eredményét vagy eredménytelenségét veti egybe, és a kiérett ember és pap aLkotókészségének teljében azután előre néz, és már az ifjú kor tétovázása nélkül
biztos léptekkel halad az ismert úton a határozott, világos célok felé, hogy
majd aranymisésen, vagy amikor az Úr akarja, egyszer megpihenjen. Az aranymisés oisszaieíé néz a megtett útm és élete alkonyán az agg Simeon szavait
idézi. Ezüstmiséken azonban a csodálatos látomástól lelkesült lzaiás szavait
kell mondogatni: "Ecce ego, mitte me" (Iz. 6, 8.). A magukat feltáró feladatok
sokfélesége hívja a papot, mint Szent Pált a macedon férfi: "jöjj ... és segíts
rajtunk" (Ap. cs. 16, 9.). És mennie kell és tennie kell, mert a kegyelem oldhatatlan ereje, a "caritas Christi!" nem ismer megállást és pihenést.
Ez volt Főtisztelendőséged papi élete is. Hosszú, komoly felkészülés után
1941. november l-én Mindenszentek ünnepén pecsételte meg az Úr Főtiszte
lendőséged "ecce ego, mitte me" izaiási készségét, és nyerte el Főtisztelendő
séged a papi rend felvételével azt a lelki hatalmat, apostoli küldetést, amellyel
mindenkit üdvözítenünk kell, vette azt a szolgálatot, amely végigkísér egész
életünkön keresztül... E napon FőtiszteLendőséged bizonyára emlékezetébe
idézi az örök Főpap szívet megindító szavait: Nem ti váLasztottatok engem,
hanem én választottalak titeket, és arm rendeltelek, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt.
Főtisztelendőséged nem húzódott a munkától, amikor a homokmégyi tanyavilág sarát kellett taposnia, vagy amikor, mint hitoktató és hittanár a gyermekekkel és az ifjúsággal foglalkozott. Készségesen állt Főpásztora szavám az
ifjú papi nemzedék nevelésének nehéz és felelősségteljes munkájába, hogy 11
esztendőn keresztül, mint tanár és a szeminárium rektora, hozzáértő kézzel
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formálja, aZakítsa az ifjú leviták munkába álló sorát. Ezután új szol.gálat várt
Magyar Püspöki Kar az Actio Catholica országos központjának vezetésével bízta meg. Széleskörű tudásával és rátermettségével a
magyar katolikus élet egyik irányítója lett és buz,gó munkásává annak a megbékélésnek, melynek egyik határköve 1964. szeptember 15-e.
Közben még egy felelősségteljes szolgálatot vállalt, Istenben boldogult elő
döm halála után a Főegyházmeg'ye vezetését. Mint káptalani helynök közel három éven keresztül nagy felelősséggel, hozzáértéssel és rátermettséggel vezette,
erősítette az ősi egyházmegye fegyelmét. Örizte, védte, nevelte a rábizottakat,
messzelátó szemmel erősítette az egyházközségeket. Hosszú lenne felsorolni a
megújult templomokat és plébániákat, csak a külsejében megszépült főszékes
egyházat emelem ki és az azóta felépült kaslkantyúi templomot, melyek Fő
tisztelendőséged körültekintő gondosságát hirdetik. Köszönettel tartozom ezekért Főtisztelendőségednek,mert az én utamat egyengette és az én kormányzásomat tette könnye bbé.
Amikor az ezüstmisés oltárnál a felséges Istennek bemutatja hálaáldozatát a vett jókért, és további kegyelmet és erőt kér a jövő feladataihoz, barátai,
volt növendékei, e,gyházmegyés paptestvérei imái mellett, akik nagyrabecsüléssel és szeretettel viseltetnek volt, Ordináriusuk iránt, a Főpásztor imája is
kiséri, és megköszönve lelkipásztori, oktatói és nevelői, valamint közéleti munkásságát, személyére és nemes papi törekvéseire az örök Főpap gazdag áldását kívánom és szeretettel adom főpásztori áldásomat. Jóakaró főpásztora:
tAndrás s. k. érsek
Főtisztelendőségedre. A

l'1:LMÉNYEtK ÉS ÉRDEKESSl'1:GEK A NEMZETKÖZI HITTUDOMANYI
KONGRESSZUSON. Elrecleti1egasak arról volt szó, hogy valamelyik pápai
egyetem, nyilván a Gregoriana keretében, helyi jeUegű teológus-találkozot, ún.
convegno-t rendeznek, s ezen a "zsinat-utáni hdttudományról" folytatnak megbeszélést. VI. Pál pápa döntött később úgy, hogy hivatalosan is nemzetközi
kongresszust lhívjanak össze, éspedig Cong'l'essus internationalis de theologia
Concilii Vaticani II., vagyis "nemzetközd kongresszus a II. vatikáni zsinat teológiájáról" címmel, Ilyen előzmények után jött össze szeptember utolsó hetében míntegy 1200 teológus a Domus Pacis-ban, amely Róma legnagyobb
kongresszusi termét foglalja magában.
Hogy a Szentatya nagyszabású és nemzetközí értekezletet ,kivánt, annak
legfőbb okát rninden bizonrnyal némelyeknek vagy többeknek is abban az aggodalmaban kell látnunk, hogy a zsinat által kinyilvánított kutatásí szabadság,
ha ezt tévesen értelmezik, veszélybe sodorhatja a teológiai tanítás tisztaságát.
E:r:re utalt nem sokkal előtte Ottaviani bíborosnak, a Hittani Kongregáció
proprefektusának a világ püspökeiihez intézett levele is. Ebből a szempontból
jelentős a kongresszus elnevezésének már ernJí'Íett módosítása is, amivel a
Szentatya határozottan kífejezésre juttatta, hogy a "zsinat-utáni" teológiának
a zsinat szellemiségében fejlődő teológiának kell lennie.
"Kéziratában", amelyet a megnyító ülésen Pizzardo bíboroson keresztül
a kongresszus résztvevőihez intézett (s amelyet fakszírnilében míndenkí meg
is kapott), a pápa nyomatékosan leszögezte: "A zsinat a szerit tudomány mű
velőtt olyan teológia kdműve!éséreburoítja, amely egyben lelkipásztori jellegű
is, és a tudomány módja szerínt való. AUjon ez szeros kapcsolatban az egyházatyák tanításával, a líturgíával és különösen a szentírással, az egyházait, nevezetesen Krísztus helyettesének tanítóhivatalát pedig rníndig a legnagyobb
tisztelettel övezze... ElsősoI'lban szükséges az egység megőrzése abban a te1[es rtaruban, amelyet a zsínae előadott. Mivel ezt egyetemes zsinat tekintélye
hagyta jóvá: az egyházi tanítóhivatal rnűve, ezért tehát az, ami ebből a hit
és az erköles anyagához tartozik, az igazságnak: Iegközelebbí és általánds normája, és ettől a teológusoknak tanulmányaikban sohasem szabad eltérniök."
A kongress:zuscélja, hogy "a zsinat áJ.dásos ihletése nyomán megújuljon az
egyház egész élete", ehhez pedig okvetlenül szükséges a teológusok működése,
"Azok. az életképes magvak ugyanis, amelyeket a zsinat elvetett, nem jutnak
addig teljes érésre, amig szerény szorgossággal ismertté nem teszik, s a keresztény nép, míután megismerte, birtokába nem veszi azokat. Ebből máris
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nyilvánvaló mennyire meg kell becsülni a teológusokat, mint akik másoknál
alkalmasabbak arra, hogy - az egyház tanító hivatalának vezérlete mellett a kutatás munkáját elvégezzék."
Ez volt a pápa súlyos üzenetének a veleje. Utána a Szemináriumok és
Egyetemek Kongregációjának másodprefektusa, Garrone volt lyoni érsek mondott megnyitó beszédet, a Szentatyáéhoz hasonló hangvéte11el. Vannak olyanok,
akik a zsinat alapján vélt jogot formálnak szinte míndennek kétségbe vonására - jelentette ki az érsek. "Sürgősen szükséges tehát annak rögzítése, hogy
melyek azok a zsinat által meghatározott dolgok, amelyekhez már szó sem
férhet és így vita tárgyát sem képezhetik, s melyek továbbá azok a dolgok,
amelyeket még a .zsinat fényénél kell vizsgálni."
.
Igen - de ezeket a kérdéseket már mind előre meg is állapították. Az
előkészítő bizottság pontosan' meghatározta a témákat és felkérte az előadókat.
Voltak konferenciák, vagyis félóráig tartó előadások, és voltak ún. közlések
vagy közlemények (commun'ÍCatíones), amelyekre csak negyedóra juthatott.
Hozzászólás a konferencia-előadások után volt lehetséges, de inkább csak elméletben, mert nagyon kevés idő maradt. A panasz a túlterhelés miatt egyébként is általános volt. Hat teljes napig tartott a kongresszus, szeptember 26-án
reggeltől október l-én, szombaton este hétig. Szeros értelemben vett előadás
17 hangzott el. közlernény 55. Az előadók kétségen kívül neves teológusok voltak, a hallgatók ellenben csak igen kis részben. Tulajdonképpen meglepő volt,
hogya vezetőség a pápai egyetemek hallgatóinak helyet adott a kongresszuson.
Nyilván abból a meggondolásból, hogy belőlük kerül ki majd a jövő, mégpedig
a közel jövő teológus-élcsapata,
A túlterhelés következményeként a vezetőség kénytelen volt az előadáso
kat párhuzamossá tenni, éspedig eléggé helytelen módon éppen az egy témakörbe tartozókat. Igy önkéntelenül első- és másodosztályú előadások szulettek,
Magam például szívesen vettem volna, ha Henri Lubac előadása ("Az egyház
mísztériuma'') mellett hallhattam volna még Edward Schillebeeckx-ét is, aki
az egyházat mínt ős-szakramentumot tárgyalta, de a kettő egyidőben volt.
Hozzá még a "másodosz,tályba" soroltak jóval kisebb termet kaptak - nem is
itt, hanem a Propaganda-egyetem egyik épületében -, ahol mikrofon sem volt
felszerelve, s így a távolabb állók gyakorlatilag semmit sem hallhattak. A Domus Pacistól csak életveszélyes, két fal közé szoruló úton lehetett idejutni,
szörnyű autó-tülekedés között lopakodva. Én csak akkor kockáztattam meg
ezt az utat, amikor egykori lskolatársarn, a világhírű Josef Andreas Jungmann
előadására mentem, Témája érdekes volt: az Úr jelenléte a kultuszközősségben.
A legvilágosabb volt az előadások közül, amelyek ezt a, témát érintették. Arról
a tételről beszélt Jungmann, amelyet a bencés Odo Casel 1923 óta hangoztatott: Krisztus jelen van nemcsak a misében és az eukarisztiában, hanem jelen
van minden szeritség kiszolgáltatásánál is, sőt jelen van akkor is, arnikor imádkoznak, különösen az egyház ősi közös imáiánál. a zsolozsmánál; ugyanígy jelen van az egyházi évben is, mintegy megszületik karácsonykor, kereszten füláldozza magát, feltámad, mennybe száll - az egyházi esztendő egyes szakaszai
szerint,
Burkhardt Neunheuser is erről tartott előadást,amelyben kifejtette, hogy
jelen van Jézus az istentiszteleteken, mint Isten, a mlsében azonban nemcsak
mínt ilyen van jelen; valósan (reálisan) van jelen DZ istentiszteleteken és a
szeatségek kiszolgáltatásánál, a misében és a megmaradó eukarisztiában azonban lényege (szubsztanciája) szerint is jelen van. S csakugyan, ez a vonás választja el a különböző krisztusi jelenléteket egymástól. Karl Rahner (akit valaki "a zsinat oroszlánjának" nevezett el), ha jól értettem, eltért ettől az állítástól és Jézus valamennyi [elenlétét azonosnak jelentette ki. Szerímtem azonban a két jelenlét nem lehet teljesen azonos, mert ez csökkentené Jézus eukarisztikus jelenlétének valóságát.
Sem ez a kérdés, sem a többi nem nyert tisztázást. Nem is várhattuk ezt
a témák zsúfoltsága és az idő kiszabott rövidsége miatt. Igy volt ez a másik
nagy problémánál: a püspöki kollégíalttás kérdésénél is. Klaus Moersdorf
adott elő erről. Szerinte a püspökök kollégiuma, mivel nem fizikai személy,
nem rendelkezik azzal a teljes képességgel, hogy az egyház láthatatlan fejét,
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Krísztust képviselhesse; Krisztust ezért az egyetemes egyházban a pápa képvíseli, a helyi egyházakban pedig az Illető terület püspöke. Gagnebet dominikánus atya az egyház egyetemes főhatalmának kettős alanyáról értekezett. A
pápa - mondotta - az egyház egységének elsődleges alanya, a püspökök kollégiuma pedig a pápával az élen a másodiagos alany. Francis Sullivan jezsuita
professzor a püspöki kollégiumról, mint a csalatkoznatatlamság hordozójáról
adott elő közleményt. Szerinte akkor csalatkozhatatlan a püspöki kollégíum,
amikor a püspökök az egész világon széjjelszórva azonosan tanítanak. Ugo
LattoYl.zi a püspöki kollégiumnak a pápához való viszonyát fejtégetve cáfolta
azt a hiedelmet, hogy a püspökök kollégiumának hatalma egyenesen Krisztustól, a pápa megkerülésével, származnék.
Emlékezhetünk, menriyi vi tát váltott ki a mariológia a zsinaton. Most
Franz Braun dominikánus ismertette a kérdést a zsinat tükrében. Mások is
hozzászóltak a témához «Eamon Carroll, Gerald Corr), de csalódást jelentett
Carlo Balié ferences tudós előadása. Balié volt az, aki rnintegy harrnínc évvel
ezelőtt Duns Scotus műveit kritikai kiadásra készítette elő. A negyvenes évekbenlVIa,gyaI1országon én kutattam számára Scotus középkorí kéziratai után
némi, de kevés eredménnyel. Balié most felpanaszolta, mekkora csalódás volt
sokfelé, hogya zsinat nem rnondott ki új mariológiai dogmát, s ezért javasolta, a kongresszus kérje föl a pápát, hogy a kegyelmet közvetítő Máriának
legalább általánosan kötelező ünnepet rendeljen el. Amikor a gyülekezet ezt
élénken helytelenítette, Balíé amellett kardoskodott, hogy legalább a Lorettói
Iitániába vegyék he új címekül az "egyház anyja", "az angyalok anyja" és
az "egység anyja" cimet, de ez a javaslat is az előzőnek sorsára jutott.
A biblia és a szerit hagyomány is alaposan megvitatott témája volt a
kongresszusnak. Az ősz Pierre Benoit dominikánus, a jeruzsálemi École Biblique
rektora, azt fejtegette, hogya szentírásnak elsődleges szerepet biztosít a kinyilatkoztatott igazság konkrét jellege, ezért a bibliának kell a teológia lelkének
lennie. Umberto Betti ferences professzor a hagyományról adott elő a "Dei
verbum" kezdet ű zsinati konstítúció alapján. Bemutatta, hogya két fogalom,
szentírás és hagyomány, nmcs egymással ellentétben. Nem mellőzhetem itt
Yves Congar fontos megjegyzését, míszerint a spekulatív teológia (dogmatika)
és az exegézis (szentírás magyarázás) viszonyának problémáját míelőbb tísz-:
tázní kellene. A teológia ugyanis majdnem míndenütt megmaradt abban az
állapotban, amelyben az exegézis mai fejlődese előtt volt, s a kért tudomány
szakértői egymást gyakran Illem ismerik Ez pedig rnondta találóan Congar
- könnyen vezethet a kettős igazság helyzetébe.
A misszíók kérdésével Ioapcsolatban alapvető kérdésnek bizonyult, hogy
rnrlyen helyet foglalnak el a nem-keresztények és vallásaik az üdvösség történetében. Erről tartott Alszeghy Zoltán előadást, amely véleményem szarint a
legnagyobb sikert aratta a konferenciák kőzül, Különös érdemének vélem, hogy
feltárta a ma még nyitott problémákat is.
Ha megkérdezzük, hogy a túlzsúfolt kongresszusnak volt-e valanni haszna,
határozott igenne! kell feíelnem. Egyébként is - rnínt Congar helyesen állapította meg - az ilyen kongresszusoknak míndig megvan az a hasznuk, hogy
felkeltik a fraternité, a testvériség érzését és tudatát. A kongresszus tanulságaihoz tartozik VI. Pál pápa személyesen elmondott búcsúztató beszéde is. "A
teológia - mondotta - a közvetítő az egyház hite és a tanítóhivatal között ...
Álljon csak lmindig hivatása magaslatán, nem az Isten igéje fölött, hanem annak szolgálatára." Az egyházi tanítóhivatalnak és a teológiának közös gyökérzebe a kinyilatkoztatás, ezért feladatuk, hogy tanúskodjanak a kinyilatkoztatott igazság mellett, terjesztve és megvédelmezve azt. Közös feladatuk mellett
sem szabad azonban elfeledni különleges funkciój ukat. A tanítóhivatal a hit
letéteményét hiitelesen és csalatkozás nélkül magyarázza és ezzel kapcsolatban
felülbírálja a teológia által javasolt új utakat és tanításokat. A teológiának
viszont azt a hivatása, hogy az isteni kInyílutkoztatást elmélyítse és tovább
kibentsa. Mindkettőnek közös a célja: az, egész emberiséget az örök üdvösségre
elvezetni. "Befejezésül kérésem van hozzátok! Segítsetek a katolikus igazság
megvédésében és a tanúságtételben. Kérlek titeket, legyetek testvéri szívvel
irányomban, és a püspökségben testvéreírn irányában. A ti segítségiek meg-
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könnyít; és termékenyebbé teszi föladatunk teljesítését, amelyet az úr reánk
bízott, azt, hogy a püspökökkel együtt hűségesen megőrizzük a katolikus hit
letéteményét."
Végül néhány személyes mozzanat. Találkoztam Jungmannal, akivel ezúttal is igen tanulságos beszélgetéseket folytattam; Burkhardt Neunheuserrel,
akit Maria-Laaohban ismertem meg, s akinek Rómában megjelent művern nagyon
jó krí tíkáját köszöntem meg. Beszélhettem Carlo Colombo püspökkel, aki a pápa
házi teológusa, megismerkedtem Joze] Slipyj bíborossal, összejöttem Karl
Rahnerrel, Bruno Lőwenberggel, az erfurti teológiai "studium" rektorával és
sok mással. A kongresszus után Zemplén György kollegámrnal, a római Pápai
Magyar Intézet rektorával együtt meglátogattam Garrone érseket Kongregációjának székhelyén. Majdnem félóra hosszat beszélgettem. illetve beszélgettünk vele. Régen találkoztam ilyen igazán szeretetre méltó és nyított lelkületű
vezetővel, rnint Garrone érsek. (Radó Polikárp)
AZ OLVASO NAPLOJA. Félezer Iapos kötetben gyűjtötrte egybe Sőtér
István esszeit és tanulmányait a két háború közötti magyar irodalomról, megtoldva azokkal, melyek "a jelenbe átnyúló múlt" alakjaival foglalkoznak, és
néhány fontos krrtikaí és vita-írással."
Ezeket az alakokat és problémákat az elmúlt húsz év irodalomtörténetírása és kritikája nem míndíg szemlélte tiszta szemmel; a látást sokszor homályosították el indulatok, elfogultságok, előítéletek, s olyan egyoldalú elméletek, amelyekről az idők folyamán kiderült, hogy se nem helytállók. se nem
hasznosak. Sőtér István könyvének címe világos utalás arra, hogy állásfoglalásaít, Eiuard szavával, a "tisztán látás vágya" sugallja. Ezt írja bevezetésü1:
"Az irodalom: tükör. De a tükrök nem egyformák. Vannak homályosabb és
tisztább, egyenetlenebb és csiszoltabb tükrök. Vannak tükrök, melyek nem
mutatják meg az egész embert, mert túl magasan, vagy túl alacsonyan függesztették fel őket. A tükrök minősége is megszabja a tükrözést. Vannak tükrök, melyek tisztulnak, s vannak, melyekre pára telepedik. Stendhal tükrét
nagyonis sokféle változatban és rnínőségben képzelhetjük el. A baj az, hogy
többnyire egyféle rninőségűnek tételezik fel."
Sőtér István könyve jelentős lépés abba az irányba, hogy a tükröket ne
egyféle minőségűeknekIDépzeljük,hogy az irodalmat ne akarjuk míndig míndenestül valamiféle fiktív közös nevezőre hozni, és ne áltassuk magunkat azzal, hogy van valami általánosan érvényes levezetési szabály, amellyel rnínden
író rnínden művét mindig meg lehet fejteni, s az irodalom minden egyenletét
mindíg meglehet oldani. Az igazság inkább az, hogy minden egyenletnek
megvan a maga saját megoldási módja, minden rejtvénynek a saját kulcsa, és
csak akkor kapunk valós eredményt, ha ezeket alkalmazzuk, és nem valami
mást .helyettük. "Az irodalom azzal támogathat ja leginkább a maga igazságait,
ha különféleképpen, és különféle módokon tudja ugyanazt bebizonyítani." (És
ha a mondatban Sőtér István kiemeli az úgyanazt szót, másfajta kiemeléssel
hasonlóképpen hangsúlyoznunk kell, és hangsúlyozza egész könyvével ő maga
is a különféleképp és különféle módokon szavakat.) "Ha az irodalmat - folytatja - egyetlen ábrázolási mód kordájába kényszerítjük, épp hitelétől és ábrázolási hitelességétől foszt juk meg."
Míndebből kővetkezik, hogya stílus, irányzat, iskola önmagában véve, mínt
stílus, irányzat, dskola, egyszerűen tény, jelenség, keret, -mely megtöltődhet
ilyen vagy olyan árammal, de eleve, pusztán stílusvoltában még se nem üdvösség, se nem kárhozat - társadalmalag. A "forma", illetve stílus persze csak
az együgyűen iskolás szemlélethen választható el a tartalomtól; kevésbé ment
át a kritikai szemléletbc az a másik, ezerszer hangoztatott igazság, hogy esztétikai alkotásnak a "formája" egyben "tartalom" is. A stílus tehát magában
véve olyan [elenség, amelyben a polivalencia, többértelműség, többértékűség
mínden lehetősége megvan. Ahogyan Sőtér István írja: "A kűlönböző programok és iskolák nyomán kialakult stílusok, illetve módszerek a legkülönfélébb,
egymással ellentétes hatást és célt szolgálhatják; a szimbolizmus, illetve a fu• sötér rstván: Tdsztuló tülm"ök. Gondolat,
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turizmus egyaránt szelgáltak forradalmi eszméket és forradalomelleneseket. A
prograrnok és iskolák törekvéseiből egyetlen kőzős vonást, egyetlen törvényszerüséget vonhatunk le: az irodalom időnkint törekszik a régi formák felbontásám, új formáik kialakítására - az új formák pedíg esetleg meggyökeresednek, esetleg elavultakká válnak, és az irodalom helyettük néha ismét újból
a hagyományosakhoz folyamodik." Nincsenek tehát, és kivált korunkban, a hu-

szadik században nincsenekWbbé, ahogy Sőtér István széles világirodalmi
távlatban figyelmeztet rá, "egy,edül üdvözítő" irányok és stílusok: nem lehet
kötelezőleg egyetlen eszményt elöírní, legyen az Petőfi vagy Lorca, Ady vagy
akár József Attila; a Imr drodalrnára is az jellemző, amit más, de némileg rokon vonatkozásban Aragon írt az "és" kötőszó dicséretére a kirekesztő "vagyvagy" helyett. Hogy ennek a mai sokféleségnek milyen társadalmi, illetve te chni kali, sőt gazdasági alapjai vannak, azt az efaita határtémák tudósai bizonyára
sok tanulsággal boncclgathatnák: csábító kérdés, de nem ide tartozik. Tény az,
hogy se Petőfinek nincs klzárólagosságí joga, mínt stíluseszménynek. se Adynak, se Thomas Mann-nak, se Gide-nek, se Beckettnek, se másnak; és tény
ez is: "Ha a jót rossznak momdjuk, bizonyos, hogy nem tudunk létrehozni igazán jót. Ha az egészséges ágakat fűrészeljük le, elsorvasztj uk a fát. Ha az értéket értéktelenségnek kiáltjuk ki, önmagunkat vezetjük félre, s juttatjuk
csődbe."

Lehetetlen itt Sőtér István egyebként oly okosan, az érzékenységeket igazságai kámondásakor oly tapintatosan kímélő hangjában föl nem fedezni némi
ingerültséget. Mégpedig jogos íngerübtséget. Egy egész korszak irodalmáról van
ugyanis szó, egy írodalornról, amelynek maga Sőtér István is legaktívabb részesei közé tartozott, tehát valóban "első kézből" ismerte törekvéseit, rnintegy a saját "bőrén" érezte minöségét, a saját szervezetében igényeit és fejlő
dését, a saját szeme-járásában tájékozódását, látóhatárát, bolygói és állócsillagai rendszerét; egy irodalomról, rnelyet egy, ma már szerencsere többé-kevésbé meghaladott (s nem kis részben éppen Sőtér érdeméből meghaladott)
krttikaí és irodalomtörténeti szemlélet igyekezett kirekeszteni irodalmunkból,
kiiktatni a fejlődésből, s kitudni jogos örökségéből, Ez az irodalom egy egész,
szerencsére nem túl hosszú, kritíkai korszakon át egyszerűen nernJétezett, és
nemcsak azért nem létezett, mert nem volt lehetősége a megjelenésre. A kritikusokat semmi sem akadályozta meg abban, hogy e "nemzedék", illetve nemzedékek művét (mert legalább két, sőt részben három nemzedékről volt szó),
rnűvéböl azt, ami könyvben, folyóiratban hozzáfenhető volt, elolvassa; mi sem
gátolja őket abban, hogy legalább tudatukban számon tartsák azt, ami közvetlenül előttük volt. Nem tartották számon, a lehető legnagyobb készséggel feledkeztek meg róla; ne firtassuk, rniért. Azt se bolygassuk, rnit vesztettek vele,
és ,mit Irodalmunk; e veszteségeken is jócskán túl vagyunk már. De idézzük
Sőtér Istvánt: "A harmincas évek irodalmának valóban értékes része a humanizmus talaján állt, s közvetlen. vagy közvetett rnódon szembeszegült a fasizmussal. Vagy legalábbis a szembeszegülés módjait kereste ... A felszabadulás utáni irodalmi fellendülés rnintegy jutalma, beteljesülése volt a legjobb
erők ilyen ellenszegülési törekvéseinek... Ezt a korszakot új fényben kell
látnunk: a felszabadulás utáni korszak törekvéseinek legértékesebb előzmé
nyeit kell benne fellsmernünk. Az, a szemlélet, melyezt a Telismerést magától eleve elutasította, beláthatatlan kárt okozott újabb irodalmunknak. Mi több,
ez írodalom arculatának felismerését, lehetőségeinek felhasználását, s az értékeivel való helyes, felelős gazdálkodást hosszú időre lehetetlenné tette."
Kemény szavak. De olyanerrtbernek, olyan Trónak a szavai, aki belülről,
és joggal beszél, és tudja, mert életében élte át, amiről beszél. Irodalomtörténetnek, kritiikának egyaránt érdeke, hogy megfogadja a szavát.
De nemcsak ebben a némileg "polemikus" vonatkozásban, nemcsak abban,
hogyvégre kellőképpen a helyére tegye új irodalmunk fejlődésében ezt az, egy
időre mindenestül kítagadott, majd amolyan "Prügelknabénak" 'befogadott,
aztán pedig valódi értékéhez mérten már el is ísmert, vagy az elismerés felé
tartó korszakot. íróival, nnűveivel, "nemzedékelivd", a "testvértelennel" és az
előtte járó, oly tragikusan megtizedelttel (tízedelttel ? többségében kiirtottal!),
mestereível, előzményeível. (Aminek méltánylandó teljesítménye a Sőtér István
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fŐSZierkesztésével 'készült új ma,gyarirodalomtöménet hatodik ,~ötete, Szabolcsi
Miklós szerkesztésében; nyilván vannak vitatható pon'tj ai , de mégiscsak első
és alapos kísérlet új irodalmunk egységben-látására és 'a szemlélet eddigi "fehér foltjainak" kitöltésére, a dolgok és tények objektív és értékelő helyükretevésére." Sajnos, már nem lehet elmondani ugyanezt, hasonló mébtánylással,
a tervezett, 1945 utáni irodalomról szóló kiegészítésnek a Kritika hasá'bjain közölt, s ugyanott azóta iis vitatott téziseiről,** talán a Tisztuló tükrök hozzá
fog járulni ahhoz, hogy ez a tervezett tükör is némileg tisztultahiban tükrözze
a dolgokat, s nemcsak hogy ne fűrészeljen le egészséges ágakat, hanem egymásba se tekerjen olyanokat, amelyek a szervezetben másutt és másfele nőttek.)

Túl hosszúra nyúlna ez az, ismertetés, ha megpróbálnánk sorra venni és
"hel~'Te tevés" legjobb teljesítményeit a Tisztuló tükrök-ben; ez egyben 'egy eddigi krttikusi-irodalornszemlélőí és részben alakitói pálya képe is
lenne, hiszen évtizedek anyagával állunk szemben: kezdve a két háboru közt
írt esszéktől. melyben épp a Sőtér említette fasizmus-ellenes humanizmus állásfoglalásának példái állnak előttünk, míntegy a bevezetésben mondottak illusztrácíóiként, a Négy nem.zedék rövid arcképein át egy Halász Gábor, Szerb
Antal portréiátg és .Jeméréséíg", a "nemzedék" so rs áért való szótemelésig.
Vagy az olyan Irásokig, rnínt A kritikúról és az irodalomtörténetírásról, melyben a Horváth János, Eckhardt Sándor, Gombocz Zoltán iskolájából kikerült
nemzedékek képviselője emel nagyon megszívlelendő szót a szenilélet egyetemes igénye mellett, és a specializálódás szakbarbár strucc-politikája ellen:
az ellen, hogy valaki strucc módjára belefúrja fejét az irodalom egy kris, év-·
tizednyi korszakába, egyetlen téma egyetlen ágába, s azon túl se lásson, se halljon, és fogalma se legyen magáról HZ irodalomról, múlt járól, fejlődéséröl, természetéről. Irodalomtörténetet nem lehet a múlt ismerete nélkül művelni,
hangsúlyozza Sőtér István; "a régi magyar irodalom rnellőzése - rnondja mostoha kezelése egyesek szerint a jelen kérdéseinek megoldását segíti elő,
holott épp lehetetlenné teszi"; és: kivált a huszadik század kutatóiának "minél
több korábbi korszakot kell ismernie ahhoz, hogya huszadik században valóban elígazodbasson - hogy irodalomtörténész, s egyben krítrkus is lehessen.
Sajnos, épp a huszadik századi kutatóknál, az élő irodalom kritikusainál érezhet jük leginkább hiányát a korábbi korszakok ismeretének. Mai krítíkánk hiányosságai, gyöngeségei nagyrészt innen származnak" - mondja, s erre a megállapításrahivatottabbat nála, az Irodalomtörténeti Intézet i,gazgatójánál, aligha találhatnánk. Hozzátehetjük ehhez, s másutt ő 'is hozzáteszi, a kellő világirodalmi tájékozottság hiányát. A legalább egy-két más irodalom világában és történetében való [úrtasság és elmélyedés fontosságát, ami mindjárt kiküszöbölné
azokat a hajmeresztő asszocíácíókat, Jégbőlkapott hasonlítgatásokat, időrendi
leg is képtelen elszólásokat, amikkel néhanapján megrökönyödve találkezhatunk.

méltatní e

•
Hogya világirodalmí tájékozottság mire jó és milyen hasznos - hogy egyáltalán nem kacérkodás, nem tudás-fitogtatás vagy kényeskedés, mínt némelyek mindig is hítték és ma is hiszik, abból a gubás-szűrös provinciálízmusból csinálva kultuszt, amit már Vajda János olyan nagyszerűen ostorozott
jó száz esztendeje - azt :mi sem mutatja szemléletesebben, mint egy-egy olyan
tanulmány, mínt mindjárt a kötet elején a Mikszáth Kálmán idő-szemlélete
círnű, amely Mikszáth míndan közismert érdemét elísmerve azért mégis világosan érzékeltetní tudja a valódi rangsort ; azt, hogy bármilyen sajátosan hazai
talajból fakadó s ugyanakkor bármilyen pompás író is Mikszáth, azért mégiscsak bizonyos visszalépést jelent: "A klasszlikus magyar realizmus lehetőségei
akkor vesztek el - olvassuk a tanulmányban - amikor Jókai az, anekdota
könnyebbik útját választotta. Eötvös és Kemény kifejezési eszközei kevésbé
csillogóak, kevésbé rnegejtőek voltak, mint Jókai vagy Mikszáth eszközei. És
mégis, a magyar nagyregény Iehetőségei bennük rejlettek. Ezeknek a lehető
ségeknek forditott hátat a magyar irodalom az anekdota kedvéért."
• A magyar trodalom története 1919-t61 napjainkig. Akadémiai Kiadó, 1966.
•• A magyar trodaíom története a J;e~sza,badulás után. Tézisek. Kritíka, 196'5. 12.
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A Szerb Antal magyar irodalomtörténete című tanulmányban írja Sőtér
István: "A vulgarizáló marxizmus túlságosan egyszerű és közvetlen összefüggéseket konstruál alap és felépítmény között, s éppen ezért a bonyolult, összetett jelenségekkel nem tud mít kezdeni. A szellemtörténet valójában ugyanúgy
szimplifikál, mínt a vulgáris marxízmus: a bonyolult jelenségeket külőníéle
fíkcíókból, önkényesen felállított képletekből vezeti le ... A marxizmus vulgarizálása ugyanolyan tévedésekhez vezet, mint aminők a szellerntörténetre jellemzők." Sőtér István törekvése "a történelmi, a dialektikus materializmus
igazi, elmélyült alkalmazásával míndkét hibát elkerülni", a dolgokat a maguk
bonyolultságában, szimplifikálások nélkül érteni meg és értelmezni, s így lelni
meg "egy-egy kor, egy-egy irodalmi vagy művészetí irány, egy-egy alkotó
egyéniség valóságos kulcsát",
Mi méltánylóbbat rnondhatnánk könyvéről, mint azt, hogya címe hiteles,
a rnunka valós ágált fedi: valóban "tisZJtu16 tükröket" mutat, és tisztuló tükrökben a valót?
* * *
Lényegében Ilyesmiről, vulgarizáló tévhitek oszlatásáról van szó Szemlér
Ferenc eszméinek és jegyzeteinek kötetében is.* Az 1947-ben írt ülDasás
mŰDészeté-'ben rnondja: "Nincs jogunk feltétlenül és mímden meggondolás nélkül elvetnünk azoknak a költőknek a műveit, akik ebben a pillanatban és közvétlenül nem avatkeznak bele rnindennapjaimk életébe, mert kincseiket és üt. kaikat esetleg új haladás eszközéül fogják később felhasználni. Ez így van elvi
szempontból. S ha a költészetet úgy fogjuk fel, mint az irodalmi működés igen
magas formáját, akkor az ilyen költői modor létezését is meg kell engednünk,
éppen úgy, mínt ahogy megengedjük a kvantumfizí.ka vagy a hullámelmélet
létezését." Ilyen és más, a Sőtér Istvánéval rokon gondolatokra bukkanunk
ezekben a régi és újabb tanulmányokban; s ez természetes is: egy égalj alól
jönnek, egy szelderní tájról, a harmincas éveknek ugyanabból az antifasiszta
humanízrnusából, amit Sőtér e nemzedékek általános [ollemvonásakén.t emel
ki. Allásfoglalás volt ez "a hódítók irodalma", egyáltalán mindenfajta ilyen
völkisch-hódító szellemiség ellen, egy bizonyos, talán erasmusinak nevezhető
európai humanizmus nevében. "Humanum nélkül nincs igazi alkotás - ima
Szemlér Ferenc 1937-ben az Erdélyi Helikon hasábjam, Heinrich Zi ll ichnek a
Herrenoolk: ideológiáját képviselő regényével kapcsolatban - legalábbis olyan,
amit az európai szellem magáénak fogadhatna el. Ha a humánum elveszett a
mű mögül, ha :hódító, vak eszmék fűtik, akkor lehet az írás sikeres, lehet
akármi, de nem lehet valódi alkotás." És két évvel korábban, ugyanott: "Európában divat most iaz ösztönösség ésa rnisztikum. Erre azonban csak egy felelet van, az, hogy ami Európában divat, az még nem okvetlenül európai."
Egy táj, egy forrásvidék. Szemlér Ferenc néhány nagy tanulmánya a Nyugatban jelent meg; érthető, ha más-más helyzetben bár, de egy maradt a törekvés is, és Sőtér István sokszínűségért, szinkretizmusért emelt okos szavainak
színtén megtaláljuk a párját Szemlér Ferencnél, így az 1949-51-es keltezésű
Hagyomány és eszménykép-ben. "Saját költői gyakorlatomban - írja - úgy
véltem. lehet, tévesen. hogy semmilyen művészi próbálkozást sem szabad már
eleve és elméletileg elutasítóan kezelni, bármilyen vadságnak és zöldségnek
bizonyul (s az ilyesmit a józan és egészséges haladás levetett kígyóbőrként
hagyja maga mögött). De első pillanatban képtelenek vagyunk eldönteni az új
jelenségről (tehát a művészí jelenségről is), hogy helyes-e vagy helytelen."
Hogy ő maga, teszi föl végül a kérdést, keresgélések, tévelygések, kísérletek közt "miért igyekezett mégis rnindig a költői readizmus útját járni"? A
válasz nem egyszerű, mondja; talán hozzátehetjük, hogy rnemis egészen meggyőző. Társadalmon kívül nincs költészet; meg akarta értetni magát, emberekhez szólt, mindig is hozzájuk akart szólni, lelkesíteni, gazdagítani, tehát
"úgy kellett beszélnem. hogy megértsék". Ez így kézenfekvő és világos; az
igazi probléma azonban csak dtt kezdődik. Mi az, amit megértenek? Ki értse
meg? Az emberek: végtelen sokrétű valami, még osztálytalan, homogén társa• 'Szemlér Ferenc: A költészet értelme. lroda1mi Könyvkiadó, Bukarest, 1005.
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dalom is. Amit az egyik megért, anyanyelveként, az a másiknak zöldség. Miféle kritérium ez a megértés? Egyáltalán használlható-e gyakorlatilag? Ha a
köl:tő az új "tartalmakat", amiket érzékenyebb antennáíval fölfog, úgy próbálja
közölni, hogy visszarordítja a rnegszokott, nem-új nyelvre, képekre, ritmusokra, nyilvánvalóan nem az újat közl! már: csak valamí újról beszél régiesen,
hozzá-nem-illő nyelven, didaktikusan. Nem szelgáltat-e az irodalom története
is. jelene is számtalan példát arra, hogy rniközben krítíkusok érthetetlennek
bélyegeznek és haraggal elutasítanak bizonyos rnűveket, a közönség egy része,
főként fiatalabbja, az újabb nemzedék a saját élménye és szemlélete adekvát
kifejezését ismeri föl, üdvözli és élvezi bennük? Ismét csak Sőtérre utalhatok,
arra a bizonyos ,,'egy,etlen törvényszerűségre", amely szerímt egyszerűen tény,
hogy "az irodalom időnkint törekszik a régi forrnák felbontására, új formák
kialakítására." Miért? Bizonyára azért, hogy e formákban új érzéseket, "tartalmakat"tudjon közölni. A félreértés, nem beszélve a realizmus fogalom és
kifejezés néha már-már kibogozhatatlannak tetsző bonyolultságáról (gondoljunk csak Garaudyra vagy Ernst Fisoherrc), alighanem abban, illetve abban is
rejlik, hogya közérthetőség. egyáltalán megérthetőség esetében többnyire olyan
logikari-értelmi érthetőségre és rnegéntésre ,gondolnak, ahogyan egy újságcikket
vagy egy tudományos leírást ért meg az ember. Holott a művészet, mímden
művészet, így a költészet "érthetősége" is más jeHegű, és megértése sokféle tevékenység: közvetlenebb, nem szorul logikai kífejtésekre, íntuíaívaob, ugyanakkor globálisabb. Tudjuk: egy Iogikadlag abszurd, a tapasztalati ellenőrzés
szerint képtelen jelenség, kép, képzettársítás költőileg, mint költői valóság,
mdnt autonóm réalité poétique nem egyszer maga a szén tiszta evidencia,
De Ihagyjuk e kitérőt; térjünk vissza a kötethez. Vannak benne hevenyészettebb, múlékonyabb írások, malyeket könyv-környezetük sem őrizhet meg
attól a hervadástól. amelyre első, újságbeli, aktuálís megjelenésük már eleve
szánta őket. Ismét másoknak olyan túlságosan is személyes a személyes jellegük, hogy nem, vagy csak alig tudnak a magánügy fölé emelkedni (Miért is
írok, vagy a Hagyaték, malynek anyaga pedig megérdemelte volna a bővebb
kifejtést, hiszen a .memzedékí kérdés" egyik legizgalmasabb mozzanatát érinti).
De vannak benne nagysúlyú, szép, a legjobb magyar esszé-hagyományhoz méltó
tanulmányok is, olyanok, amelyeket kedve van az embernek másodszor, harmadszor is elolvasni. Ilyen a Zrínyiről szóló, mely magához Zrfmyihez is kedvet csinál, ilyen a Jósi'káról írt remek esszé, ilyen a Kemény Zsigmondról írt
is. Ha e tanulmányok "módsz,erét" akarnánk jellemezni, legiobban magának
Szemtér Ferencnek a szavaival tehetjük, a Kemény-esszének ezeikkel a mondataival: "A művet és az embert egymástól elválasztani nem lehet. Az alkotóból
fejlik ki a mű, de a múben teljes egészében fölfedezhető az alkotó maga. Az
írodalomtörténetíró az életrajz alapján igyekszik magyarázatot találni a műre,
adatokat 'keres, befolyásokat vizsgál, egyszóval az: ember felől akarja megközelíteni a művet. A megfordított ösvényt kell követnie annak, aM [ellemképet rajzol, azaz egy író elrejtett, tehát való egyéníségét keresi, A műből,
mínt legyőzhetetlen kényszer alatt tett valloenásból, kell Joövetkeztetnie annak
egyéniségére, aki a mű mögött áll, tttokzatos kapcsolatban vele, s aki saját
művének hőse."

Lehetetlen nem Péterfydenőre gondolnunk, Nemcsak a módszenről, hanem
a megvalósításáról is. S ez eleve jéllli ezeknek az esszéknek a rangfát és értékét, (Rónay György)
SZÍNHAzI KRONIKA. A Katona József Színház mutatta be Németh László
"Szörnyeteg" cimű drámáját. A darab tárgya a "nagy ember" magá.nyossága
és az őt körülvevő kisszerűség és meg nem értés. Visszatérő probléma ez Németh Lászlónál. Megközelítette történelmi alakokon (Galilei, II. József) keresztill is. Ezúttal egy mc.ga alkotta figura tükrében vizsgálja a jelenséget.
A dráma főhőse Sárkány Béla történettudós, egyetemi tanára harmincas
években, Budapesten (bár ennek a datálásna:k a darab mondanivalója szempontjából nincs különösebb jelentősége). Sárkány professzort úecézik így maguk között a diákok, hogy "a szörnyeteg", Gondolnánk azért, mert keserű,
epés, tanítványainak szellemi képességeivel kapcsolatban vajmi kevés illúzíót
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táplál 6, goromba ember. (Legalább is ilyennek ismerjük meg a darab elején.)
Később kiderül, hogy ezt a díszítő jelzőt még egykori diáktársa és jóbarátja
akasztotta a nyakába, mégpedig azért, mert Sárkány "nagysága" annyira "nyomasztó", hogyaközelségét, barátságát, nem lehet elviselni. A továbbiakban,
mintha a darab is ezt az állítást igyekeznék bizonyítani. Sárkány özvegyember,
gyermekeivel él együtt, de a viszonyuk hideg és szeretetlen. Vejét, aki az egyetemen legközvetlenebb munkatársa, semmire sem becsüli. Aztán feltűnik a
történeti szemináriumban egy fiatal vegyészmérnöknő, aki magánszorgalomból
hallgatja a híres professzor előadásait. Az ötvenegynéhány éves férfi annak
rendje és módja szerint beleszeret a fiatal leányba, és egyszeribe megváltozik
a véleménye a világról és az emberekről. Most végre talált valakit, aki "együtt
tud vele· repülni", és szenvedélyesen veti bele magát, mindenféle nemzetmentő
társadalmi mozgalomba. Miután a fiatal Jancsó Amált feleségül vette, föladja
a még első felesége által kiharcolt svábhegyi villát, és valami homályos "vissza
a néphez" jelszóval kiköltözik egy parasztházba, Kisorosziba. Az inkább romantikus és végeredményben semmiféle társadalmi problémát meg nem oldó
gesztus után azonban végeszakad ennek az amúgyis ingatag talajon álló új
házassági kapcsolatruik, amelyet csak az öregedő szerelmes férfi fantáziája
színezett olyanná, amilyennek hitte. Amál elmenekül férje önző és tolakodó
szerelmétől, otthagyja a dunaparti robinzonádot, a "szörnyeteg" megint egyszer magára marad. Ahelyett azonban, hogy végre komolyan és őszintén a saját lelkébe nézne, egyszerűen lelotyózza a tíz perccel azelőtt még imádott és
eszményített nőt, és tragikus pózba vágva magát, rezignáltan állapítJa meg,
hogya világ valóban méltatlan hozzá, de az utókor maJd elismeri nagyságát.
Nos, ami a magányosságot és meg nem értést illeti, eléggé közkeletű fölfogás, hogya "nagy emberek" inkább szenvednek miatta, mint a "kicsinyek".
Csak éppen senki sem bizonyitotta még be, hogy valóban így van. Az igazsá.g
ugyanis az, hogy bizonyos mértékig minden ember - amint Ady írJa "északfok, titok, idegenség", és akár "kicsi" akár "nagy", szenved is emiatt.
Az extravertált, a mások felé forduló alkatok kevésbé, az intronertáltak, a
bejelé önmagukba fordulók nagyobb mértékben. És Németh László hőse ez
utóbbiak közé tartozik. Ez okozza tragédiáját is (már c.mennyiben haJlandók
vagyunk a sorsát tragikusnak fölfogni), és nem az egyébként is nagyon vitatható "nagyság".
Azt, hogy Sárkány Béla professzor, a "szörnyeteg", tuun; ember, csak onnan tudjuk, hogy egész környezete (az intrikus vő kivéteLével) állandóan ezt
haitoaaiia róla. Mert egyébként nem sok tanújelét ad,ia a nagyságnak. Mond
néhány szellemes szentenciát a történelemről, társadalmakról, de Jellemét tekintve - Németh László pontos ábrázolásában - inkább kicsinyes, sértődé
keny, öntelt és a végletekig egocentrikus ember. akiből éppen az igaei nagyság
legfontosabb jellemvonásai hiányoznak: a szerénység, a nagylelklLség, a megbocsáitani tudás, a megértés az emberi gyöngeségek iránt. Szemléletmódja oly
mértékben énközpontú, hogyegyszerűen képtelen rá, hogy az embereket önmagukban, saját adottságaikkal, saJát kis kozmoszukban lássa, Megitélésének
egyetlen alapja, hogy miként viszonyulnak hozzá, miként viselkednek vele szemben. Jellemző kis epizód, amikor öreg barátját, egykori kollégiumi társát, aki
szintén történész, államtitkárrá nevezik ki. (Ettől persze még nem lett "keauelmes úr"; Németh László rosszul emlékszik, kegyelmes a miniszter volt, az
államtitkárt "csak" méltóságos cím illette meq.) Mindenesetre, az ÚJdonsült
államtitkár röstelli is egy kicsit ezt a nem-tudományos karriert, és szorongva
lesi, mit szól majd hozzá tudós barátJa. Sárkány azonban egy mellékmondattal napirendre tér az esemény fölött, számára az egész ügy csak annyiban
érdekes, amennyiben saját terveibe be tudJa illeszteni, de hogy a ba'fáHa számára ez esetleg egzisztenciálisan fontos emberi probléma lehet, az eszébe sem
jut. És általában így van mindenkivel, akivel valamí1.uen formában kapcsolatba
került. Mikor elhunyt első feleségéről beszél, szavaiból csak azt tudJuk meg,
hogy számára mit jelentett, illetve mit nem jelentett az asszony. De, hogy valójában milyen volt ez az asszony, hogy esetleg példás családanya volt, vagy
a maga keretei között emberséges ember, ezt a kérdést láthatóan soha föl sem
vetette.
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Nyilvánval6, hogy ezzel a jellemmel csak: csé5dbe lehet jutni. Az ilyen ember óhatatlanul magára marad, és még csak nem is panaszkodhat miatta. Németh László klinikai pontossággal vázolja fel ennek az oly kevéssé szerencsés
alkatnak - mondjuk ki bátran - kórképét. A hiba csak az, és ez vált ki a
nézőből némi elégületlenségi érzést, hogy nem, vagy csak nagyon erőtlenül
mutatja meg az egészséges ellenpontot. Sárkány professzor talán jóhiszemű, de
mérhetetlen és néha már gyermekes egoizmusával szemben senki sem képviseli a mások felé forduló, értük önmagáról is lemondani tudó emberséges magatartást. Senki sem akad, aki megmondaná neki, hogy amit ő szeretetnek hisz,
az valójában önszeretet és hiúság. Pedig a darabban akár az öreg Boronkai
államtitkár, akár az öntudatos fiatal feleség, Amál, alkalmas lenne ennek a
dramaturgiai szempontból is szükséges egyensúlynak biztositására. Csakhogy
Boronkai az iró ábrázolásában túlságosan jelentéktelen figura, Amálnak pedig
a helyzete nagyon nehéz. Amikor ugyanis feleségül ment egy' olyan férfihoz,
aki az apja lehetne, elkerülhetetlenül vállalnia kellett a látszatot, hogy haszonleső és csak a vagyon érdekelte (annál is inkább, mert Sárkány projeszszor miliője sokkal inkább emlékeztet egy sikeres orvosprofesszoréra, mint egy
fi·x fizetésből élő történettudóséra). Amál tehát nem szólhat a falura költözés
ellen még akkor sem, ha magában esetleg őrültségnek tartja. De végül is
azért megmondhatná, hogy néhány hónapi házasság után miért hagyja hirtelen
faképnél a sajátkezű épitkezésbe belegabalyodott népboldogitót. Az Amált
alakitó Törőcsik Mari, jó színészi ösztönnel érzi, mennyire elégtelen a váratlan fordulat indokolására a szerző által a szájába adott szöveg. Igy inkább
csak játékkal érzékelteti, hogy esetleg valóban a közelről cseppet sem idillikus
falusi romantika ment azt idegeire. Ez azonban már csak azért sem nagyon
valószínű, mert Amál maga is falusi lány. Dehát az író megelégszik azzal, hogy
Amál egy hisztérikus sikollyal kibontakozik férjének erőszakos öleléséből,
majd az első adódó al1calommal, üzenet hátrahagyása nélkül elszökik. A
drámai és egyben erl,ölcsi ellensúly, a "szörnyeteg" szembesítése az igazsággal, mindvégig elmarad. A magál1a maradt Sárkány professzor befejezheti azt
a hatalmas monológot, amit három és fél órán keresztül hallottunk tőle. Mindenesetre érdekes és főleg tanulságos volt ez a monológ, s ez vitathatatlan
erénye a darabnak.
A Katona József Színház parádés előadásban mutatta be Németh László
alkotását. A főszerepben Básti Lajos olyan hitelesen jeleniti meg az író alkotta
Sárkány professzort, hogy (amint az a valóságban is történni szokott) amíg
a színen látjuk és a szuggesztiója alatt állunk, már már elhisszük neki, hom}
mindenki ostoba vagy jellemtelen a környezetében és egyedül csak ő a feddhetetlen. De a.mint elmúlik a személyes varázs, rádöbbenünk, hogy valójában
mindenki emberibb és rokonszenvesebb nála.
Törőcsik Mari Amálja hibátlan alakítás az utolsó jelenet kivételével. De
nem az ő hibája. hogy azt már nem tudta hitelessé tenni. Major Ta.más államtitkárja, Berek Katalin társaságbeli szépasszonya (Sárkány lánya ő), Szokolay
Ottó csak társadalmi összeköttetésekkel érvényesülni akaró, törtető adjunktusa, Sinkó László tanársegédje, Balázs Samu "népies" néprajzosa': megannyi
remek karaktertiqura. Major Tamás rendezése híven követi a szerző intencíóit.
Bakó József díszletei szépek. (Doromby Károly)

KÉPZOMÜVÉSZET. "Feszty Arpád élete és művészete". Feszty Masa és
Ijjas Antal közös murukája az eddigi legrészletesebb, legalaposabb feldolgozása
a századforduló ünnepelt festője, Feszty Árpád működésének, (A kötet amelynek rnűfaját a szerzők igen találóan "művészettörténeti memoár'i-ként
jelölik meg - a Művészettörténcti Dokumentációs Központ forráskiadványainak sorozatában jelent rneg.) Ijjas és Feszty Masa festőmúvésznő (Feszty Árpád leánya) hiánytalan tárgyismeret birtokában, adatokban gazdagon, ugyanakkor mozgalmasan, szuggesztíven rajzolták meg a művész életútját. Az olvasó színes és hű miniatűr arcképeket kap Feszty Árpád barátairól. kortársairól is, Jászai Mariról, Gyulai Pálról, a tudós és mecénás Ipolyi Arnoldról. Bródyról, Kennstok Károlyról, Meller Simon művészeti íróról, Gozsdu Elekről és
másokról; érdekesek a könyvnek azok az oldalai is, amelyek Jókai nagy port
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felrvert második házasságkötésével. illetve az e körüli szenvedélyes viharokkal
fo@lalkoznak.
Amí Feszty festői munkásságát illeti, egyetértünk Ijjassal, aki a környv
utolsó fejezetében megállapítja, hogy "az idő túlhaladt azon". Ijjas Antal
azonban hozzáteszi, hogy - a "millennium talmí ragyogása mcllctt" - van
"mindenkorra szóló" is Feszty műveiben. Hogy menmyí a "mindenkorra szóló"
és mennyí a "talmi" Feszty pik'túrájában, ezt egy Feszty-kiállítás tudná csak
eldöntend ... Azonban az a sejtésünk, hogy - sajnos - az utóbbi. a romlandó
elem a túlnyomó Feszty festői hagyatékában. Mindenesetre azonban örülünk
a kítünően megírt könyvnek, amely jelentősen gyarapítja ismereteinket a
kiegyezés utáni évtizedek magyar szenemi életéről és annak egyik vezető szercpet játszott művész-egyéniségéről.

* * *

círnű nagyszabású mű (Akadémiai Kiadó)
negyedik és ötödik kötetében örömmel olvastuk Németh Lajos és Bodnár
György tömör, tartalmas összefoglaló írásait a tárgyalt irodalmi periódusok
képzőművészeti életéről, irányzatairól és mcstereiről. A Szabolcsi Miklós szerkesztette hatodik, befejező kötet viszont ("A magyar irodalom története 1!J19től napjainkig") már kevésbé elégíti ki a tájékozódni kívánót, legalábbis
ami a képzőművészeti fejezetet illeti. E rész írója igyekezett a korszak mindegyik fontosabb festőjének és szebrászának (Medgyessy, Kmetty, Szőnyi, Ferenczy, Noémi stb.) nevét felemUteni; felsorolja a főbb művészeti stílustörekvéseket, társulásokat is {KÚT, Gresham-kör, szocialísta művószcsoport,
alföldi festök stb.), ám - csalódásunkra - mind a rnűvószck ről, mind él mű
vészetí áramlatokról jobbára csak általánosságokat kapunk. A helyszűke a
képzőművészeti áttekintés szerzőjének kezét nyilván erősen megkötötte, de
éppen a terjedelmi korlátozottsúg míatt tartózkodnia kellett volna az ismétlődő közhelyektől. sztereotip jelzőktől. semmitmondó kifejezésektől, amelyek végülis elborftják e néhány oldalt.
Különösen zavaró a .saíátos" epíteton túl gyakorí használata. "Szentendrén Czóbel, Paizs-Goebel, Ilosvai Varga képvisel sajátos hangot ..." Majd:
"A graffkában Szalay Lajos és Koff'án Károly képvisel sajátos, egyéni színt".
Dési Huber piktúrája "a magyarforradahmí fesztészlet egy sajátos, erőteljes változata", Barcsay Jenő a kubizmusból és Nagy István "sajátos művészctéből"
merít, s Vajda Lajos is "sajátos módon elveniti meg az elnyomottak sorsát".
A Szalay Lajossal és Koffármal kapcsolatban használt ,.eguéni" jelző azután Mészáros László és Goldmann György szobrászoknúl is előkerül (míndketten "eröteljesek és egyéni hangúak"), továbbá Ferenczy Beninél is, aki
"egyéni. jellegű"-en alakítja át az őt ért hatásokat. De "egyéni. hangú Vilt
Tibor forrnakeresése" is, akárcsak Derkovits oeuvre-je, amely "erősen egyéni
hangú ... változata a korszerű vreal.izmusnak."
Az "ötvöz" igét is sűrűn használja a szerző. Szobotka Imre is "ötvöz",
Barcsay is, és a "római iskola" is, élén Aba Novákkal. De vajon okosabb lesz-e
az olvasó e sok ",egyéni"-től, "sajátos"-t61 és "ötvöz"-től, - közelebb viszik-e
az ilyen stiláris sablonok a .tárgyalt rnűvészck világához'? Aligha.
Említettük, hogy e rövid rész írója arra törekedett, hogya két háború kő
zöttí időszak mindegyik számottevő magyar rnűvészét megnevezze. Azonban
miközben felsorolja Szeritiványi Lajos és más olyanok nevét, akiknek 1945
előtti. rnunkássága egyáltalában nem volt jelentékeny, megfeledkezik a nagytehetségű expresszíonísztíkus szobrászról, Bokros Birman Dezsőről (akinek
java rnunkáí éppen a 30-as években és a 40-es évek elején születtek) és arról
a Borsos Miklósrólv mki már 1940-42 körül olyan kiforrott, múzcumí rangú
művekct alkotott, mírit a Barcsay- vagy a Lyka Károly-portré.
Az elmondottakból - úgy érezzük - kiviláglik, hogy anagy irodalomtörténet íhatodik kötetének képzőművészeti része kevéssé sikerült. Kár lenne, ha
a - bivonyára sorra kerülő - második kiadásban ezek az oldalak változtatás, átdolgozás nélkül jelennének meg...
.

"A magyar irodalom története"
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Művészeti mozaik. "Látomás a valóságról" címmel igen szép képzőművé
szeti kisfilmet láthattunk a közelmúltban a televízióban. A film alkotói (Zsigmondi Boris és Körner Éva rnűtörténész) négy prornínens modern magyar
mester: Vajda Lajos, Korniss Dezső, BáUnt Endre és Szántó Piroska alkotói
világába vették be a nézőt, feltárva előtte e művészek személetének Szeritendre
rnotívumkincseiből tápláló gyökérzetét. Az egyik legjobb magyar művészetí
filmet hozták létre a "Látomás a valóságról" készítői. Kár, hogy Horatius,
Vajda Lajos festő és Weöres Sáridor nevének feltűntetése elsikkadt a film végén, - a kísérő szöveget ugyanis az ő verseikből és leveleikből vett idézetek
alkották.

*
Az ízlésnevelésnek. a képzőművészeti kultúra terjesztésének nem csekély
hatósugarú eszközei azok a sok-sok lakásba, sok-sok íróasztalra elkerülő naptárak, amelyek kiemelkedő kvalítású festmények, grafikák, szobrok reprodukcióival díszítve jelennek meg. Az egyik - most forgalomba került - 1967-es
naptár mai festőművészeink munkáit népszerűsíti; olyan nagyszerű művekkel
találkozunk benne, mínt Czóbel Béla, Csernus Tibor vagJ-" a korai halála ellenére kész, érett művészetű Gruber Béla (1936-1963) alkotásai. A másik faj'ta
jövő évi művészetí naptár Zsigrnond-, Mátyás- és Jagello-kori miniatúrás kódexeink néhány legszebbjét (Kálmáncseht Domonkos brevíáriuma, Filipecz
János nagyváradi püspök "Pontificalé"-ja stb.) rnutatja he. Míndkét - nyomdatechnikailag is magas színvonalú
kiadványért a Képzőművészeti Alap
kiadóvállalatát Uleti elismerés.

*
Mizser Pál Iíatal váci

és a Kisorosziban élő Berecz Ferenc szebrászművész munkáít láthattuk ez év őszéri a szentendreí művelődésí otthonban
megrendezett kiállításon. Mízser erősen Picasso hatása alatt festi - többnyire
figurális - képeit.; a huzamosabb ideig Rómában élt Berecz munkássága Gerrnaína Richier és Alberto Giacometti szobrászatához kapcsolódik ("Rokkant ka«ma", "Assisi Szent Ferenc"). Egyikük rnűvészí arculata sem önálló ma még,
de íelkészültségük, érzékenységük és a provinciális-akadémikus megoldásokkal
meg nem elégedő magatartásuk sok reményt nyújt művészi kibontakozásukat
illetően. (D. I.)
festő

ZENEI JEGYZETEK. (E g Y h á z z e n e i e s e m é n y e k.) Várkonyi Imre
prépost ezüstmiséje a magyar egyházi zenének is ünnepe volt. Ekkor hangzott fel szertartáson először Kodály Zoltán új Magyar miséje, melyet a megújhodó liturgia szellemében komponált. Annak idején megemlékeztünk már a
mise bemutató előadásáról, most azonban alkalmunk volt néhány új jellegzetességét is megfigyelni. Mindenekelőtt azt, hogy ha lehet, még intenzívebben
kötődik a régi, barokk hagyományokhoz, mint Kodály eddigi alkotá,sai. Az
egész kompozíció lekerekitettséue, leszűrt tisztasága és érzelmi g,azdagsága Palestrina világát idézi, akárcsak a misében kifejeződő szinte gyermekien egyszerű hit. Bizonyára nem olyan "pompás" Kodály új alkotása, mint a zenekari
misék általában, de sokkal inkább "mise", mint amazok. S ezé1·t is érezzük,
hogyamegújuló liturgiának is, s a magyar zenének is méltó reprezentánsa.
Megszólaltatásával a Kapisztrán kórus és zenekar igaz művészi élményt szerzett. S ennek azért is örülünk, mert Tamás Alajos helyett - aki súlyos betegen ,kórházban fekszik - immár régebben más irányitja az együttes munkáját. Színvonalas teljesítményük így még értékesebb.
Virág Endre vezényletével Mozart Requiemje hangzott fel Halottak napján a Belvárosi főplébániatemplomban. A remekműveknek általában végtelenül sok oreutatuk van. Mozart gyászmiséjét is hallottuk már sokféle felfogásban előadni. Ezúttal a kompozició le,gbensőbb rétegeit tárta fel az igen koncentrált, megbízható szinvonalú előadás. Nem a "legendás", romantikus Requiem komponistája szólalt meg ezúttal, hanem a klasszikus mester, aki mégegyszer, utoljára összegezi életművét és nagyszeru szintézisbe fogja össze a zenei klasszicizmus gazdag világát. A kiegyenlített, fénylő hangzás a karmester
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betanító munkáját dícséri. A kórus ezzel a teljesttményével ismét előbbre
lépett.
(C a r loM a r i a G i u l i n i h a n 9 ver s e n y e i.) Két hangversenyt adott
a Zenei Hetek keretében a neves olasz karmester és rendkívüli sikert aratott.
Igaz, a kritika nem dícsérte egyértelműen, sőt, akadtak kifejezetten elmaras:?:taló méltatások is, ezúttal azonban - érzésünk szerint - inkább a közirnségnek volt igaza, s azoknak a külföldi seaklapoknak, amelyek Ghlinit Toscanini
legméltóbb útódjai közé sorolJák. Keze alatt valóban s?inte ..kivirágzik" a zenekar, s szokatlanul finom megoldásokra is képessé uálik: Félelmetes, démonikus erőket szabadit fel előadás közben, s ebben is méltó párja a legnagyobbaknak - gondoljunk csak Richterre.
Erkel színházi est.iének kiemelkedő m?1sors.záma volt Ravel Lúdanyó meséi című szvitjének előadása. Azért is fogadtuk örömmel l'álasztását, mert tal";n egy kompozícíóból .sem ismerhetni meg .jobban a nagy francia zeneszerző
ioo.zi arcát. mint ebből a játékos, mégi,~ igen mély érzt'lmi véteaeket is Icifejező alkotás ból. A mű első, zongoraváltoz'lta 1908-1)an keletkezett. amikor
Ravelék társasága, az Apacsok (André Gide és Paul Claudel is hozzájuk tartozott ebben az időben) Godebskiéknél gyűltek össze minden vasárnap. Ravel
nagyon kedvelte a rokonszenves család két gyermekét, Mimit é,~ Jeant. A kislánynak gyakran mesélt különböző történeteket, s ő vette rá, hogy olcasso. el
a Ficrettit, melyet na.gyon ezeretett. Ravel gyakran elkísérte GorJebskiéket vavinsi clyaraló.iukba is, s itt komponálta a Lúdan11ó me,~éinek zongora-változatát. Mimi Godebski később így emlékezett vissza a darab keletkezésére: "Sem
testvérem, Sem én nem volttlnk még abban a korban, hogy értékelni tiuituk.
volna akár a művet, akár a bennünket ért megfisztelést. Borzasztóan nagy feladatnak látszott számunkra Ravelnek az o.z óhaja, hogya bemutató hangversenyen mi játsso;;uk el a művet. Ez a gondolat engem teljesen elbátortalanított.
Fivéremnek, aki kevésbé volt félénk, .iobban ment a dolog, de noha Ravel maga
tanított bennünket, végül le kellett mondania etTől a tervről".
Pedig ha valaha gyermeki tisztaságú lélek szólt a aw'rmelc('kh"z, akkor
éppen ebben a műben figyelhet.iük meg ezt. Riik/in. »aou talán soha nem közeledett nagyobb áhítattal s több beleérzé.~sel zel1elcöltó a mesék világához.
Azzal vallott önmagáról és 1Jiláglátásáról, hogya mesék tisztasá.qú,t és igazsligát szolaltaita meg. Nem véletlen, hogy éppen ez a műve a legcsiszoltabb,
éterikusan egyszerű formájú. Az utolsó tétel a "tündérkert" megtalálásáról, a
szereplok boldogságáról vall bámulatosan szép, tiszta zenei nuelren. Ezért is
érezték ezt a művet a kortársak "utolérhetetlen, felemeW" vallomásnak.
Giulini tökéletesen felszím'e hozta a kompo?ici.ó valamennyi érzelmi réteqét: a mesét is, s a mese tanulságát is. Keze alatt olyan tökéletességgel szölalt meg az Allami Hangversenyzenekar, hogy arra régen 1'01t példa.
A Zeneakl'démián már ünnepi hangulatban várta a közönség (1'1: olasz
karmester Mozart-est jét, hiszen az első hangverseny után mindenk,i tudta, hogy
ritka élményben lesz része. A műsorválasztás is nagy várakozást keltett, vendégünk uoyanis Mozart s.zinte sosem hallott Szabadkőműves 91/ászzenéjének
tolmácsolására is vállalkozott. S ha a kompozíci.ó nem is ki,pmclkpi!ő remekmű, méqis érdekes bepillantást engedhetett Mozart eszmevilágú'ba és lwmpozíciós techni,kájának újszerű .iellegzetességeibe. Ahogy a mű végén a tragikus
alaphang kifényesedik és szinte himnikusan szárnyal a magasba, az már Mozart legnagyobb olkotásait előlegezi. A D-dúr dive1'timento is ritkú'n hallható
hangvprsenyteremben. Ilyen leheletfinom, szinte léoies e76adásban pedig szinte soha. - A hangverseny záró számaként hangzott fel Mozart szimfónikus
művészetének egyik csúcspont.ia, a Jupiter szimfónia, megrázóan mély, tragikus erőket felszabadító előadásban. Úgy szólalt meg ez az alkotás, ahogy
egyik méltatója .1ellemzi: .,A művész már mindent tud, amit boldogságról,
harcról, szenvedésről, szerelemről - életről tudni,a kell. S most nem csak a
maga nevében, de társadalma, az egész emberiség lelkiismeretével foglalja
össze azt, amit szíve diktál. Az utókor azért nevezte el Jupiter szimfóniának,
mert fönségesnek, mindenhatónak, összefoglalónak érezte, mint az istenek királyát." VaJlóban: a lét és az élet teljessége fejeződött ki ebben az előadásban.
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Lehet, hogy Giu1ini a szokottnál tragikusabban közeledett a műhöz. Felejthetetlen volt azonban, ahogyazárótételben sorrc kibontotta, majd összefoglalta
a témákat, s így emelte őket egyetlen, mindent átfogó szintézisbe.
(Rónay László)
FILMEK VILAGABOL. Kevés ország van, amelynek filmjei olyan sajátos
lennének, rnint a svédeké. Ez a nagyrészt erkölcsi és filozófiai kérdésekkel foglalkozó filmművészet többnyire leplezetlen nyíltságával kelt meglepetést s gyakran fölösleges fölháborodást is. Mi ezeket a filmeket inkább
csak hírből ismerjük, a hazai közönség egyik legjelentősebb rendezőjüknek.
Irurmar Berqmunruik: A nap vége (1957) círnü rnűvét láthatta néhány évvel
jellegűek

ezelőtt.

Á velük szemben gyakran tapasztalható értetlenség jórészt annak követkszmónye, hogy se a skandináv világ mentalttása, amelyben ezek az alkotások születtek, sem pedig a velük összefüggő filozófiai fölfogások (mínt például Kierkegaardó) nem nagyon ismertek nálunk. Nyíltságukat naturalizmusnak vebik, s gyakran csak formai kérdésnek tekintik, holott nem így van:
előbb-utóbb mindcn, a technrkai civilizáció konszolidált állapotába jutó társadalomban Iölszínrc kerülnek azok a kérdések, rnelyek nehezebb időkben az
egyéni tudat rnelyóbc száműzve, s szigorú gazdasági-erkölcsi korlátok közé
szorítva, mern okoztak társadalmi nehézségeket. Ha tehát valaki hozzájuk nyúl,
akkor ,gyakran énhctí a-; a szomrehányás, hogy naturalista, pedig a leghétköznapibbkérdéseket tárgyalja csupán, Összefügg ez az. erkölcsök lazulásáról
szóló evezredes permanens szemrehányással is; aki kellő áttekintés híján egy
meghatározott idöszaknál megreked, annak minden újabb évtized csak keserű
csalódást okoz: rninden belátás nélkül saját korának nézeteit abszolutízalja
ugyanis,
A nagyméretű ipari fejlődés átalakítja a társadalmi viszonyokat, de nemcsak az egyén közvetlen gazdasági helyzetén változtat. A középkortól átmentett apajogú társadalmi képlet lassú fölbomlásban van, a változófélben levő
normák közepeí.le rníndcnkinek személyesen kell helyét megkeresníe, anélkül,
hogya hagyomány kétséges segítségére támaszkodhatna. Lars Magnus Lindgren
filmje, a Drága John, ennek a filozófiai koncepciónak a jegyében fogant.
Ez a film sehol sem keltett külőnösebb vihart, világjáró útja nem korbácsolta föl az érzelmeket, rnint annak idején Bergman rnűve, a Csend (1963).
Ennek nemcsak az az oka, hogy előkészített talaj várta; a kedélyek még korántsem annyira fölkészűltek, ha erről van szó! Inkább az a helyzet, hogy
Larsen alkotasában sokkal szúkebbre zárt kérdéskört dolgoz föl; sem ígényében, sem mcgrormálásában nem rendelkezik olyan átfogó gondolatisággai, rnint
Bergman. Larsen nem akart mást, mint két szerelemben csalódott ember egymásratalálásat bemutatni, olykor már szinte tudományos alapossággal. Két
olyan ember önmagával és egymással folytatott küzdelmét ábrázolta, akiknek
meg kell találniok saját testükre szabott vmércéjüket ahhoz, hogy egymást is
megérthessék. Közös kapcsolatuk megszületésében nem segíthet rajtuk semmiféle külső rendszabály, csak a maguk erejéve vannak utalva, s még igy is
meg-megbotlanak az egymáshoz vezető úton.
Egy nap ös egy éjszaka története a film. Az idővend azonban részeire
bomlik, szakadozott emlékképekkel indul az elején. A kikötőbe érkező hajó,
az egymással szemben, a fátlan, sivár tengerpart, akár az ember magárahagyatottságának jelképe, a találkozás első óráinak fokozatos fölldézésc, a kopenhágai kirúndulás: a nézőnek figyelni kell, hogy megértse az összefüggéseket. Az elbeszélés alapjában véve nagyon tartózkodó, gyakran még képi
szempontból is. A két ember csalódottságát alig jelzik valamivel: a férfiban
állandó kétcly maradt csak tőle, a nőt meg zárkózottá tette. A szaggatott
képekben előbukkanó emlékek rnutatják, hogyan győzte le mindegyikük külön-külön önmagát a másik előtt.
A film szerkesztésrnódja persze nem eredeti. Larsen nem is akar ezzel
valamitéle bravúrt végrehajtani; kezében ezek az időbeli váltások már olyan
technikai segédeszközszámba rnennek, akár a világítás. Nem kapcsol külö853
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casszócíabív tartalmat sem hozzájuk, csupán tárgyilagos mémökí pontossággalköveti a megszületö ernlékképeket. Az a szemrehányás, hogy közhelyeiket közöl, jellegzetes félreértésből faikad. A férfi és nő kapcsolatának
valóságos ábrázolása közhelyszerűen festhet annak, aki megszekta a "rituális"
kereteket. Larsen azonban amúgy sem "célba filmez", pontosan tudja, hogyan kell szépen, ízlésesen őszintének lenni. Ez az őszinteség pedig sosem
közhely. legföljebb kellemetlen annak, akiben nincs elég alázat hozzá.
Az Edes Anna és a Pacsirta után most már Kosztolányi Dezső harmadik
regényét filmesítették meg. Ranódy László életművének szerves folytatása az
Aranysárkány. Ranódy legtöbbször irodalmi fngantatású fí lmeket készített;
ez a második Kosztolányi rnű, amelyet földolgczott: a Pacsirtat is ő rendezte,
A becsületes adaptációnál többet azonban nem tudott kezdeni vele. Az ArJLnysárkány rnodernebb regény, mínt a film. Ranódy mértéktartóan a középúton
jár, a cseleleményes-hagyományos filmek jól kitaposott országútján. Ez a fölfogás talán elösegíthetí, hogy alkalmazkodjék az irodalmi műhöz, de igazi
filmre nem futja belőle. Igy aztán az is csak játékos ötlet marad benne, ami
valamiféle távlatot seítethet: a Pacsirta pályaudvari búcsújelenetét idézi az
Aranysárkányban.

Amit Kosztolányi a regényében halk, finom tónusokkal éreztet, a történelmi események perlfér-iáján élő társadalom vaksiságát és beltenyészetét. annak tragikus következményeit a film alkotói már megélték, s ezért rnegpróbálták, hogy ennek a jövőnek előre látható jegyeit, a fasizálódás társadalmi
lehetőségeit, határozottabban érzékeltessék, Ez a gondolat azonban nincs következetesen megvalósítva, az alakok legnagyobb része sablonosregényfigura csupán, s mindent elönt a pasztellszerű színek áradata.
A rendezés szabta óvatos keretek között született néhány jó színészi alakítás is. Tahi Tóth László, a lomha e1SZŰ futóbajnok a gondolkodásra képtelen, rnínden nála értelmesebb ember iránt ösztönös ellenszenvvel viseltető
bukott diák szerepében remekel, Mensáros László, Novák Antal tanár alakítója a filmen rezígnáltabb, töprengöbb valamível. Abrándos humanizmusa
valójában történelmi tájékozatlanságot takar, olyan ember ő, akivel ma jnár
elevenen aligha találkozhatunk. Latinopics Zoltánnak sötét Fóris-portréja agresszívabb, rnínt a regény eredetije. Ezzel szemben a többi szereplőnél sokkal
kevésbé érezhetők ezek a célzatosan erőteljesebb vonások, csélcsap vidéki
úrilány, eminens diáik, joviális igazgató és disztingvált nagynéni vonul elénk.
Szarencsére a tartózkodó rendezői adagolás következtében nincsenek nagyobb
aránytalanságok, csak [ómmőségű középszer,
Most, hogy immár harmadik regénye került filmvászonra, indokolt az
igény, hogy könyvkiadásunk is többet foglalkozzék Kosztolányival. Rendezőink azért is nyúlnak vissza műveíhez, mert egyike volt legjobb novellistátriknak és jó regényíróinknak. Eredetiben mégis csak nagyobb élmény olvasni öket. (Ungváry Rudolf)
HOZZASZOLAs "A SZENTMISE ALLANDO RÉSZEI" CIMÚ KIADV ANYHOZ*. A Szent István Társulatnak ezt a minap megjelent füzetkéjét nem
tekintjük szoros értelemben hivatalos jellegünek, A kiadó ugyan előljárójában
megjegyzi, hogy hivatalosan szabályozott szövegekről van szó, de nem állítja,
és az illetéikes hatóság sem hitelesíti, hogya kiadvány maga is pontosan egyezik azokkal, habár feltételezhető, hegy vegyezik. A könyvecske azonban akkor
is többet tartalmaz, mert ki is osztja a szövegeket, hogy ki legyen azoknak elmondója, Ebben pedig téves alapra. támaszkodik, arra, míntha a mínístráns ezeddig mínden esetben a népet képviselte volna. Ennek következtében a rninístránsnak mínden mondanivalóiát a míse összes részvevőjére hárítja. További téves beállítás az, mintha az ordináriurn rninden szavát köteles lenne a
pap elmondani, éspedig a néppel együtt rnondaní. A míserend ugyanis csak a

* A noezaszótas írója a Nyitra meUetti Podhorany plébánosa, a,ld abból indul kl.,
hogy a népnyeívű liturgia egyképpen ügye a határadnkom belül és kívül élő magvarságnak. Mint kiemeli, :kritikája nem kívánja érinteni az itteni kiadvány lényegét, csupán
arról mond véleményt, hOiiY míként lehet azt a legjobblllIl haliiZllálini.
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Saneus-ra és Pater-re kötelezi a papot, a Kyrie-t, Agnus-t a pap teljesen
elhagyhatja, ha azokat a nép végzi; a Gloriánál és a Credónál csak a bevezető
szavakat kell mondania, ha a nép folytatja. Harmadik feltételezés, ami nem
felel meg a valóságnak, hogy a népnek a Gloria és Credó hivatalos szövegeíért
minden esetben fel kellene áldoznia a megszokott, kedvelt és ideillő strófakat.
De nom is rónám fel rnindezt hibául (mert csupán a gyakorlat számára készült segédkönyvecskéről van szó, amit rnindenki saját szükségletei szerínt alkalmazhat), ha Diem adhatna alkalmat arra, hogy egyesek csakugyan téves következtetéseket vonjanak le belőle, Ezekre az alábbiakban terjeszkedern ki.
A 'kiadványalépcsőimát a néppel való dialógus alakjában közli. Ebből
azt gondolhatnák némelyek, hogy ez a rubrikák előírása. Már pedig ez éppen
egyike azoknak az eseteknek, arnikor a ministráns eddig sem az egész népet,
legileljebb az asszísztencíát képviselte. Igy a lépcsőima ezentúl is megtartja
a pap és a mínístráns (asszisztencia) köztí párbeszéd, illetve a köztük felosztott közös recitáció alakj út, nem kívánja tehát az egész nép bekapcsolódását.
Nem jelenti ez természetesen azt, hogy maguk a közösségek ne vehessenek
részt a lépcsőimában. Részt vehetne k, de ei nem történnék "ex naturarei",
csupán "ex conccsslone", ami bizonyos rnegszoritásokat tartalmaz. A lépcső
ima itt közölt magyar szővege tetszik nekem, csupán a Confiteor közepén a
"mea culpa"-n akadt meg a szemern. Ezt hosszú á-val szekták értelmezni.
("Mea peccavi culpa", ókori latin klasszikusoknál fordul elő). Különben is jó
lenne a "peccatum" és "culpa" között megkülönböztetní, rnikor is a "peccatum" a hiba objektív, külső alakját jelentené, a "culpa" pedig szubjektíve, belsőleg marasztalná el a valóban bűnös személyt, A "mea culpa" értelmezésére
vonatkozó döntés fontos a másnyelvu szővegekkel kívánatos egyformaság szempontjából is.
Amint már mondottarn, a könyvecskébőllevonható következtetéssel ellentétben, a papnak nem kell belekapcsolódnia a Kyriebe. Ha azt a nép rnondja,
a pap szótlanul, akár ülve is, hallgathatja. A váltakozás rnódját is önkényesen
rögzíti a Iüzetke. Lehetséges ez úgy is, hogy az egész nép együttesen rnondja
mind a kilencszer. De úgy is lehet, hogy arecítátor rnondja az elsőt, a negyediket és a hetediket (amit a könyvecske a papnak ítél), a többit a többiek. De
az sincs kizárva, hogy úgy rnoridják váltakozva, ahogy azelőtt a pap a minístránssal, de most esetleg a férfiak a nőkkel, az egyik oldal a jmásíkkal,
vagy mindnyájan a kántor-ral, kórussal, énekesekkel. stb. A kiadvány mindenesetre helyesen közli a Kyriét, ellentétben a csehszlovákiai, kevésbé hű fordítással, amely rninden egyes fohászt megtold a "nekünk" szócskával, Minthogy azonban itt jóváhagyott szövegről van szó, a helyreigazítast csak az országos hatóság vagyis a püspöki konferencia (auctoritas territorialis) eszközölheti. A nálunk használatos míndhárorn nyelvre egyfonmárr Joellene alkalmazni
a helyesuordítús szabályait. Amíg tehát ez meg nem történik, továbbra is a
"nekünk" szóval mandjuk Csehszlovákiában a Kyriét.
,,szentlecke Szerit Péter leveléből ..." Talán jobb lenne: "Olvasmány". Ez
felel meg a szlovák, cseh és német nyeívű formulárénak is. Örülök annak,
hogy a kiadvány nem így írja elő: "Pünkösd utáni 19. vasárnapra olvasmány ...." mert ez lletéktelcn beavatkozás lenne a miserend pontosan megállapított rubrikáiba. Azért említem ezt, mert nálunk egyesek nem tudnak megválni ettől a pcrí kópákat bevezető régi, beidegződött formulárétól. Hibás az a
feltevés, hogya lecke utáni "Deo gratiasv-t a népnek kellene mondania, hiszen a minístráns számra is csupán a "missa privata"-ban van előírva. A könyvecske a szeritlecke elmondása után teljesen új, nem-Iíturgikus szavakat is
csúsztat be, éspedig ügy, hogy a magyar "Deo gratiasv-szal rímesen hangzó
versecskét alkossanak.
.
Az evangéliumi olvasmány hevezetője nem egyezik a csehszlovákiai formuláréval. Ha tőlem függne, ebben az esetben az itteni mellett döntenék. A
magyarországí szöveg a "Gloria tibi Dominev-ban "Istenünk"-nek fordítja a
"Domine"-t. Az eredetit így megfosztja krisztocentrikus beállítottságától. Nem
kellene ugyan szószcrint fordítani, de talán jobb lenne ez a középmegoldás:
"Urunk, Istenünk". Altalában kdváriates Lenne a területek és nyelvek ~elett
í
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uralkodó lehető legnagyobb egyformaság, a kifejezések értelmezésében és a
szavak használatában "aló szigorú következetesség, Az evangélium végén előbb
kell mondaní a "Laus tibi Christev-t és csak utána a "Per evangelica dícta't-t,
esetleg egyidejűleg is, vagyis egymástól függetlenül. A könyvecske így nem
tartja be az Ordo-t, jobban mondva helytelenül fordítja a rubrika latinját,
amely egy helyen csakugyan félrevezető módon, habár helyesen ír erről. Külőnben is az Ordo csak a "missa privatav-ban számol a "Laus tibi Christe"vel. A kiadvány megint csak az Ordo-val kerül ellentétbe, amikor a "Per
evangelica dictav-t a pappal hangosan mondatja. Azt, hogy ezt a nép nyelvén
rnomdják, nem tartom szükségesnek, annál kevésbé, mort úgy látszik, nincs
is felvéve a lefordítható szövegek jegyzékébe. Nálunk Csehszlovákiában ezeket a szavakat valóban nem is fordították le a nép nyelvére, bár egyes helyeken a magyarországi példa követésre talált.
A Suscipiat ugyanúgy ítélendő meg, mint a Iépcsőima, szóval a rubrikanak
úgy teszünk eleget elsődleges formában, ha a rnínístránssal mondatjuk. Következik a "Fele,meltük az úrhoz". A csehszlovákiai magyar szövegben igéri a
nép, hogy "Felemeljük". Valóságban azonban azt jelenti az eredeti, hogy máris emeljük, és állandóan emelgetjük, felemelve tartjuk, tehát sem ígéret, sem
befejezett állapot. Akárhogy is: újabb eltérés a szövegben, Akár a Sanctus-t,
akár a Miatyánk előszavát, akár azembclizrnust, az Agnus Dei-t, a Paxot, az
.Lte missa"-t, az áldást tekuntjük: csupa-csupa eltérés. Altalában jobbak a
kiadványban közölt fordítások, rnimt a csehszlovákiai magyar szövcgek.
Kár, hogy nincs együttes megállapodás a két ország magyarlakta területeire vonatkozóan, hiszen az eltérések nem inkokoltak. A liturgiában nem
szabad megelégedni akárrnílyen nyelvezettel és kevésbé hű fordításekkal. hanem a legszebbet és a legjobbat kell a hívek elé adni. Magától értetődik, hogy
a népnyeívű szövegeket nem lehet észrevehető módon változtatní 13 területileg
illetékes hatóság nélkül, véleményem szerint azonban az Ordo-t sértő nyilvánvaló eltéréseket és hibás felfogásokat maguk a miséző papok is minden habozás nélkül orvosolhatják, figyelemmel a központi előírásokra. El sem képzelhető, hogy a helyi egyházi hatóságok kívánnák bármiféle helytelenség állandósítását. Éppen ezért jó lenne, ha esetleg körlevél fonmájában újból előadnák
az egész celebrácíót, a teljesrítust, különös figyelmet szeritelve az eddigi gyakorlat botlásainak.
(Frantisek Schottert)
MEGINGOTT-E AZ ELLENANYAGRÖL SZÖLÖ ELMÉLET? A tudományos világot nemrégiben lázba hozta az a közlemény, amely június 21-én egy
tekintélyes amerikai tudományos folyóiratban, a Physical Review Letters hasábjain jelent meg. Ebben egyatomkutató házaspár, Paoli Franzini és felesége, Juliet Lee Franzini számolnak be kísérleteikről. amelyeket a newyorki
Colúrnbia egyetem és a newyorki állami egyetem kutatócsoport jainak élén végeztek el a brookhavcní óriásciklotron, a világ ezídöszerínt legerősebb részecskegyorsító berendezésének segítségével.
A tudós házaspár közleménye szerény és óvatos, de a világsajtóban megjelent cikkek a felfedezést mérföldkőnek tartják a modern fizika történetében.
Egy amerikai tudományos kiadó szarint "megingatták a rnodern fizika alapjait", némelyek szerint a kísérlet eredményeinek hatása "az atommag fizikájától az univerzum felépítésének elméletéig terjed." Nem kisebb dolgokról van szó,
rnínt az ellenanyagra vonatkozó elmélet alapjainak rnegmgásáról.
A huszadik század eleje óta, mínt az ma már köztudomású, az atom alkotórészecskóinek száma egyre növekedett. Vagy kísérletekikel fedeztek fel új
részecskéket az atomori belül, vagy ügy, hogya részecskék létezését elméletileg jósolták meg. Az atomrnag protonokat és neutronokat tartalmaz. Körülöttük "keringenek" eloktronjaík, amelyekhez más, könnyű és nehéz részecskék
csatlakoznak. A középnehéz elemi részecskéknek mezon ,a neve. Ezeknek a
részecskéknek az élettartama csak százmilliomod másodpercnyi és ehhez képest tömegük is egészen kicsi.
Dirac, a legszellemesebb elméleti fizikusok egyike még 1931-hen felállított
egy egyenletet. amely pontosan leírja az elektron kvantummeohaníkaí állapo-
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tát. Az egyenletből Dirac az elektronokkal azonos tömegű és pergésű (spinű),
de pozitív töltésű elemi részecskék létezésére következtetett s ezeket három
évvel később valóban fel is fedezték. Ezek a részecskék a pozitronok. Az egyenlet nemcsak az elektronra és pozitronra, hanem más részecskékre, az összes
fermionokra (az olasz Fermiről elnevezett részecskékre) is vonatkoztatható
volt. Ebből viszont az következett, hogy ezeknek is van olyan párjuk. mint
az elektronoknak a pozitron. Ezeket ellenrészecskéknek nevezik. 1955-ben az
ellenprotont, 1956-ban az ellenneutront sikerült kísérletileg is kimutatni.
így alakult ki Dirac merész elmélete, amelynek: értelmében - legalább is
mostanáig -,- úgy tűnt fel, hogy mínden elemi részecskének megfelel egy ugyanekkora tömegű és élettartamu részecske, de ezeknek ellenkező előjelű az
elektromos töltés ük és a mágneses tulajdonságuk. Vagyis az anyaggal szemben
fel kell tételeznünk egy neki pontosan megfelelő ellenanyagot.
A Franzini házaspár kísérletei kétségessé tették, hogy az ellenanyag pontosan megfelel az anyagnak, az ellenelektron az elektronnak, az ellenpozitron a
pozitrormak, az ellenrészecske a részecskének. a kísérletek eredménye ellene
mond az úgynevezett "C változatlan" elvének, amely az elméleti fizika egyik
sarokköve. a három fontos szimmetriaszabály egyike. Eszerint a szabály szerínt
rninden lehetséges fizikai folyamatnak pontosan ugyanúgy kell végbernennie
akkor is, ha az anyaget ellenanyaggal (azaz ugyanolyan élettartamú és tömegű, de ellenkező elektromos töltésű és -ellenkező mágneses tulajdonságú reszecskékkelj helyettesítjük. Egy olyan világ tehát, amely csak ellenanyagból
ál1na, az elmélet értelmében oly kevéssé ikülönböznék a mí földi világunktöl,
mint egy tökéletes tükörkép a tükrözött eredetitől. Persze, ha ez az elméletileg
elgondolható ellenvilág a mi normális világunkkal valamilyen módon érintkezésbe kerülne, mind a két világ roppant dörrenés közben, egyetlen szempillantás alatt puszta sugárzássá alakulna át.
A "C változatlan" elvét még két másik hasonló szimmetriaelv egészíti ki:
1. a térre és 2. az időre vonatkozó változatlanságí elv. Az egyik, a paritásos
változatlanság elve azt rnondja ki, hogy bármely lehetséges fizikai eseménynek ugyanúgy kell lezajlania, ha tükörképszerűen tehát balról jobbra
forgás helyett jobbról balra forogva - megy végbe. A másik az idő változatlanságá:nak elve. Eszerint valamely fizikai folyamatnak akkor is lehetségesnek
kell lennie, ha fordított időrendi sorrendben zajlik le. így például egy atom'bomba .robbanása esetén a tömeg energiába rnegy át, de ugyanúgy lehetséges
lenne (egyidoben fordított módon lezajló eljárás esetén), hogy a robbanás során
feLszabadult energia tömeggé alakuljon át.
A tudósoknak ez a három szírnmetríaelmélet teszi lehetövé, hogy két látszólag egyesíthetetlen elméletet, az Einstein-féle speciálls relativitás elméletet és
a kvantumelmélctet összehangolják egymással. Igaz ugyan, hogy ezt a két
nagy elméletet külön-külön már régen igazoltak, de - ha az atommagban
végbemenő meghatározott folyamatokat mind a két elmélettel egyidejűleg
akarjuk összhangba hozni - a fizikusok kénytelenek a három szímrnetríaelméletet, rnint változhatatlan természettörvényt feltételezni, és matematikai
egyenleteikbe beépíteni. Tíz éven belül már kétszer forgott veszélyben a hármas szímmetrí.aclmélet, különösen, amikor magyarázni akarták a semleges Kaon
(KQ2) szétesését, Először 1'956-ban. Az atomrészecskék szétesésénél akkor figyeltek meg a fizikusok első ízben olyan jelentékteLen eltérést, amely nem felelt
meg az abszolút szimmctria elvének, az egyes oldalak felcserélhetőségére vonatkozó felfogásnak, vagyis veszélybe került a térre vonatkozá változatlanságí elv. Két évvel ezelőtt, 1964-ben pedig hasonló jellegű különösségeket
figyeltek meg az idő megfordíthatóságára nézve, tehát bizonytalanná vált az
idő változatlanságának elve.
A Franzini-házaspár ezeknek a nyugtalanító jelenségeknek kutatásaíba
kapcsolódott be. A kutatók a brookhaveni óriási ciklotronban nem kevesebb,
mint 435 OOO felvételt készítettek az aternon belüli szétesésí folyamatokról.
Négy hónapig foglalkozott háromszáz "scanner" háromszáz szakképzett
lány azzal, hogy az absztrakt rajzokra emlékeztető filmeket kiértékelje.
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Az atomszétesésí folyamat a másodperc mílliomod része alatt játszódik
Ie. Az atomrészecskék közben nyomaikat hagynak az érzékeny film felületen:
egyenesek, ívek, spirálisok összevisszaságát, Ezeket egy meghatározott ábrám vonatkoztatva vizsgálták át. Ezután mínden egyes részecske reakciónyomát megmérték és az így kapott értékeket betápláltak egy számlálógépbe.
A kutatási programmal kapcsolatban a számológép számára rögzített adatok
300 magnetotonszalagot töltenek meg. Aszámlálások eredménye cgyórtelmű
volt: a más-más irányban szerteágazó, elágazó ívvonalakkal 1:351 esetben rögzítettek olyan ábrát, amely az uralkodó fizikai elméletek értelmében nem
adódhatott volna.
A kísérlet a nemrég felfedezett semleges éta mezonnal folyt. Ennek az
elektromos töltés nélküli részecskének az a ritka tulajdonsága van, hogy önmagának az ellenrészecskéje. Amikor szétbornlilr, három pi-rnezon születík
belőle: egy semleges pi-mezon, ogy pozitív pi-rnezon és egy negatív pi-mezon.
A kísérletek során kiderült, 'hogya pozitív töltésű pi-rnezon nagyobb sehességgel távolodik az éta mezon szétesésí pontj ától , rnint a negatív pi-rnezon.
Mínthogy azonban a negatív töltésű pi-rnezon ellenrészecskéje a pozitiv től
tésűnek, a szímrnetriaszabály értelmében éppen oly gyorsan kellene távolodnia
a szétesés helyétől, mint a pozitív ellenpárjának. A kísérleíck során kirnutatták. hogy 724 esetben a pozitív pi-rnezon, 627 esetben pedig a negatív
pi-mezon volt nagyobb energiával ellátva. Az átlagos energia-különbözet
5-9%.
A kfsérletező tudósok -crcdrncnyűkröl így nyílatkoztok: "A kísórlctí eredmények alapján az ellentétes részecskék hosszú ideje érvényesnek tartott
szímrnetriaelrnélete .. , megcáfoltnak tekinthető".
A jelenségnek természetesen többféle magyarázata is lehetséges. Igy például az, hogya különös és az eddigi elméletnek ellentmondó eredmény annak
köszönhető, hogy a kísérletek során egyik vagy másik a két részecske közül
előnyösebb. illetve diátrányosabb helyzetbe került energdaclkrtottság szempontjából. Lehetséges viszont, hogyaszimmetriaelméletet felül kell vizsgúlnl, legalábbis bizonyos területen,
(Szigeti Endre)
"BEMEHETSZ A PARADICSOM ÖRÖK KERTJEBE!" Az 1966-05 esztendő
felében halt meg Dorn Mi'hály főkertész Sellyéin, Baranya "legtisztább"
falujában, amely arról is híres, hogy a nyáron hatvanfokos gyógyvizet találtak
itt. A vánmegyo délnyugati részének ez a kulturáüs és gazdasági szempontból
egyaránt Jigyelemreméltó települése mindenkor jelentős szerepet vitt az Ormánság életében. Környékének bája, ezermester ősi magyar népe s annak széleskörű mezögazdaságt és ipari tevékenysége játszott közre ebben, nemcsak a
távol történelmi időkben, de az utolsó két évszázadban is. Sok Linom barokk
emléket is őriz a község, köztük a rnogy e első patikáját, remek faragott faberendezésével, és a falun uralkodó műernléki Draskovich kastélyt, a mai Mezőgazdaságí Kollégium épületét. Itt, Sellye kőzpontjában, 3 szép kastély körül
húzódik a dróttal kerített kétezer holdas, példásan gondozott. vadaskert, és a
falu ápolt, tiszta lakóházainak közvetlen szomszódságaban a tizennyolcholdas,
f'arifkaságokban gazdag őspark, amelyben Dor:n Míhály negyven évig rnűkö
dött, szakadatlan munkában, költöien lelkes rajongással. Kertészeti tudományát nemcsak a megfelelő szakiskolában, de a Tolna megyei Lengyelen is tanulta, annak a tudós Apponyi Sándornek birtokán, aki nemcsak "könyveket
és 'köveket" kutatott - a Széchenyi Könyvtárban alapítvány őrzi a nevét és
mint Vosmszky Mór nagyjelentőségű lengyeli ásatásainak elősegítőjét is számon tartják - , de ike'rtésznek is kiváló volt: főleg gyümölcsta-nemesítésben
foglahkoztatta Lengyel környékének népét. Innen .került Dorn Mihály kertésznek a sellyoí uradalom 18 holdas parkjába. ahol évről évre féltő gonddal
ültette, nevelte a szebbnél szebb faritxaságokat. Törzsükre védelmi táblácskákat helyezett s ilyenfajta rigmusokkal figyelmeztette a lakosságot, a látogatókat, a fák szeretetére és óvására.
első

Ne bántsd a fát, hiszen Isten teremtménye,
Durvaságodra szive vérzik, szíve fáj!
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Másutt keményebbre vártott intelme:
Tudd meg ember:
a fa bölcsőd [észke,
asztalod lapja,
koporsód fedele.

E ritka és rajongó szeretetért, benső elhívatásáért, a falu népe mélyen megbecsülte és tisztelte DornMihályt, aki közben hosszabb tanulmányutakon is
gyarapította tudását. Különösen az Arborétumokat tanulmányozta a vasmegyei Kámonban, és a bakonyi Zircen. Hazatérve még lelkesebben végezte munkáját aeellyel parkban, melyről büszkén mondogatta, hogy van olyan szép és
értékes, mint amazok, s ez is mcgérdemelné, hogy védettnek, Arborétumnak
nyilvánítsák .
Húsz évvel ezelőtt, 1946-ban, a Draskovichok távozása után, a szigorú gonddal őrzötit és védett vadaskert és őspark a község tanácsának birtokába került,
és a Földműves Szövctkczct vette gondozásba. De a tanács és a szövetkezet,
valamint Sel lye népe továbbra is mint rőkertészre, Dorn Mihályra bízta a hatalmas érték gondoz.ását és fejlesztését. Dom Mihály első dolga volt, hogy
megteremtse él falu csodálatos szénségű rózsaparkját, melyet a kastély és a
templom közőtt találunk. Ezt a rózsaparkot Sellyén mímdenkí féltő gonddal
őrzi, a finoman homokozott sétányutakon. a padok körül, szelétke papír sem
kísért. A rózsák bokrai s töveí között, a sárgafalu kastély körül, a dús ős
park zamatos levegőjében, napozó gyermekek, csöndesen beszélgető öregek gyönyörködnek a lelkes főkertész alkotásában, aki imiután a rózsaparkot megteremtette. még szívósabban küzdött, dolgozott élete céljáért, a sellyei őspark
védettségéért. Enneik a vágynak teljesülését azonban nem érte meg Dom Mihály, Súlyosan megbetegedett, majd hirtelen meghalt. Mégsem fáradozott
hiába. A nvár elején leirat érkezett Sellye tamácsához, mely szerírrt: "Az Országos Természetvédelmi Hivatal védetté nyilvánítja a sellyeí ősparkot, mirrt
az Onmánság első Arborétumát." Á hatúrozat méltó és elégedett örömet jelentett a faluban, s egy-szívvel és egy-lélekkel elhatározta tanács és nép, hogy az
ősparkbcm, az Onmámság első Arborétumában. Dorn Mihályriak, a f'őkortész
nek, emléket állítanak felejthetetlen mumkásságának megbecsüléseként.
De Dorn Mihály nemcsak az annyira értékes és vonzó sellyei ősparkban
működött, hanem ..az Úr szőlűskertjéban", azaz a sellyeí katolíkus egyházi
életben is, Ahogy Szalay László plébánostól hallottuk, 1946-ban főkertészi mivoltának teljes súlyával és erejével azon dolgozott, hogy Sellye önálló lelikészséghez jusson, miután évtizedek óta az annyira népes bogdásai plébániához
tartozott, holott katolikus híveinek száma ráduplázott az anvaplébáníáéra. F'áradhatatlnn buzdító mumkájának omlókét - mint Szalay plébános mondja őrzik a sikeresen átépített templom falai, a kastélybeli kicsiny ~ápolna megmentett értékes barokk oltárai és felszerelése, de őrzi a húsz éve mcgímdított
buzgó egyházközségi élet is.
Dor.n Mihály nagybátyja volt Cserháti József püspök, pécsi apostoli kormányzónak, akit szavvel-lélekkal támogatott pályaválasztása kezdetén. Sem ezzel, sem a rokonsággal azonhan sosem dicsekedett a főkertész, s amikor Cserháti József, már rnínt püspök, Sellyén meglátogatta, épp olyan alázattal hajolt gyűrűje fölé, mint a többi hívő. Csak éppen atyaí szavakat is intézett hozzá.
..Kispap korodban is mindíg mondfnrn, ugye, hogy az ember is olyan, mint a
fa: ifjúságában a vadhajtásokat ken róla nyesegetni, később meg a száraz
ágakat. Isten-áldásul azt kívánom neked, 'Nedves öcsém, hogy főpásztorségod
ban rninél kevesebb legyen a száraz ágad, vagyis rninddg friss kedvvel végezhesd szerit föladataidat!" Nagybátyja temetésén. amelynek szertartását is
maga végezte, méltón búcsúz.ott tőle e szavakkal a püspök: "Jó harcot harcoltál. kedves Mihály bátyám: őrhelyeden szépre és nemesre tanítottad világodat, és bemehetsz immár Urad örökébe - a Paradácsom végtelen, örök
kertjébe!" (Dénes Gizella)
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