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SZEMÉLYI ÉS INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK A RÖMAI KÚRIÁBAN. Két
hónapi késedelernmel, amit főleg a műtéten átesett pápa gyengélkedésének 1I:ell
tulajdonítani, az idei év március t-én hatályba lépett a római Kúria reformja,
amelyet a múlt év augusztus l5-én kibocsátott Regimini Ecclesiae Universae
szavakkal kezdődő apostoli konstitúcíó írt elő. Ennek a nagyjelentőségű ok
mánynak rendelkezéseivel a Vigilia 1967 októberi számában részletesen foglal
koztunk. Röviden jellemezve, a reformot elsősorban annak szükségessége hozta
magával, hogy megjavítsák a kapcsolatokat 1. a pápa és a Kúria, 2. a különböző

központi egyházkormányzati hivatalok, 3. a Kúria és a püspökök között. Ennek
érdekében kimondotta a konstitúció, hogy 1. a vezető személyek megbízatása
ezentúl csak öt esztendőre szól, de előbb is véget ér, ha közben meghal a pápa;
2. a vezető bíborosoknak időnként tanácskozásra kell összeülniök az államtit
kár elnöklésével, s külön is azoknak a hivatalvezetőknek, akiknek közös ille
tékességi területeik vannak; 3. a Kúriában helyet kell adni megyéspüspökök
nek is. Abból a további célból kiindulva, hogy korszerűbbé és eredményesebbé
tegyék a Kúria munkáját, a konstitúció megszüntette az elavult szerveket, he
lyükbe részben újakat állított, a megmaradó szerveket pedig átrendezte s en
nek mértékéhez igazodva nem egy esetben nevüket is megváltoztatta. Min
dent összevéve, a Kúria a múJ.tbelinél hasonlóbbá vált a modern állami kor
mányzathoz, mert olyan intézményei létesültek. amelyek megfelelnek a kül
ügyminísztértumnak, a pénzügyminísztérturnnak és a minisztertanácsnak.

. Bár maga a reform csak március l-én lépett hatályba, a konstitúció tény
leges végrehajtása már január 8-án megkezdődött. Ekkor adta hírül az Osser
vatore Romano, hogy a pápa elfogadta Ottaviani bíboros lemondását a Hittani
kongregáció prefektusi tisztségéről. helyébe Seper zágrábi bíboros-érseket ne
vezte ki. Ezzel a nappal indult meg a kötelezően felajánlott lemondások elfo
gadásának sorozata. Régi és nagytekintélyű bíborosok vonultak vissza, akik év
tizedeken keresztül rképviseltéka kúriális hatalmat.

Ottaviani után következett Larraona, a Ritusok kongregációjának spanyol
'prefiektusa, aki ismert ellenzője volt a liturgikus reformnak. Vele együtt, mínt
egy ellentételként, Lercaro bíboros is távozott a Liturgikus tanács éléről. Mind
kettőjük örökét a svájci Gut bíboros foglalta el. Gut svájci bencés, aki 1931-től

1942-ig Rómában a Szent Anselm-kollégium tanára volt, ekkor az einsiedelni
beneésmonostor apátjává, majd 1959-ben a rend prímás-apátjává választották
meg, s mint ilyen kapta a bíbort VI. Páltól. Csakhamar Traglia bíborost men
tette fel a pápa a római vikárius tisztje alól s helyette az egyház kancellárjá
nak inkább névleges és díszes tisztségére nevezte ki. Az új vikárius Dell'Aequa
bíboros lett, aki ezzel kilépett a kúriális szolgálatból, ahol mint az államtitkár
ság helyettes-titkára három pápa uralkodása alatt vitt fontos szerepet, Félszá
zad óta ő most az első római vikárius, aki Eszak-Olaszorszégoól származik. Tá
vozott a 89 éves Aloisi Masella, a Szentségek kongregációjának prefektusa, aki
két széküresedés alkalmával, XII. Pius és XXIII. János halála után az utód
megválasztásáig intézte oa Vatikán ügyeit, s távozott oa 82 éves Gustavo Testa,
a Keleti egyházak kongregációjának prefektusa is. Előbbit Brennan váltotta fel,
aki mint a Kúria egyetlen északamerikai tagja legutóbb a Rota törvényszék
dékánja volt. Testa helyére a belga Fürstenberg volt lisszaJboni nuncius került,
aki a legvalószfnűbb jelöltnek számított az államtitkári tisztségre, már ameny
nyíben a pápa elfogadta volna Cieognani lemondását. A személyi változások
sorozata ...,.. mínt mondják: első sorozata - január 18-án zárult, arnikor a Ka
tolikus oktatás kongregációjának éléről harminc évi kormányzás után távo
zott la 90 éves Pizzardo, akinek utódja természetszerűenGarrone lett.

így rnindössze tíz nap alatt az aránya kongregációk olasz és nem-olasz
bíboros-prefektusaí között pontosan a visszájára fordult. A múlt év január

-jában a kilenc római kongregáció közül csupán 'kettőt vezetett nem-olasz bí
boros, Agagianlan és Larraona, most január közepére viszont már csak kél
kongregáció, a Püspökök kongregációja, és a Szerzetesek kongregációja ma.
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:cadt olasz bíboros-prefektusok, Confalonieri, illetve Antoniutti vezetése alatt.
A Kúria reformjának életbelépésekor a kulcspozícíókat a következő szemé
lyek töltik be:

Allamtitkárság vagy pápai titkárság, vezetője Amleto Cicognani bíboros
államtitkár (85 éves), olasz. Egyházi közügyek tanácsa (azelőtt rendkívüli egy
házi ügyek kongregációja), vezetője Agostino Casaroli c. érsek, olasz. Gazda
sági ügyek prefektúrája, vezetője Egidio Vagnozzi bíboros (62 éves), olasz.

Kongregációk és bíboros-prefekusaík, zárójelben életkorukkal.
Hittani: Franjo Seper (63), jugoszláv. Keleti egyházak: Maximilien Fürs

,tenberg (64), belga. Püspökök: Carlo Confalonieri (75), olasz. Szentségek: Fran
ds Brennan (76), északamerikai. Ritusok: Benno Gut (71), svájci. Papok: Jean
Villot (63), francia. Szerzetesek és világi közösségek: Ildebrando Antoniutti (70),
olasz. Katolikus oktatás: Gabriel 'Garrone (67), francia. Népek evangelizálása:
-Greqorio Pietro Agagianian (73), örmény.

Titkárságok és bíboros-elnökeik. Keresztények egysége: Agostino Bea (1l7) ,
német. Nem-keresztények: Paolo Marella (73), olasz. Nem-hivők: Franz Kőnig

(63), osztrák. 1'f!"li,"
Tanácsok és bíboros-elnökeik: Laikus: Maurice Roy (63), kanadai. Litur

gikus: Benno Gut (71), svájci.

Azoknak a bíborosoknak átlagos életkora, akiknek lemondását a pápa el
fogadta 80 év volt. Az új kinevezésekkel most a Kúria vezetőinek átlagos
.€letkor~ 71 évre csökkent. Különböző szempontok vezethették a pápát a "régi
gárda" lemondásának elfogadásában, Minden bizonnyal figyelembe vette elő

rehaladott életkorukat, Latba eshettek az abból származó nehézségek, ha nagy
felelősségű fnsztségeket túl hosszú időn át ugyanazok az emberek töltenek be.
'Tekintetbe jöhettek személyi rnozzanatok és a Vatikán különleges érdekei is.
Példaként hozzák fel utóbbiakra, hogy Beran bíboros, prágai érsek, aki 1965
'ben érkezett Rómába, megkapta most első nagyobb kúriai beosztását: egyike
lett annak a három bíborosnak, akik a gazdasági ügyek prefektúráját, vagyis
.a vatikáni pénzügyminísztéríumot irányítják. Ugyanakkor az elnök tisztségét
közülük Vagnozzi kapta meg, aki közel tíz éven át apostoli delegátus volt az
Egyesült Államokban. Vagnozzi, mint köztudomású, a bíborosok szélső [obb
szárnyához tartozik s helyzete a Vatikán legfontosabb diplomáciai posztján
éppen azért vált tarthatatlanná, mert éles ellentétbe került a haladó ame
ri kai katolikusokkal, köztük püspökökkel is. Kitűnőerr ismeri azonban az ame
rikai viszonyokat, ami a Vatikán számára gazdasági és pénzügyi okokból is
fontos.

Sokfelé feltették a kérdést, vajon azoknak a felelős személyeknek fel vál
tásából, akiket még XII. Pius nevezett ki, következtetni lehet-e a Kúria igazi
megújhodására. A katolikus lapok zöme határozott igennel felel erre. Leg
-nyomósabb érvként Obtaviani távozására és helyébe Seper kinevezésére hi
vatkoznak. Ottaviani lemondásának elfogadását hivatalosan egészségi állapo
tával okolták meg. Tény, hogy a bíboros már hosszú idők óta olyan szem
sorvadásban szenved, hogy alig lát valamit. Kétségtelen azonban, hogy a Hit
-tani kongregáció élén ő testesítette meg azt az ellenzéki áramlatot, amely
szembefordult a zsinati "nyitottsággal", maradása tehát keresztezte volna VI.
'Pál irányvonalát. Ottaviani távozását széles körökben fogadták megelégedés
sel,a tiszteletet azonban azok a !körök és sajtóorgánumok sem tagadták meg
tőle, amelyek hadban álltak vele. Még az ellenfelek is elismerték Ottaviani
-egyéni tisztaságát és emberi nagyságát, kíemelve, hogy törhetetlen védelme
zője volt mindannak, amit az egyház tanbeli letéteményének tekintett. Azt pe
-díg, hogy ·a pápa Seper bíborost tette meg utódjává. éppenséggel döntő hi
zonyságként fogták fel mindenütt arra, hogy az egyházkormányzat legfonto
sabb szervének, a Hittani kongregációnak a jöv6ben teljesen a zsinat és a
-püspöki szinódus szellemében kell eljárnia. A pápa választását lehetetlen kap
csólatba nem hozni a múlt 'évi püspöki színodussal, amikor a zágrá!bi érseket
180 szavazat közül 140 szavazattal választották meg annak a teológiai bí
.zottságnak elnökévé, amelyet a színodus azért küldött ki, hogy aLapjaiban át
Illiolgozza Browne bíborosnak, a volt Szent Offi:cium képviselőjének, a zsinat
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utáni tanbeli helyzetről készített borúlátó előterjesztését. Seper kinevezése igy·
VI. Pálnak azt az akaratát látszik kifejezni, hogy egyre szinodálisabbá tegye
a katolikus egyház kormányzatát. A pápa nem óhajt többé egyedül határoz
ni: összehívja a püspökök képviselőit, meghallgatja véleményüket az időszerű

kérdésekről.

Seper bíboros az ANSA olasz hírügynökségnek tett nyilatkozatában a Hit
tani kongregáció legfontosabb feladatát a teológiai kutatás előmozdításában

jelölte meg. Ahogyan minden tudomány halad - jelentette !ki a bíboros -,
ugyanúgy szükséges a haladás a teol6giában is. Sértetlenül meg kell őrizni ter
mészetesen a kinyilatkoztatott igazság tartalmát és értelmét, úgy amint ezt
az egyház hiteles tanítóhivatala meghatározza, de amíg a múltban a Szerit
Officium szinte kizárólag a hit védelmére szorítkozott, rnost a nagyobb hang
súly a hitbeli ismeretek fejlesztésére és ateol6giai kutatás bátorítására fog
esni. Azoknak a teológusoknak, akikkel szemben felmerül a vélemény, hogy
téves tant hirdetnek, meg fogják adni a lehetőséget nézeteik megvilágítására
és tisztázására.

Seper kinevezésével a Hittani kongregációban valamennyi kulcspozíció
nem-olaszok kezébe került, ami egymagában is jelzi a Kúriában végbement
nagy változást. Utalva arra, hogya Kúria csúcspozícíói közül az olaszok mind
össze hatot birtokolnak, elhangzottak már olyan nézetek, hogy ez nemcsak
a katolikus egyház nemzetközi jellegét domborítja ki, hanem egyre hívebben
felel meg annak a tényleges súlynak, amelyet az olasz egyház a teológia te
rén jelent a katolicizmusban. Az olasz egyháznak ugyanis nemzetközi mérték
'kel rnérve alig van e téren két vagy három kiemelkedő egyénisége.

VI. Pál pápa a múlt év augusztus 6-án kiadott Pro Comperto Sane sza
vakkal kezdődő mctu-proprlójéban azt is közölte, hogy a zsinat !kívánságának
eleget téve több megyéspüspököt a Kúria "teljes jogú" tagjaivá fog kinevezni.
Mindeddig a kongregációk teljes [ogú tagjai csupán a bíborosok voltak. Az
új püspök-tagok részt fognak venni mindazokon a "teljes üléseken", amelyek
elvi jelentőségű ügyeket tárgyalnak. Nehogy azonban a püspökök gyakort be
hívása gátolja egyházmegyétk kormányzását, az érintett kongregációk általá
ban csak évenként egyszer terveznek teljes ülést. Bejelentésének végrehaj
tásaként a pápa a keleti egyházak, a püspökök, a papok. a rítusok, a katoli
kus oktatás, valamint a szerzetesek és világi közösségak kongregációiba 7-7
tagot nevezett ki a különböző világrészek megyéspüspökeí közül. A népeik:
evangelizálásának kongregációjába 16 püspököt és 4 rendfőnököt tagként, a
világi papság 7 tagját, azután 13 szerzetest, 11 szerzetesnőt, továbbá 4 világi
férfit és 3 világi nőt pedig - a világiakat főleg Európán kívülí országokból 
tanácsosként nevezett ki a pápa. Az egyház központi szerveiben helyet fog
laló nők száma így 21-re emelkedett. A világiaknak ez a bevonása joggal érez
hető "forradalmi" lépésnek, hiszen egy évtizeddel ezelőtt még gondolni sem
lehetett volna erre.

Február 22-én a pápa jóváhagyta a Kúria általános szabályzatát (Rego
lamento generale della Curia Romana), amely mindenekelőtt újból rendezi a
személyi státust.

A magasabb tisztségviselőket két osztályba sorolja a szabályzat, a kisebb
tisztviselőket három fokozatba, két osztállval rnindegyik fokozatban. A köz
ponti kormányzati szervek élén mindenkor egy bíboros áll, aki mellett a hi
vatal közvetlen igazgatását egy magasabb prelátus végzi. A magasabb prelá
tusok két osztályratagozódnak. Az első osztályba tartozik az államtitkárság
helyettes vezetője, az egyházi közügyek tanácsának titkára, a kongregációk,
a Signatúra. a gazdasági prefektúra és a Szentszék vagyonkezelőségének tit
kárai. Másodosztályú prelátusok az apostoli Penitenciária kormányzója, az
apostoli palota prefektusa, a három títkárságnak, a víláglakkal foglalkozó ta
nácsnak és a "Justitia et Pax" pápai bizottságnak titkárai. A Rota törvény
székén a magasabb prelátus tisztségét a dékán viseli.

Altalános elv, hogy azonos fokozatban és osztályban ugyanaz. a törzsfi
zetés jár, a szolgálatí évektől függő emelkedéssel. A kisebb tisztviselők felvé-
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:tele versenyvizsga alapján történik, amelynek eredményét az illetékes bíbo-
- ros-prefektus bírálja el. A magasabb tisztségekre való kinevezésnél figyelembe

kell venni a püspöki konferenciák jelöléseit. Egyéb feltételek mellett megkö
veteli a szabályzat, hogya jelöltnek lelkipásztori gyakorlata is legyen. A tiszt
viselőket a jövőben nem esketik meg, csupán ígéretet kell tenniök, amelynek
szövegét a függelék közlí, A jövőben a kÖZiponti szerv vezetője nem bocsáthat
elhivataH vagy egyéb vétség miatt tisztviselőket vagy alkalmazottakat, ha
nem panaszát egy külön öttagú bizottság elé kell terjesztenie. Ennek ítélete
ellen az érdekeltnek jogában áll a Sígnatúra törvényszékhez fellebbezni, amely
a legfőbb közigazgatási bíróság szerepét is viszi. Külön tájékoztatást fognak
még kapni a tisztviselők és alkalmazottaik a titoktartásikötelezettségről,
amelynek megsértéset a jövőben sokkalszigorúbbaJll fogják elbírálni. A ma
gasabb prelátusok részére a szabályzat a betöltött 74. évet állapítja meg ikor
határként, de a szolgálat természetesen előbb is megszűnik, ha a pápa öt
évenként nem újítja meg a kinevezést. A magasabb és kisebb tisztviselőknél

a korhatár a betöltött 70. év.
A szabályzat a pap-tisztviselőknél nemcsak megelőző lelkipásztori gya

korlatot követel meg, hanem szükségesnek mondja a lelkipásztori tevékeny
1Jég bizonyos mérvű folytatását is. Ezért csökkenti 33-ra a heti munkaórák
számát. Évenként 6 napot, ami nem számít be a szabadságba, lelkigyakorlaton
való részvételre biztosít. Hangoztatja a szabályzat a felelősségérzet szükségét,
amikor megszüntetí azt a XII. Pius által bevezetett rendszert, amely ídőbé

Iyegzést és a jelenléti ív aláírását tette kötelezővé. Az évi szabadság minderuki
számára azonos tartamú. Azoknak azonban, akik nem olaszok és hazájukba
-esak hosszabb utazással juthatnak el, megfelelő számú többlet-napot engedé
lyezhet a bíboros-prefektus.

Kis változtatás, de mégis sokan felfigyeltek rá: a február ll-i munka
.szünetí napot, amelyet 1929-ben vezettek be a Vatikánban, többé már nem a
lateráni szerződés aláírásának, hanem mint a Vatikán város felállításának év
Jordulójá,t ülik meg, nyilván azért, hogy ezzel is aláhúzzák a Vatikán nem
zetközi jellegét. A Kúria reformjára vonatkozó konstítúcíó egyébként bejelen
tette a pápai udvartartás reformját is. Sajtóértekezleten közölték, hogya ki
küldött bizottság nem készült még el munkájával, de az udvartartás reform
ja is közvetlenül küszöbön áll.

Mint már szó esett róla, VI. Pál pápa január lO-én felmentette a 77 éves
'Giacomo Lercaro bíborost a Liturgikus tanács elnökségétől. A bíboros így tel
jes munkaerejét ismét a bolognai főegyházmegyének szentelhette, amelynek
érseke volt. Egy hónappal utána azonban Lercaronak váratlanul innen is tá
voznia kellett, éspedig szekatlan kőrülmények között, A legnagyobb feltűnést

az keltette, hogy az Osserva,tore Romano, amely közzetette a hivatalos Jelen
iést arról, hogya pápa elfogadta "figyelemmel egészségi állapotára" a bíbo
rosnak közel két évvel ezelőtt benyújtott lemondását, nem tartalmazott a
pápa által aláírt köszönö levelet, amilyet a távozó bíborosok mindegyike kapott.
Pápai levél helyett csak Cicognani bíboros-államtitkár levelét lehetett olvas
ni. aki .hívatkozctt Lercaro "önkéntes elhatározására" és "az Ég kegyelmeinek
rááradását" kérle erre a döntésre. A 'lPnos dolog hátterét sokan abban a be
szédben keresték, amelyben Lercaro éppen Johnson elnök vatikáni látogatá
sakor a vietnami háború föltétlen abbahagyását követelte. Voltak, akik arra
a hévre is utaltak, amellyel Lercaro a nem-hívőkkel, különösen a marxisták
kal való párbeszédet szorgalmazta,

Csak nagysokára, március 22-én adta hírül az Osservatore Romano, hogy
VI. Pál pápa előző nap magánkíhallgatáson fogadta Lercaro bíborost, aki
ezen a napon ünnepelte püspökké szenteltetésének évfordulóját. A pápa 
hangzik a közlernény - "meg akarta erősíteni ebből az alkalomból, mily ma
gasra értékeli azt a buzgó lelkipásztori szolgálatot, amelyet Lercaro két évti
zeden át mind Ravennában, rnínd Bolognában végzett, s azt az odaadó és bölcs
munkát, amelyet mint a Liturgikus tanács elnöke fejtett ki, ösztönözve és
irányítva a liturgikus reform menetét." Bár a feltevések nem tísztázódtak, a
.Lercaro-űgy ezzel egyházi részről nyilván befejeződött. (M. V.)
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VERONIKA ES KENDÖJE. Elt-e egyáltalán Szent Veronika, s ha igen, le
törölte-e kendőjével az Úr Jézus arcát? Az eddigi kutatások fényénél ezekre a
kérdésekre próbál válaszolni a bencés Maurus Green abban az érdekes tanul
mányában, amelyet a londoni The Tablet tett közzé.

Veroníkát az Acta .Pilati II. vagy IV. századbeli irat említi először.

Eszerint amikor Jézust perbe fogták Pilátus előtt, egy Berenice vagy Veronika
nevű asszony is védelmére kelt, rnondván, hogy Jézus őt is kigyógyította a.
vérfolyásból, amelyben 12 éve szenvedett. Ennek az iratnak alapján azonosí
tották Veronikát azzal a vérfolyásos asszonnyal, akiről Máté emlékezik meg
evangéliumában (9, 20). Később azután az Abgar-Iegenda befolyására s ezzel
összefüggésben kiszínesedett és megnövekedett Veronika alakja. A legendában
arról van szó, hogy Abgar,a beteg edesszai király levélben kérte Jézus segít
ségét, aki színtén levélben válaszolt, s nemcsak gyógyulását ígérte meg, de
elküldte neki kendőre nyomott arcképét is. Keleten akkoriban már valóban
tiszteltek és másolatban terjesztettek is egy ikont, az ún. "edesszai ikont",
amelyet az Abgar-Iegendában szereplő Krisztus-képnek tartottak. A genovai
Szent Bertalan-templomban ma is őriznek egy korai bizánci ikont, amelyet
a helyi hagyomány azonosnak tekint ezzel az edesszai ikonnal.

Már most Róma - írja Green - azokban az időkben aligha engednette
meg, hogy egyedül a' Keletnek legyen birtokában egy olyan arckép, amely ál
talános meggyőződés szerint hitelesen ábrázolja az Urat. Előbb-utóbb neki is'
szert kellett tennie ilyenre. A legendás Pilátus-történet továbbfejlesztésében.
amelynek legkorábbi római változata, a Cura Sanitatis Tiberii 600 körül ke
letkezett, a bélpoklosságba esett Tiberius császár Jeruzsálembe küldi Volusiánt,.
hogy gyógyulást kérjen számára Jézustól. A követ itt értesül arról, hogy Pilá
tus kivégeztette Jézus-t. Jelentése nyomán Pilátust Rómába rendelik, hogy meg
büntessék. Volusian Jeruzsálemben felkeresi Veronikát, akinek birtokában
van Jézus arcképe. Kényszeríti, hogy a képpel együtt vele menien Rómába,
ahol a kép láttára a császár meg is szabadul betegségétől. Egy bizonytalan
időpontban keletkezett későbbi irat, a Mars Pilati, meg is magyarázza, hogy
miként jutott Veronika a portré birtokába. Veronika tudva, hogy az Úr ha
marosan elhagyja őket, elhatározza, hogy megfestett arcát. Útban a festőhöz,

találkozik azonban Jézussal, aki elveszi tőle a vásznat, arcához szorítia, s ami
kor visszaadja azt, csodás hűséggel kirajzólódtak rajta vonásai. Az Abgár-le
gendában pontosan ezt cselekedte Jézus a király követének.

A Veronika-történetnek ez a bővülése egyetemes hitelre talált s ebben a
változatban maradt is mega XIV. századig. Tárgyi bizonyságaként hivatkoztak
arra a kendőre, amely a hagyomány szerint Veroníkáé volt és 700 táján kerül
hetett Rómába. VII. János pápa ugyanis 705-ben pompás ereklyetartót készít
tetett számára, amely "ciborium Joannis VII." néven ismeretes. Amikor Bra
mante lebontotta a régi Szerit Péter-bazilikát, Grimaldi pontos Leírást hagyott
erről az ereklyetartó márványszekrényről is. Ajtaján eszerint Szent Veronikát
ábrázolták, amint kendőjét tartja, rajta Krisztus képével - de nem a szenvedő·

Krisztuséval J Grimaldi leírása így arra utal, hogy legalább is 705-ben Vero
nika kendőjén volt kép, mégpedig egy nem-szenvedő Krísztus-kép. Feltűnő

azonban, hogy a Veronika kendőjének tiszteletéről kiadott pápai rendelkezé
sek rnindig csak kendőről (sudarium quod dicitur Veronica = Veronikának mon
dott kendő) beszélnek, sohasem képről, amiből arra kell következtetni, hogy
valójában csak a kendőt tartották ereklyének. Joseph Wilpert, aki a múlt szá
zadban Szent X. Pius engedélye alapján a Szent Péter-bazilika Veronika ká
polnájában őrzött ereklyét elsőként megvizsgálta. egy időtől megsárgult négy
szögletes vászonkendőt talált, színén-vísszáján átütő, két egymásba kapcsolódó,.
megfakult, rozsdabarna folttal.

Am, ha a kendőn nem volt kép, hogyan egyeztethető ez össze az irgalmas.
Veronika legendájával, s hogyan alakulhatott ki az a máig élő közhiedelem,
hogy Veronika kendőjén Krisztus képmása látható? Green szerint két mozza-·
natot kell itt figyelembe venni. Az egyik az, hogya kendőn kívül és mellette
kellett lennie Rómában egy bizánci ikonnak is, amelyet ott éppúgy Krisztus
hű képmásának tartottak, mint Keleten az edesszai ikont. Grimaldi Ieírásáoól'
következik, hogy a díszes cibóriumban őrzött ereklye nem csupán a Krlsztu$
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vérével megszentelt kendő volt, hanem egy ikon is. Azokban a századokban az
ereklyetisztelet bizánci értékrendjében az ikonok messze fölötte álltak minden
más ereklyenek. A görög felfogás szerint egy ember-alkotta ikon, ha közvetlen
kapcsolatba került egy vértanú - ebben az esetben magának Krisztusnak 
ereklyéjével, valósággal átvette annak belső erejét és csodás eredetét. úgyszól
ván fontosabbá vált, mínt maga a tulajdonképpeni ereklye. Ne feledjük, hogy
VII. János pápa, aki az ereklyetartó szekrényt készítette, görög volt. Veronika
kendőjét tehát minden bizonnyal már 705 előtt összekapcsolták és együtt tisz
telték egy hű arcmásnak tekintett képpel.

A másik mozzanat, hogya XII. század táján változni kezd Veronika át
hagyományozott története, éspedig annak a növekvő érdeklődésnek hatására,
amellyel a keresztény jámborság Krisztus szenvedése felé fordul. Akkoriban
állít ják fel a keresztút stációit s lép elő a rnűvészetben a halott Krisztus. A
Veronika-legenda 1300-ból való francia változatában már a szenvedő arc je
lenik meg. Veronika a Via Dolorosá-n a le-leroskadó Jézushoz lép és kendőjébe

törli az Úr vérrel verejtékes arcát. Ez a legkorábbi olyan legendaváltozat,
amelyben Jézus vonásait már Veronika 'kendője örökíti meg." Az új változat a
XV. század folyamán a párizsi passiójátékok révén népszerűvé vált. A mű

vészek is megragadták a témát. A nem-szenvedő bizánci képet felváltja a szen
vedő Szerit Arc realisztikus és patetikus típusa. Előbbi csakhamar el ís veszti
jelentőséget, mível egy nem-szenvedő Krisztus nem maradhatott összhangban
a Via Dolorosa Veronikajával. Green feltételezi, hogy a bizánci ikont, amely
nek Róma 1927. évi kifosztásakor nyoma is veszett, már jóval korábban elvá
lasztották a kendőtől. s helyét egy másik, immár a szenvedő Krísztust ábrázoló
kép foglalta el, éspedig minden valószínűség szerint az az úgynevezett "sek
restyekép", amely ma a Szent Péter-bazilikában látható. Ezt a középkorban
festették, valószínűleg Rómában, és lezárt szemű, szenvedő, halotti arcot áb
rázol. Veronika kendőjével való kapcsolatára utal az 'a tény, hogy a kép Euró
pa-szerte mint "Veronika-kép" vált ismertté. Érdekes azonban, hogy elsősor
ban egy róla készült XVIII. századi metszetnek vászonra vitt lenyomata, az ún.
"Toursi Szent Arc" tette híressé következő feliratával: "A Mi Urunk Jézus
Krisztus hű képmása, amelyet Rómában, a Szent Péter-bazilikában őriznek és
tisztelnek." Ennek nyomán terjedt el az a téves felfogás, hogy a Rómában őr

zött "sekrestyekép", más néven "Veronika-kép", az ugyancsak Rómában őrzött

.,Veronika-kendővel" azonos.
A valami történelmi háttérrel bíró Krisztus-ábrázolások közül, mint tud

[uk, a Genovában lévő "edesszai ikon", a római "sekrestyekép" és a "turini le
pe]" tadhat igényt bizonyos mérvű hitelességre. R. W. Hynek kimutatta, hogy
a turini lepelnél az eredetiség lehetősége is megvan, mert anyagának kora va
lóban visszanyúlik Krisztus idejébe. Szerinte a sekrestyeképet a középkorban
a turini lepelről másolták le. Green is megállapítja tanulmányában, hogy azok
ban a századokban, míkor a Veronikához kapcsolt nem-szenvedő kép szenve
dővé változott, a turmí lepelről már sok másolat készült. így végül is a turini
lepel a szenvedő Krisztus-ábrázolások végső kútfeje. Kétségtelen ezekután 
állapítja meg Green -, hogya Veronika-legendát az Úr Jézus szerrvedésén el
mélkedő áhítat teremtette meg. Veronika tettében - abban, hogya Fájdalmak
Útj~n kilép a tömegből, hogy irgalmasságot cselekedjé'k- az Igazí és elvárt
keresztény magatartás nyilatkozik meg. Veronika alakjában tehát egy eszmény
teremtette meg a maga lélektani valóságát. (Somogyi György)

AZ OLVASO NAPLOJA. Ha Mándy Iván semmi egyebet nem írt volna
meg új könyvében, rni n t valóban csak "a régi idők mozijának" történetét* ak
kor is érde~es, megható könyvet írt volna. Könyvet egy romantikus, ábrán
dos. legendás korról, amely képzeletünkben ma már többé-kevésbé egvbemo
sódik a film őskorával és hőskorával. Mándy Iván könyve azonban sokkal több
a régi idők mozi iának lírai történeténél. Már-már azt lehetne mondani róla,
hogy valamilyen furcsa, .rmándv-Jvános" Erziehungsroman. Egy mozin, filmen
nevelkedett gyermekkor regénye. Egy kicsit egy író genezisének regénye is .

• Mándy Ivá n : Régi idők mozija. Magvető, 1967.
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Vagy ha tetszik, lírai novellafüzére. És mert ez a gyermekkor van valahol, s
nem a levegőben lóg; mert ezeket a régi .filrneket adják valahol, Pestnek egy
nagyon pontosan körülhatárolható területén. a Fészek, a Bodográf, a Fővárosi

Mozi, meg a többi [ózsef-, teréz- és ferencvárosi kis, másodhetes "mozgókép
otthon" vidékén, és ezeket a filmeket megnézík, pontosan ennek a vidéknek
a városi vkíspolgáraí, egészen kís polgárai, akiknek az opera elérhetetlen áb
ránd, a színház kivételes ünnep, és már a Royal Apollo is meghatottság, fény,
kiemelkedés, kirándulás az előkelőség kivételes szféráiba (a megszelídített,
kézhez nevelt előkelőség a Corvin volt, modernség, nagyvilág izgalmas élrné
nye - ki emlékszik még a fénypikkelyeket szóró, forgó' gömbre a nézőtér fö
lött? - mert igazán otthonosan szórakozni azért mégis inkább a Bodográfoa
mentek, meg a Tátrába. meg a Napba, esetleg a Phönixbe, Fővárosiba, Roxyba)
- szóval mert míndez nagyon pontosan szltuálható, földrajzilag épp úgy,
rnínt - nagyképűen mondva - "társad:almHag": "a régi idők mozijának"
könyve, regénye, novellafüzére, képeskönyve egyben könyve, regénye a ma
már "régi" Pestnek is, ra húszas évek Pestjének, illetve e húszas évekbeli Pest
egy részének, rétegének, népének, és tegyük hozzá: ifjúságának.

Nagyon nyomatékosan ezeretném hangsúlyozni ezt; Mándy Ivánnal kap
csolatban annyi a félreértés, jobbanmondva egyszerűen csak értetlenség, hogy
sosem lehet ezt elég nyomatékosan hangsúlyozni: világa nem kitalált világ,
nem valami "szürreaHsta" kompozíció, légüres térbe fújt szappanbuborék
fantazmagória. Sosem éreztem benne, hogy azt a földrajzilag-társadalmilag lé
tező világot, amelyet ábrázol, irreálissá költené át. Ellenkezőleg: mindig az ra
gadott meg benne, mennyíre e létező világ legmélyéig, leglényegéig tud hatolni.
Persze nem az aprólékosan részletező realizmus tény- és oknyomozásával, ha
nem azzal a - maga módján Ikidolgozott - modern ábrázolásrnóddal, amely a
konlplex valóságnak egyenértékű, komplex művészi valóságforrnát, ha tetszik
szimoólumot teremt. A pálya szélén például (melynek kitűnő eimét annyit, és
végeredményben oly kevés megértéssel szekták ellene fordítani) ilyen sűrített,

lényegében lírai fogantatású (lírai érzéklésből és azonosulásból fakadó) "szim
bóluma" - jobb szó híján, és a szó sajátos értelmében -egy egész pesti táj
és nép világának, érzésvilágának, élményvilágának, sőt tudatvilágának is. Hogy
mennyire laz, azt nyomban minden lebontó magyarázat nélkül, a "szimbólum"
közvetlen érzéklésével mindenki megérzív-aki valaha is járt a külső József- és
Ferencváros vidékén, emberei közt; mondhatnám legendáí közt, amelyek pon
tosan úgy és annak a legendáí, aminek és ahogyan legendája, szimbóluma,
,,'mítosza" A pálya szélén. Aki ismeri a futballpályák világát, légkörét, nem
csak a nagy meccsek kivételes napjain, .hanem azokon az edzésnapokon is, ami
kor csak a legszívósabb "odatartozók" állják körül a pályát, '-'agy aki hallgatott
már nyolcadik, kilencedik kerületi ivókban mérkőzések másod-, harmadnap
ján beszélgetéseket, figyelt meg már születő legendákat, alakuló mítoszokat,
központjukban egy-egy "aranyláJbúval", akínek nemcsak a gól jai érdekesek, ha
hem a szerelmeí, Illegálísan lehajtott kíströccseí, titkos tárgyalásai és "jópofa"
mondásaí is: - az 'ennek a regénynek nem az .Jrrealltásán" akad fönn, ha
nem megfordítva: a sűrített realitásán, a realitás sűrítésének költői erején és
bravúrján örvend, és ámul is gyakran. S ana gondol közben: íme egy "szo
ciográfiai", sőt "szociológiai" tény, a városi folklór egy nagy ténye, jelensége,
amit az író észrevett, ikifejezett, és amit legalább az író uj jmutatása nyomán 
hiszen nem szégyen egy író ujjrnutatását skövetní - érdemes lenne valóban
szociolőgiaílag és folklorisztikailag (mint a városi "szellemi néprajz" egy nagy
fejezetét) alaposabban szemügyre venni, megvizsgálni, akár egészen odáig rnen
ve, hogy megpróbáljuk ennek a sajátos városi rnítosz- és legendaképződésnek

a struktúráit, strukturális törvényeit is föltárni.
De térjünk vissza a Régi idők mozijához. Nem arról szól, hogy milyen volt

a végi idők mozija. Arról szól, milyen volt a régi idők mozija Pesten, a Jó
zsefvárosban, a Roxyban és a Fővárosi Moziban. Hogyan nőtt bele egy Sajátos
népi 'képzelet- és érzésvilágba. Milyen hajszálcsövesség révén érintkezett a le
gendás "film városa" a Phöníx közönségével, előcsarnokával. Milyen ábrán
dokatelégftett ki, milyen vágyakra volt pótlék, kompenzáció, Mert mlndvégig
érezni, anélkül, hogy az író kéretlenül 'belebeszélne a témájába, s anélkül, hogy
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illetéktelen magyarázkodással rontaná el - mindvágig érezni, az egésznek a
hangszerelésen, az egésznek, az egész Iírájának a szorongó hangulatán. hogy
"a régi idők mozija" végül is pótlék, a lecsavart tudatú életek illúzió-pótléka.

Mint ahogy ez a gyerekkor is kárpótlását keresi, szereti, éli a filmben,
a mozik világában, és a maga Moziéletből táplálkozó, naív benfentességében.
.Mindvégig ott érezni a könyvben a gyerek sóvárgó kötődni-vágyódását,és en
nek a kötődnl-vágyódásnak a kudarcait, néven nem nevezett, szinte csak at
moszferíkusan jelenlévő szenvedéseit, a minden szorításból kísikló, légvárakat
építő, délibábokat kergető apa mellett (és mennyire típus ez az apa is: hány
ilyen kisstílű bohémet ismerhetett, aki ezt a pesti tájat és népet ismerte, hány
ilyen józsefvárosi, perifériára szorult mását, karíkatúráját a Royal szálló "tit
kos lakóinak", azoknak, akikről Hunyadi írt, és a maga médján Heltai is); és
milyen bonyolult, tragikum nélkülien tragikus ez az apa-fiú viszony, egy-egy
mégiscsak megkapott moziélmény (az egyáltalán elérhető legnagyobb ajándék)
néma, vísszanyelt, szorongató hálájával (amit szó nem is, csak a papír nagy,
fehéren üres mezeje bír kifejezni), és az elmaradt mozik és vacsórák fantázia-
pótlékaival. a "filmváros" legendátban és a Moziélet illusztrációiban . . . .

... Nem voltam pesti gyerek; de vakációken Pesten.apáméknál is töltöt
tem heteket, az üllői úton. Ezeken a heteken, átmenetileg, magába fogadott
a nagy bérház gyerektársadalma. Unokatestvéreim. és házbeli, szomszédbelí
barátaik. A fiúk, akik az udvari lakásokban laktak. Ezekben az udvari laká
sokban a szemem láttára, fülem hallatára éltek, nőttek, alakultak, formálód
tak a "régi idők mozijának" legendát, Asszonyok és lányok csiszolták és adták
szájról szájra, egészítették ki "biztosan tudott" adatokkal öket; míközben a
férfiak "a pálya szélén" legendáit szőtték, egyik vasárnapi meccstől a másikig.
Mi, gyerekek, egyszerre éltünk e ikét mozgékony legendavilágban. Bekaptuk
az ebédet, és mentünk, vasárnap meccsre, népvándorlásként végig az üllői

. úton, hétköznap pedig mozíba, a Fészekbe, Bodográfba; és jártunk délelőtt a
misztikus előcsarnokban, a Royal Apollóban és a Corvinban, és mi is átéltük
a keserű élményt, amikor egy oszloptól, vagy egy fejtől nem láttunk mást,
csak zizegő fénynyalábot a fejünk fölött.

Egy kicsit hazamentem a Régi idők mozijába. És - mint a könyv mottóia
Stenónak - magamban én is "hálás köszönetet" mondtarn az írónak, amiért
ilyen hitelesen, maradandóan és költőien - a költészet maradandóságával 
őrizte és örökítette meg ezt az immár visszahozhatatlan, hajdanvolt valóságot.

A könyvet hangulatkeltő, raszteres illusztrációival, elbűvölően ötletes "mel
lékleteivel" Murányi István tervezte meg, kitűnően, értő művészettel.

* * *

Van Mészöly Miklós új könyvében** egy (már előző novelláskötetéből is
merős) elbeszélés, Balkon és jegenyék címmel, amely távolról sem a legjobb
'de kiválóan alikalmasrá, hogy mondandóm illusztrálására használjam. A bal
kon egy budai kertudwir fölött van; [egenyék vannak odalent, és kis ház, és
a házban egy család: szegény, kötőgépnél gürcölő asszony, fantaszta férj, gye
rekek; meg egy öreg házaspár. Akíké a balkon, az Asszony meg a Férfi, így,
nagybetűvel (amitől eleve idegenkedem, mert indokolatlan rejtélveskedest gya
nítok benne, valami olyasmit, hogy ezek a nagybetűvel jelzett személyek vala
hogyan többek akarnak lenni annál, akik, személyükön túli értelmük van, ami
kor én a megfogható személyi értelmükre vagyok kiváncsi) - akiké a balkon,
azok odaföntről nézik a lentiek életét, a kissé hibbant asszony gürcölését, a
férfi nagyzolását, a megjelenő kutyát, mint e nagyzolá-s [elképét, akivágással
fenyegetett jegenyéket; az Asszony néha. segíti a lenti másik asszonyt, és i,tit
kos cínkosságban" van Rexivel, a kutyával; - aztán egy este, míkor arra ké
szülnek, hogy kint hálnak abalkonon, megtörténik a furcsalepkeinvázió, a
Férfi dühös, reménytelen harcot vív egy támadó lepkével, megöli, de lényegé
ben csatát veszt, és az egész balkont elönti valami félelem, szorongás, kese
rűség, szégyen. A leütött Iepke eltűnik; talán föléledt, visszarepült a 'kertbe;
a Férfi pedig "nem mondja ki, amit igazában gondol; szégyelli, hogy fél".
.. Mészöly MiklóS:: Jelootés öt egérröí, Magvető, 1967.
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Ebben a novellában rnínden kitűnő, amí odalent történik. Ennek a lenti
világnak, e lenti világ rnínden egyes alakjának hitele van. Amí viszont fönt
van, a nagybetűk világában, a balkonon, az hiteltelen, megoldatlan, rejtelmes
kedő. Ott mínden szó ígaz ; itt minden szó hamis. Ott tények vannak, itt szím
bolíkus értelmű jelenségek, amikről nem tudjuk, mit szimbolizálnak. Valami
rejtélyes félelem élne idefönt, ha valóban élne; de nem él, csak ,,meg van
csinálva". A bogarak támadása előtt, sajnos, elóbb el kell tűrnünk a kultúra
támadását. Az Asszony, ahelyett, hogy olyan lenne, mint az asszonyok általá
ban, olyan lesz, teljesen indokolatlanul, "mint egy Gauguin-kép". A dolgok
ról is állandóan azt érezzük itt fönt a bal'konon, hogy nem olyanok, mint az
effajta dolgok általában, hanem titkos tartalommal terhesek; csak éppen nem
tudjuk, miért és mível, Igaz, a félelem közérzett de az olvasó többnyire még
akkor is kételkedik az ennyire művelt közérzetek igazságában, ha egyébként,
csupasz valóságukban, igazak is: kételkedik a nagybetűs személyek közérzetének
Igazságában, Kivált pedig abban, hogy a jelenségek önmagukon túl jelentenek
valamit. Mit? Ha én nem is tudom, az írónak föltétlenül tudnia kell; az olvasó
azonban attól tart, hogy tulajdonképpen maga az író sem tudja. Hogy ő maga
sem fejtette meg a jelentést.

Még valamire gyanakszik. Arra, hogy az író nem elégszik meg azzal, amit
lát, amit megragad; hanem azt, amit lát, amit megragad, meg akarja pótolni
valamivel, valami olyasmivel, ami nem abban, hanem azon kívül van, amit lát
és megragad. Mondjuk, hogy az író a balkonról látja a lenti család életét. Ki
iűnően megragadja, kitűnóen talpra állítja az alakjait, az atmoszféráját. De
nem éri be ezzel; míntha nem hinné, hogy ennek megvan a maga önértéké.
Hozzáteszi tehát a Férfit a balkonon. és az Asszonyt a balkonon, és mindazt
a mísztíffkácíót súroló tltokzatoskodást, arnivé a Férfi és az Asszony kapcso
latát "emeli". A kettőnek, lentnek és föntnek azonban semmi lényeges köze
nincs egymáshoz; a "föntöt", ezt az egész állványzatot mindenestül le kellene
bontani, el kellene égetni, míután fölépült a lenti világ önértékű művészí áb
rázolása. Esetleg úgy, hogya Férfi (vagy az író) féleimi közérzete is a lenti
világban okjektiválódjék. Ehihez azonban, ehhez a lebontáshoz és eldobáshoz az
írónak, úgy látszik, még nem volt szíve. o

Mit szerétnék míndezzel illusztrálni? Azt, hogya kötet anyaga - leg
alábbis az én ízlésem mércéie szerínt - két részre oszlik. Az egyik oldalon
vannak azok az írások, amelyek a "balkon" világában és atmoszférájában szü
lettek. Félig-meddig ilyen a Magasiskola (valaminek, ha jól értem, a szimboli
kus megjelenítése, okjektiválása, de olyan extrém, olyan kivételes valóságban,
aminek az exotikuma eleve tompítja a szímbólum általános érvényét: a kü
lönös elfojtja az általánost, úgyhogy végül is "n.em jön ki" belőle, amit az író
- legalábbis gyanításom szerínt - közölni akart; mert nem hinném, hogy
egyszeruen csak egy solymártelep életét akarta volna megjeleníteni). Ilyen az
ízlésesnek sem valami ízléses Tragédia; ilyen Az árnyék, h6aével, aki "szere
tett játszani az iszonyattal", és végül fölakasztja magát, nyilván nem azért,
hogy rejtvényt adjon föl az olvasónak. de nem is azért, hogy Kafkára gondol
tasson; csaik éppen azt nem tudjuk, hogy voltaképpen míért, vagy ha minden
értelern nélkül, pusztán abszurditásból, aklkor mí az, ami de [acto abszurd,
mert a fölvonuitatott kulísszaszerű abszurditás senkit nem elégít kí.

Kitűnő viszont a Jelentés öt egérről, ahol míndaz, amit korábban a meg
fejtetlen' jelek, jelzések és jelképek nem voltak képesek foghatóan tolmácsolní,
minden jelképezés nélkül, tehát valódi jelképerővel ikonkretizálódik a me
nekvő egerek menekülésében és pusztulásában (s itt a házaspár, föltehetőleg a
balkon Férfija és Asszonya, már leszállt nagybetűs elvontságából. az öt egér
mlkrovilágának szintjére, és ezzel minden egyszeriben hitelessé lett, az a fé
lelem, borzongás,. megnevezhetetlen közérzet is, amit ott a lepkeinvá2lió
és lepkeharc akart szimbolizálni, s ami itt n:iinden szimbolizálni aka
rás nélkül szimibólumértékűvésiirűsödik). ~ ígen jó a kötet három utolsó el
beszélése, mínd a három a "lent" világában, a "balkon" sremléleténE!k minden
belejátszása nélkül: A há1'om burgonyabogár, a Film, az Emkénél, és a kivételesen
szép Történet. Ezekben nem .,másról" van szó, hanem valóban arról, amiről

szó van: valóságos sorsokröl, amelyek úgy válnak többé maguknál, hogy a ma-
o •
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gu!{ realitásába mélyülnek bele. Az emberi, nem pedig a mísztíkus felé. Ponto
&llibbana "misztériumot" az emberben, az emberiben találják meg, nem kívül
ről hozzák be, kommentár formájában, vagy toldalékul. Dátum szerint is a
le~őbbiek: 1960, 1963, 1964. Arra mutatna ez, hogy Mészöly Miklós végül is
letett a "balkon" írányáról. és erőteljesen a "jegenyék" irányába fordult? Hogy
megtalálta a jelentés jelképezésének módszere helyett a jelentés megjeleníté
sének módszerét? Az időrend mindenesetre ezt sejteti. S ha vaíöben így van,
akkor ez egyben nyilván azt is jelenti, hogy ez a /kitűnő író megtalálta a tehet
sége természetének minden bizonnyal legjobban megfelelő utat és módszert.
Pontosabban kiharcolta, míndíg elégedetlenül az éppen elért eredménnyel, és
sosem riadva vissza a további kísérletek kockázataitól, csakihogy többet és tá
easabbat fejezhessen ki a fogiható és foghatőri túli világból.

* * *

Miről szól Szántó Tibor regénye?*·· "Paolo, egy olasz származású libiai
ültetvényes hazát akar változtatJni és végleges letelepedés szándékával érkezik
Szicíliába. Ott már az első napon, szinte akarata ellenére belekeveredik a vá
ros polgárainak furcsa játékába, egy éjszakai autóversenybe" - mondía .az is
mertető szöveg, és eddig így is van. A folytatás azonban: " ... autóversenybe.
mely a fordulók közben italozó játékosok veszélyérzetét kelti fel a Tolytonos
kockázattal és a kararnbolok lehetőségével": ez a folytatás már, úgy érzem,
könnyen tévedésbe ejtiheti a gyanútlan olvasót. Olyasmit sejttethet vele, hogy
a játékosdk a Yco bárban azért isznak, hogy fö!csigázzá!k magukat, beleuszítsák
magukat ebbe a veszélyes versenybe, fölcsigázzák magukat a kockázatra.
Holott erről szó sincs. Nem erről van szó,

Amikor Paolo megérkezik és kinéz a szállóíaablakán, ezt látja: a versenyt,
a föltűnő, eltűnő autókat. Lát egy halállal végződő szerenesétlenséget is; de se
a kararnbel nem ráz meg senkit, rajta kívül, se a halál. A következő éjsmka
ebben a képtelen körbe-körbe rohanásban vesz reszt, s amikor "kiáll", ennek
a fényeit látja messzíről. A verseny, nem Ls verseny, CSaJk rohanásckörbe-kör
be, megállíthatatlanul folyik. "Valamilyen centrifugális erő pörgeti" a résztve
vőket, Paolót pedig, átmenetileg, valami "centrifugális fáradtság". Nem nehéz
kitalálni, mi az a centrum, ami elől körbe-körbe menekszenek, Mindenki maga
elől menekül, a maga centruma elől. A kontempláció elől, a csönd elől. Paolo
idegenből jön, Libiából, Délről, vagy Keletről, mindenesetre rnáshonnét, ahol
"ültetvényes" volt, földet művelt, kapcsolata volt a talajjal és az időjárással,

csillagokat látott, csöndet hallott, emberekkel élt, viszonyban volt a világgal,
a léttel. Erzí, érti a lét értékét. Ezért lesz a többiek szemében nehézkes, értet
len, aki nem érti ezt a "játékot", ezért lesz .Jcüídött", "pap", valami néven
nem nevezett komolyság, szakralitásképviselője,vagy egyszerűbben csak ieté
teményese, anélkül, hogy ő maga pontosabban tudatosítani ezt magában: va
laki, aki, mikor Küldöttnek csúfolják, "boldog, mart, habár hamis vád alap
ján, végre, életében először, lehetett valamí köze a Megváltóhoz".

A megérkezest követő délelőttőn Paolo véletlenül megismerkedik a cipő

nagykereskedő Scurával, aki az eszpresszó teraszán éppen üzletfeleivel tárgyal.
Nyilván ez is burkolt jelzés: ez a lármás, hirtelen kiégésekkel váltakozó tár
gyalás. Ez is egyfajta "verseny"; ez a verseny nappali arculata, nappali for
mája. A hajsza nappali változata. üzleti tárgyalás, ugyanolyan "szabályok" sze
rint, ahogy éjjel a kocsikat vezetik. Ugyanolyan erkölccsel. Ugyanolyan erkölcs
nélkül. Nem erkölcstelenül, hanem egyszerűen erkölcs nélkül. Egyszeruen nincs
erkölcs; csak a rohanás van, centrifugális rohanás, száguldás önmagunk elől.

~i ügyesebben "vezet", mint Scura, ki ügyetlenül, mint Delle Grotti, de egy
bizonyos szinten fölül nem lehet részt nem venni; mint ahogy egy bizonyos
"tartalommal" végülis nem lehet résztvenni: akinek megvan a maga "cent
ruma", azt a saját nehézkedese kirekeszti a pályáról. Annak legjobb, ha el
megy "valahova délre" .

••• Szántó Tibor: Bálnák.ró! is beszéltünk. Széptrodalrní Könyvkiadó. 1968.
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A regény, úgy hiszem, nem a veszélyes életről szól, és nem is arról, hogy
"a hagyományos erkölcs teljesen védtelen a veszélyes élet csábításának örüle
tévelszemben". Inkább egy életformáról van szó; az író egy modern életfor
mának talált, vagy teremtett sűrítő jelképet ebben a megállapíthatatlan, "centri
fugális" versenyben. Melyben a "versenyzők" oldozhatatlanul oda vannak köt
ve a maguk belső ürességéhez. az ürességüle centrumához.

Erőteljes, szűkszavú, komoly regény; sikerült valamí fontosat, lényegeset.
fígyelmeztetőt megragadnia és ábrázolrua. (Rónay György)

SZlNHAzI KRÓNIKA. A Katona József Színház újdonsága Sánta Fe
renc: "Éjszaka" című drámája. Valójában az író két évvel ezelőtt megjelent
"Az áruló" című kisregényének dramatizált változatát látjuk a színpadon.' Döntő
változtatásra, vagy átírásra nem volt szükség, inkább csak húzni kellett eg"
kicsit, hiszen az eredeti mű sem egyéb, mint az öt szereplő egyetlen éjszaka
folyamán elhangzó párbeszédes vitája.

Dolgozó szobája csöndjében, az író látja vendégül készülő regényének
alakjait, őket faggatja, vallatja azokról a kérdésekről, amelyek őt magát fog
lalkoztatják ,kiúUalan töprengéseinek során. Vajon kinek van igaza? Az erő

szakos népboldogítónak, aki újra meg újra fegyvert ragad, mert fölháborít ja
őt a világban tapasztalható igazságtalanság és végül is nem tud már másban,
mint fegyverben és erőszakban gondolkodni? VácZáv, a huszita harcos képvi
seZi ezt a magatartás,t. Vele szemben áZ! Zsitomir, a császárpárti diák, aki a
harctéren is ellenfele volt. Zsitomir tagadja minden a nép nevében és a nép
boldogítása címén indított harc létjogosultságát, hiszen a történelem tanúsága
szerint minden ilyen háború céltalan öldöklésnek bizonyult, és csak a meg
előzőnél is nagyobb elnyomásnak és nélkülözésnek egyengette az útját. Sze
rinte a rendező értelemre kell bízni a világ sorsának irányitását. A harma
dik koncepciót Eusebius, a firenzei reneszánsz pap személyesíti meg. Ű ugyan
akkor, amikor elfordul az erőszak minden formájától, a költészetet, a művé

szetet és a hedonista éle'törömöket állítja szembe a világot szerinte pokollá
varázsoló fanatikus népboldogítással.

Fölbukkan azután egy negyedik regényalak is, az öreg paraszt, akiért és
akinek nevében a V áclávok és Zsitomirok gyilkolták egymást, aki azonban
egyikükért sem lelkesedik, mert tapasztalatból tudja, hogy végül is az ostor
mindig az ő hátán csattan. Tőle rekvirálnalc, neki kell a hadakozás anyagi
alapjait megteremtenie, miközben állandóan felelősségre vonja őt az éppen
fölülkerekedő fél. Úgj/ védekezik ellenük, ahogy tud; alamuszisággal, sunyi
hajbókolással, aztán, ha módja van rá, mindkettőt meglop ja. Ű volt viszont az
is, aki a két halálos ellenséget, Vác/ávot és Zsitomirt, akik egymás fegyveré
től pusztultak el, közös sírba temette. Nem kétséges, hog'y a maga elesettsé
gével és kiszolgáltatottságával ő az, aki leginkább birja az író rokonszenvét.
Az őszövegeinél melegszik költőivé az egyébként inkább csak intellektuális
szenvedéllyel előadott szópárbaj.

Sánta Ferenc egyébként teljesen tárgyilagos marad a vitában, egyforma
súllyal engedi érvényesülni az emberi boldogság és földi igazság előadott re
ceptjeit, amelyekhez persze még egész sor mást is lehetne csatolni, hiszen vi
lágboldogító elképzeléseknek sose volt híjával az emberiség, csak a gyakorlati
keresztülvitel akadozott rendszerint. S talán ez az oka annak is, hogy minden
őszintesége és tisztessége ellenére Sánta Ferenc vállalkozása eleve kudarera
van ítélve, ha csak a szándéka nem terjedt túl azon, hogy egymás mellé ál
lítson néhány elgondolkoztató monológot. (Monológot, mert a szereplők mind
egyike annyira szélsőségesen merev álláspontot képvisel, hogy valódi pát'be
széd el sem képzelhető közöttük.) Sánta Ferenc azonban olyan hévvel veti
bele magát az önmagával folytatott vitába, hogy az embernek az a benyo
mása, ő hisz benne, hogy az általa fölvetett kérdés eldönthető. Pedig aligha
dönthető el, és semmi esetre sem dönthető el a művészet eszközeivel.

Ami ennek a különös "éjszaká"-nak során elhangzik, az (az öreg paraszt
megrenditö szövegeitől eltekintve) alig haladja meg a jó és magas mércével
mért publicisztikai szintet. Márpedig nincs olyan program a világon, amiről

ne lehetne egy jó és meggyőzöen hangzó vezércikket írni.•'lz írótól azonban
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-nem azt várjuk, hogy az ilyen vagy olyan nézeteket megérvelje, hanem azt"
hogy eszmét és emberi magatartást egyaránt kieleme~zen, átvUágitson és mér
legre tegyen. Ezt megteheti valóságos emberi sorsokon kéresztill éppúgy, mint
jelképes figurák fölhasználásával. Egy dolog azonban mindenképpen szüksé
ges ahhoz, hogy az iró ezt a mérlegretételt el tudja végezni. Nevezetesen az,
hogy legalább is önmaga számára végérvényes válasza legyen arta az ősi és
,alapvető kérdésre, amellyel minden kateki~mus is elkezdődik, hogy "mi végre
vagyunk a földön?". Persze elképzelhető, hogy az 'iró nem talált még önmaga
,számára sem végleges választ erre a kérdésre. Ebben az esetben azonban sok
kal izgalmasabbak lennének erre vonatkozó töprengései, mint a kísérlet arra,
hogy igazságot tegyen egy sor nyilvánvalóan egyoldalú nézet között.

Abban, amit Václáv, Eusebius, és Zsitomir a maguk életelveként, és ma
gatartásuk igazolására több-kevesebb fanatizmussal előadnak, nagyon sok a
részigazság, és mi sem lenne könnyebb, mint csak az ő szájukból elhangzot
tak alapján összeállítani annak az eszményi emberi társadalomnak képét,
amelyben nincs igazságtalanság, kiszolgáltatottság és erőszak, nincsenek sze
gények és gazdagok, szabadság van, megbecsüLésben részesülnek a művésze

tek, és az életöröm sincs kirekesztve. A PTobLéma nem is az ilyen eszményi
társadalom elképzelése, leírása és meghirdetése; hanem a megva1ósítása. Ez
utóbbihoz pedig az író úgy járulhat hozzá, hogy segít fölkutatni az okokat,
amelyek a megvalósítás útjában állnak, és hangot ad azoknak az erkölcsi kö
vetelményeknek, amelyek nélkül nincs emberhez méltó társadalom és együtt
élés.

A Katona József Színház kitűnő előadásban vitte színre Sánta Ferenc drá- ,
máját. A színészek dolgát persze jócskán megkönnyítette az ízesen szép és hi
bátlan muzsikájú magyar nyelv, amelyhez hasonlót ritkán hallani színpad
jainkon. Az író inkább passzív és visszafogott alakját Oze Lajos jelenítette
meg rokonszenvesen. Avar István (Václát'), Básti Lajos (Eusebius) és Sztan
kay István (Zsitomir) hibátlanul szolgálták az írói mondanivalót. Maklári
János öreg parasztja emlékezetes, megrendítő alakítás. A darabot Egri István
rendezte nagyjából hibátlanul. A többször ismétlődő játék azonban, hogy at:
író minden új alak megjelenése előtt az írógéphez megy és leüt néhány bil
lentyűt, túl szájbarágós. A közönség enélkül is tudná, miről van szó, még ha.

"nem is olvasta a regényt.

A Pesti Színház mutatta be NeU Simon: "Furcsa pár" című vígjátékát.
Ez a fanyar komédia látszólag az amerikai 'válási hóbortot veszi célba. Való
jában jóval többről van szó benne. Az író a vígjáték könnyedebb eszközeivel
ugyanott tapogat, ahol a legtöbb mai drámaíró: a válságba jutott emberi ko
munikáció körül. Ez a válság, hogy egyre kevésbé érti meg egyik ember a
másikat, egyformán jellemzi a házastársi és baráti kapcsolatokat.

A darab Oscar Madisonnak, egy sportújságírónak New-York-i lakásában
játszódik. Madison hónapok óta elvált feleségétől, de szemmel láthatólag ne
hezen viseli el a legényéletet. A barátai jelentik a vígasztalást, akik heten
kint egyszer póker partira jönnek össze nála. Mikor a cselekmény kezdődik
éppen nagy az izgalom, mert a társaság egyik tagját, Félí.1:et, szintén kiakol
bólította a felesége. Madison odaveszi magához lakótársul boldogtalan barát
ját. Ok ketten alkotják a "furcsa pár"-t, s együttélésük során némi fény derül
nemcsak arra, hogy Félixet miért rakta ki (ha egyelőre nem is véglegesen) a
jeles,ége, hanem arra is, hogy miért jutott válságba Madison házassága. Ameny
nyire rendetlen és fegyelmetlen Madison, annyira házias (a legháziasabb nók
nél is háziasabb) Félix. Ebből persze számtalan mulatságos és abszurd heLy
zet adódik, és a két férfi közös háztartása végüL is a csődbe jutott házassá
gok karikatúrájává válik.

Kár, hogy a Pesti Színház Várkonyi Zoltán rendezte előadása, a minden
áron nevettetni akarás szándékával, túlságosan bohózati lett. Holott a darab
stílusa, sokkal nagyobb visszafogottságot követelt volna. Kevesebb komédiá
:zással és mintegy "faarccal" játszva, sokkaL hitelesebb derűt keltenének a
~sattanók és kevésbé sikkadna el az egyáltalán nem mellékes erkölcsi mon
danivaló. Tomanek Nándor (Félix) és Bárdlf György (Madison) kettőse így
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ia sokszor kacagtatja meg a nézőket. MelZettük Kozák László, Pr6kai István..
Szatmári István és Fony6 J6zsef a póker partnerek, mig Szegedi Erika és:
Halász Jutka a "földszinti lak6k" szerepében jutottak hálás alakitási lehet6
séghez. A forditás Örkény István hibátlan munkája. (Doromby Károlv"

K:F.:PZOMűV~ZET. Modern belga képek és szobrok Budapesten. Ez év
februárjában rendezték meg a Műcsarnok három nagy termében "A modern
belga képeőművészet 45 éve" című kiállítást, amelynek katalógus-előszava tö
mör, a látogatót jól eligazító tájékoztatást ad a kis, virágzó nyugateurópai or
szág művészetének az első világháború utáni alakulásáról.' Az előszó írója meg
állapítja, hogy "egészében véve a belga iskola követte azt az általános festé
szeti fejlődést, amely Európa nagy részében lejátszódott." Valóban, az elmúlt:
évtizedek európai stílustörekvései (impresszíonízmus, szecesszió expresszioniz
mus, absztrakció stb.) befolyással voltak a XX. század flamand és vallon mü
vészetére. amely azonban - négy-öt kiváló mester (főként Ensor, De Smet,.
Permeke. a fametsző Masereel) személyében - maga is gazdagítóari hatott
vissza kontinensünk festészetére. szobrászatára, grafíkájára,

Az említett művészet alkotásain kívül örömmel ismerkedtünk meg a már
elhúnyt Frits Van Den Berghe munkáíval, így a nagylélegzetű "A magvető'"
círnű kompozícióval. Van Den Berghe sűrű, vaskos píktúráia Czóbel képeit,
Barcsay Jenő 1930-as évekbeli festményei t, Frank Frígyes java munkáit idézi'
a magyar tárlatlátogató emlékezetébe, A legjobb értelemben vett realista szem
lélet képviselője a középkorú Gustave Camus, akinek "Nagy hajó" című vászna
kolorit, rajz, szerkezet tekintetében egyaránt kiemelkedő mű, Ugyancsak nye
reség volt találkozni Roger Dudant alkotásaival; az ő művészete már a máso
dig világháború után bontakozott ki: szürkés tónusú, erősen konstruktív, még
sem teljesen absztrakt "Tengerparti hajóépítő telep" című képe a budapesti'
kiállítás egyik legszebb darabja volt. A belga figuratív festők között az egyik
legtekintélyesebb Edgard Tytgat; a katalógusban azt olvassuk róla, hogy nála
"minden tiszta, őszinte, naivitással tell." A látott három Tytgat-kép azonban
csalódást okozott, - meglehet azért, mert az idős festő annyira sajátosan
belga jelenség, hogy a külföldi előtt nem mutatkozík meg művészetének teljes;

. értéke.
A geometrikus nonfiguratívok népes csoportj ából a legkvalltásosabbnak

Victor Sevranckx, Luc Peire és Gaston Be1'trand munkáit találtuk. (Az 1966-05
Velencei Biennálé belga pavilonjában az utóbbi mester munkáiból nagyobb
gyűjtemény volt látható; a kiál'1ított művek között szerepelt egy XII. Pius
portré is, - Bertrand ugyanis nem csupán absztrakt képek alkotóia.)

A jelenkori belga művészet tisztelt mestere a hetvenegy esztendős Paul:
Delvaux, akinek "Telefonoskisasszonyok" című, minuciózus módon megfestett
képe az abszurditás kultuszárrak és az erotikumnak - a szürrealista művekben

gyakorta felbukkanó - jegyeit viseli magán. Delvaux másik képe, az 1951-bőr
való, nagyméretű és mesterségbelrleg ugyancsak nagyszerűen megmunkált,
szuggesztív "Sírbatétel" - amelyen a halott Krisztust is, Máriát is és a többi
alakot is csontvázként ábrázolja a művész - újszerűen csatlakozik a művé

szettörténet korábbi "Sepultura Christi"- jeihez.
A tavaly elhúnvt René Magritte-tól - a másik vezető belga szürrealístá

tól - is két mű szerepelt; a bizarr ötletei-ről nevezetes, sokszor a botránkoz
tatás határáig is elmereszkedő mesternek ("A megbecstelenítés" című Mag
ritte-kép felháborodott támadások céltáblája volt hosszú időn át ...) kevésbé,
épatírozó,. de [elíegzetes munlkái: az "Emlékezés" (vérfoltos női fejszoborral) és
"A visszatérő madár." Magritte bizonyára sokat köszönhet a "metafizikus
festészet" atyja: Ohirico insplrációjának, mégis: az a hang, amelyen a belga
festő szól, egyedül az ővé, s életműve - túlzás nélkül állapította ezt meg
Francis de Lulle ~ "a művészettörténetszerves része."

A plasztikai anyag mennyíségileg is, mínőségtleg is elmarad a festészeti
mögött, Oscar Jespers Maillol és Medgyessy szellemi rokona; "Zsuzsánna" című

dús idomú női aktja vérbeli, ízes szobrászatí alkotás. A középnemzedékhez tar
tozó Rik Poot alkubizmus és Alberto Giacometti nyomdokain halad ("Harc!l.
Szülő nő").
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A műcsarnokí tárlaton a Pop-Art és más, legújabb kelett1 művészeti áram
latok követői is szerepeltek, - így Paul van Hoeydonck és Vic Gentils, aki
-egy kordbársony-zaköt erősített rá egy fatáblára. Az ötven év előtti dadaizmus
.nak az önelégült spíessbürgerí gondolkodásmódra és a konvencionális ízlésce
.nyelvet öltő szelleme éled újjá e művekben, amelyekinek. mottója Ignotushf
res mondata lehetme: "A múlttal szemben csak egy kötelességünk van: lerázni
magunkról ..." Mindenesetre az ilyesfajta experi:mentációk jelenléte is hozzá
járul a 60-as évek belga képzőművészeteváltozatosságához, sokszólamúságához

• • •
"Kortársak szemével". Perneczky Géza összeállításában a közelmúltban

művészeti tanulmányok és cikkek gyűjteménye látott napvilágot a Németh
Lajos szerkesztette "A művészettörténet forrásai" sorozatban; a "Kortársak
szemével" círnű kötet a nagybányalak megjelenése (1896) és a magyar szür
realista s nonfiguratív művészeket tömörítő Európai Iskola megalakulása (1945)
.közöttí fél évszázad képzőművészeti írásaiból ad válogatást. (Corvina kiadó,
1967.)

A közölt értekezések, vitai,ratok, cikkek - amelyek közül a legemlékeze
tesebbeket, a legélesebbítélők,épességre vallókat Lyka Károly, Fülep Lajos,
Márkus László, Kassák Lajos és Kállai Ernő írták - hű képet adnak a század
forduló és a XX. ezázad első fele magyar festészetének ,és szobrászatánsk bő és
szűk esztendeíről, hullámhegyeiről és hullámvölgyeiről, ezeknek az évtizedek
nek legifontosabb művészeti társulásaíról ("Nyolcak", "Ma"-csoport, KÚT, poszt
.nagybányaiak, "újrealisták" stb.) és a legszámottevőbb mcsterek (Hollósy,
Rippl-Rónay, Bernáth Aurél, Derkovits, Barcsay. Vajda Lajos és mások) al
kotói arculatáról. Szóvá lehetne tenni, hogy Petrovics Elek, Vaszary JánoS, Tol
nay Károly, Francoís Gaehot, Kosztolányi, Kárpáti Aurél" Tersánszky, Lehel
Ferenc, Bálint Aladár, Komor András és más jeles művészetí írólt kimaradtak
akötetböl, de ennek bizonyára terjedelmi okai voltak: a válogatással vég
,eredményben elégedettek lehetünk.

A 'kötet élén Perneczky Géza kiadós tanulmánya olvasható a millenníum
tól a felszabadulásíg terjedő korszak magyar művészetéről és képzőművészeti

Irodalmáról. Perneczky fölényes tárgyismeretet eláruló, széles Iátókörű, len
dületes stílusú írásának majdmíndegyík megállapításával egyetértettünk, azt
azonban nem tudjuk elfogadni, hogy Rudnay' Gyula "modoros és ki'Sifovmátumú"
festő volt. Rudnay ~ különösen idősebb korában - valóban festett felszínes,
hígromantíkájú képeket, de ő festette a "Csipkekendós nő't-t, a "Menekülő
asszony't-t, "A kánai menyegző't-t's még egy sor más olyan művet is, amelyek
nem egy "kisfonnátumú" festő, "modoros" munkái... A 49. oldalon azt írja
Perneczky Géza, hogya második világháború éveiben művészetí irodalmunk
ban "csak Kállai Ernő és Dési Huber Istvánkatalógus-előszavaí,cikltei képvi
selték az emberi és művészi értékvílágot," E szavak némileg helyesbítésre szo
rulnak, hiszen Kassák "Vallomás tizenöt művészről" című, Czóbellal, Ferenczy
Bénivel, Gadányi Jenövei s más legkülönb művészeinkkel foglalkozókönyve 
művészetí Irodalmunk egyik büszkesége - 1942-ben, - Szőnyi Istvánnak a
.,Kép" című, a művészetíleg félrenevelt publikumot a műalkotások helyes meg
közelítéséhez hozzásegíteni szándékozó kitűnő kis könyve pedig 1943-ban je
lent meg.

A kötetelósmv9Jból megtudjuk. hogy Aba Novák Vilmos, Bernáth Aurél,
Gerevich Tibor, Mattyn Ferenc és Lossonczy Tamás írásaiból is közölni kivént
a gyűjtemény szerkesztője, azonban az említett szerzők (illetve a Gerevich- és
az Aba Novák-család) ezt megtiltották. Nem tudjuk, miért határoztak így; min
denesetre döntésükkel - amelyet nehéz helyeselni - csorbát ütöttek egy ér
télkes kíadványon, amely a tudományos tájékoz6dásnak, művészetünk közel
múltja mínél alaposabb megismerésértek ügyét szolgálja,

* * •
"Avantgarde Osteurópa 1916-1930" címmel az elmúlt esztendő végén - ke

leteurópai konstruktivista míívészek munkáiból ..:... ikiáUítást rendezett a ber-
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Jini Kunstvereín. A tárlaton - amelynek anyagát 170 oldalas, Illusztrált kata
lógus regisztrálja -'- zömmel orosz mesterek (Kandinszkij, Malevics, Tatlin,
zadkine stb.) alkotásai szerepeltek (hiszen az 1917-es októberi szocialísta for
radalmat megelőző és azt követő években Oroszország volt az "izmusolk" egyik
fellegvára), kisebb részben pedig lengyel, litván, cseh és magyar művészek 
közöttük Moholy-Nagy László, Kassák Lajos, Csáky József és Beöthy István 
műveit helyezték el a falakon és posztamenseken.

A IkiálHtás rendezője, dr. Eberhard Roters a katalógus élén közölt érteke
zésében megkülönböztetett tisztelettel emlékezett meg négyalkotáról: Kas
sákról, Péri Lászlóról, a lengyel Henrik Berlewiről és az orosz David Burljuk
ról (lVIajakovszkij hajdani barátjáról), akik röviddel a tárlat megnyitása előtt

távoztak el az életből. "Ez a kiállítás az ő emléküknek adózik", - fejezi ibe sza
vait dr. Rotérs.

Az az egyre fokozódó megbecsülés, amelyben a nagyvilág Kassák festői
oeuvre-jét részesíti (s amelynek a berlini kiállítás csupán egyik megnyilvánu
lása ...), némelyekből idehaza érthetetlen íngerültséget vált ki. Abban a kis
recenzióban például, amelyet a Magyar Nemzet 1968. január 21-i száma kö
zölt Bori Imre és Körner Eva közös Kassálc-könyvéről,azt olvastuk (nem éppen
jó szájízzel), hogy Kassák festészete nem volt más, mint "hobby", és hogy Kas
sák, a képzőművész "nem került a kortársi élvonalba."

A csehszlovák J. Horec viszont (a Vytvamá Práce oldalain) Kassák kép
arohitektúráinak "csodálatos céltudatosságáról és bíztonságáról" beszél, a Süd
deutsche Zeitung egyik 1965-ös száma Kassákot Moholy-Nagy, Lisszickij és
Szergej Poljákov mellé állítja s műveit "szigorúaknak, megfontoltaknak és tö
kéleteseknek" nevezi, a párizsi Combat szerint pedig Kassák "hatalmas meg
tes tesitője a rendteremtésnek."

Kassálc képzőművészeti tevékenységének megítélése tekintetében ezeket a
véleményeket érezzük kompetenseknek. (D. I.)

ZENEI JEGYZETEK. (K ü l f ö l d i k a r m e s t e r e le a Z e n e a lea d é
m i á n.) Jogos várakozás előzte meg a világhírű karmester, Loero von Matacic
budapesti hangversenyét, mely a Rádiózenekar tolmácsolásában Beethoven mű

veket ígért. Már a műsorválasztás is jelezte, hogy vendégünk a legnagyobbak
közül való, hisz vállalta, hogy az egész estét zenekari művekkel tölti ki, feles
legesnek érezte volna, ha szólista is közreműködik. Beethoven egyik korszaká
ról akart átfogó fejlődésrajzot adni, azt akarta érzékeltetni, ahogya bécsi (Né
met táncok) és moza'rti (II. szimfónia) hagyományokból kiemelkedve megvívja
harcát egyéni formanyelvéért és a szimfonikus művészet és a zenekari hang

-zds új világát leli meg az V. szimfóniában. Lopro von Matacic ráadásul való
ban kivételes ismerője Beethoven világának, s még a sokat hallott, szinte únos':
úntalan felhangzó szimfóniákról is tudott újat, eddip ismeretlent mondani.
Ahogy a zenekari szövetből hol a mélyebb, hol a magasabb hangszíneket emeli
ki, vagy ahogy előtérbe állít egy-egy fúvós szólamot, az mind jelzi, hogy nem
csak elmerült a beethoveni zenekar titkaiban, hanem igyekszik azokat korunk
igényeíhez is közelíteni. Mindezt pedig hallatlan szuggesztivitással, elbűvölő

dallamrajzokkal igyekszik megvalósítani; azok közé a dirigensek közé tarto
zik, akik hagyják a zenekart is muzsikálni, tehát nem ütemeznek o~ykor tel
jesen feleslegesen, hanem csak a döntő pillanatokban, a zenei csomópontokon
avatkoznak közbe, s ott valósítják meg akaratukat. A nézőterről ís látni lehe
tett, milyen odaadó ezeretettel követte utasításait az egész zenekar, látni le
hetett a muzsiTwsokon, mennyire átérezték, hogy igazi nagysággal találkozhat
tak, s szívesen valósították meg intéseit.

An szimfónia talán a legharmonikusabb, legkíegyensúlyozottabb alkotása
a fiatal BeethQvennek. Az első tétel hatalmas indításában, majd az azt követő

fektelen száguldásban (milyen remekül valósul meg ez az ellentét a szimfónia
Toscanini vezényeltp. lemezfelvételén!) ugyan már mintha elénk tárulna a ha
gyományos formai épitkezes mögött az a kísérletező kedv és akarat, amely ké
sőbb - már a III. szimfónia hatalmas gyászzenéjében is újraértelmezi a szim
[onikus tételeket, programmal telíti a melódiavonalakat, és a zenét az ember
legkifejezőbb vallomásává teszi. Fény és árny, nagyotakarásés belenyugvás
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csap össze ebben a tételben, de Beethoven még nem viszi végig a kettő drámai
ütközését, és nem bontja ki belőle a VII. vagy a IX. szimfónia humanista lá
tomását. Megteszi ugyan az első lépéseket a mŰfaj kiszélesítésében, de még
11.em megy végig a maga kezdeményezte úton: inkább vállalja még a hagyo
mányos formák fegyelmét. Jgy elegyedik a műben a mozarti derű és a fináléban
a végzetes sorsszerűséq, amelynek végső zenei megvalósulása azután éppen az
Ötödik szimfóniában következik el. A korabeli kritikának azonban már ez is
sok volt: sokan kifogásolták egyrészt a finálé féktelen tempóját, másrészt épp
ezeket az ellentéteket, melyeket természetesen a kor társadalmi-történelmi
helyzete is sok vonatkozásban motivált. A legérdekesebb - vicclapokba illő 
méltatását a szimfóniának 1811-ben, tehát jóval a bemutató után Cambini írta,
aki Beethovent e szavakkal jellemezte: "Beethoven zenéje sokszor bizarr és
barokk bár időről időre rendkivüli szépségek villannak fel benne. Egyszer
sasszár~yakon repül, máskor göröngyös gyalogösvényeken botorkál. Egyszer
éles melankóliával tölti el lelkünket, másszor barbár akkordokkal szaggatja a
fület. Mintha galambok és krokodiIok tanyáznának együtt lelkében." Amikor
€z a kritika iródott, Beethoven már messze túllépett a Második szimfónia for
mavilágán, s már túl volt az Ötödiken is, mely először állította emberközelbe
a sors és a történelmi végzetszerűség gondolatát ....

Az Ötödik szimfónia kétségkívül Beethoven egyik legismertebb és legnép
szerűbb alkotása, évenként legalább háromszor-négyszer lehet hallani a hang
versenytermekben, legalább ugyanennyiszer a rádióban, se szeri se száma re
mek lemezfelvételeinek, Lovro von Matacic értelmezése mégis tudott ezek
mellett és ezek után is úja t mondani. A történelmet nem a vak -végzet irá
11.yitja, s az események "humanizálhatók" - hirdette ez az értelmezés, s ha va
laha, hát épp korunkban volt meg az értelme ennek az ellentéteket lekereki-
teni vágyó tolmácsolásnak. Pedig Beethovennek talán ez az alkotása villantja
jel a legvégzetesebb szenvedélyeket, a leqszélsőbb ellentéteket. "A Beethoven
zene legszorítóbb markolása - írja az V. szimfóniáról Szabolcsi Bence -, a
legkoncentráltabb feszültség, melyet a zene Bach óta felidézett. Talán min
dennél jellemzőbb erre a műre, hogy mily kevés és szűkszavú, valósággal ter
méketlen anyagból nő fel rendkivüli mértékre lenyűgöző erőszakossággal." E
rendkívüli "erőszakosságot" is hangsúlyozta a vendégkarmester, amikor a nyitó
tétel dörömbölő főtémáját a szokottnál sokkal hosszabb lélegzetűre vette (és
épp így lett hű az eredeti kottaképhez), a későbbie'kben azonban mintha azt
szerette volna érzékeltetni, hogy -az emberi akarat és a szándék sikeresen vív
hat meg a reménytelenséggel. Ezért sikerült lenyűgözően szépre a zárptétel
félelmetes ellentéteket felvillantó száguldásának tolmácsoiása, s ezért éreztük
úgy, hogy ebben a zárótételben Beethoven valósággal minden emberhez for
dul oda, hogya tömegeket akarja mozgósítani és harcba hívni a céltalan sors
csapások ellen.

Rendkivül rokonszenves, igen muzikális karmestert ismertünk meg a mind
össze negyven esztendős hamburgi karmester, Wilfried Boettcher személyében,
aki meglehetősen kongó hangversenyteremben - mintha a Tavaszi bérlet ösz
szeállitása kissé aránytalanra sikerült volna! - a Magyar Allami Hangverseny':'
zenekar élén Haydn és Csajkovszkij egy-egy szimfóniáját vezényelte, s Rach
maninov: Rapszódia egy Paganini-témára cimű művében a török Idil Biret-et
kísérte. Ez utóbbi nem szabadít fel különösebb érzelmeket, mégis rendkívüli
közönségsikert aratott, részben azért, mert mindenki megérezte rendkívüli ne
hézségeit, részben mert a fiatal török zongoraművésznő elképesztő virtuozitás-
sal szólaltatta meg. -

(V i r á g E n d r e é s K i s t é t é n y i Me l i n d a o r g o n a e s t j e.) Az 01'
gonaestek népszerűsége továbbra is tart, bár egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy
a .Főiskola újonnan épített orqonáia nem. minden ~70natkozásban teljesen kiio
gastalan. Legutóbb Virág Endre és Kistétényi Melinda műsora vonzott telt há
zat, s a közönség nem is csalódott várakozásában. Mindkét művész Bachot ál
litotta műsorának középpontjába, s előadásukban hibátlan tökéletességgel bon
takozott ki a nagy lipcsei mester monum.entalitása és elmélyült alázata. Virág
Endre ezek meliett kiváló formai felépítés ben szólaltatta meg Liszt B-A-C-H
-preludium. és fugáját is. (Hadd jegyezzük meg, hogy az ilyen "kettős" orgona-
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estek kicsit hosszúra nyúlnak, minthogy rendszerint mindkét művész egész es
tére való programot állít össze, ami érthető, hiszen másképp nincs ideje és
alkalma belemelegedni a játékba. Mégis olykor kissé fárasztó ez a gyakorlat.)

(Rónay László)'

FILMEK VILAGABOL. Jancsó Miklós: Csend és kiáltás. Minden alkotás
csak saját eszközeivel mérhető, nincsenek abszolút mércék. Ez elég kiábrán
dítóan hangzik, de a különböző ellentétes jelenség igazságos megközelítésének
valószínűleg egyetlen lehetősége. Kívülről közelítve egy-egy műhöz legfeljebb
aikkor ismerjük föl annak Iényegét, ha az a saját látásmódunkkal egyezik; a
többit legfeljebb elítélni lehet, ha saját álláspontunkból kiindulva, tehát kí
vülről próbáljuk megérteni. Mindezt előre kellett bocsájtani. mert Jancsó.
filmjei, malyeket Hernádi Gyula művei alapján készített, elég nehéz felada
tot jelentenek a nézők többségének.

Megértésükhöz nem elegendő, ha egyedül a műben található cselekmény
információkra támaszkodunk. Ezek ugyanis rendkívül szűkszavúak és ritka
kivételtől eltekintve nem is állnak már meg önmagukban; a cse1ek~ény köz
vetlenül nem fejez ki történetet, hanem csak egy-egy puszta tényt: valaki el
bújik, valakit keresnek, valakit lelőnek. A cselekményinformációk megértésén
kívül arra van talán elsősorban szükség, hogy otthon legyünk abban a prob
lémavilágban, mely az ilyen alkotás szülője, Nem újdonság ez: jóformán mín
den faj súlyosabb műnél ez a helyzet. Ha például a bűn és büntetés kérdésében
nem volna érdekelt az emberiség, ha történelme során nem vált volna újra.
meg újra időszerűvé ez a kérdés, úgy az Ödiposz-tragédía legfeljebb jelenték
telen történetnek minősülne.

H ernádi-Jancsó műveiben sorsdöntő kérdésekről van szó; nem szüksé
ges, hogy mínden néző éppen aktuálisnak tartsa őket, elég, ha érzelemvilágá
ban és élményeiben (melyek lehetnek pusztán irodalmíak, azaz valamiJképpen
,Imitikusak" is) adott jelre tudatosítható állapotban jelen vannak. A jel a
műalkotás, az élmény az a rezonancia, mely válaszként a fölvetett kérdésre
létre jön, s itt egyáltalán nem az egyetértés, hanem az "együtt értés" a fontos.

Az írástudóknak nem feladata a jóslás, de kimondható, hogy aki közülük
nem "érzi meg" a soronlevő 30-50 év eseményeinek jelleget, csődöt mondott,
mégpedig főként erkölcsileg, jellemében. A következő 30--50 évet valójában
ugyanis mínden írástudó érzékeli, s ha nem azt jelzi, ami később mégis va
lósággá válik, úgy pusztán pillanatnyi érdek, vagy "szakrális", tekintélyi be
idegződés akadályozza meg benne. Az a kérdés, mely Hernádi és Jancsó szá
mára időszerű, éppen azok közé tartozik, melynek időszerűsége csak fokozód
hat, s ezért nyugodtan megállapítható, hogy filmjeiknek jelenlegi megértés
beli nehézségei 'később csak csökkennek, egyszerűen azért, mert problémavi
láguk össztársadalmi szinten - az események és a mítoszok útján - tudato
sulóban van. Ilyen hosszú előkészítés után tegyük föl végre a kérdést, mi az,
ami a szerzőket foglalkoztatja?

(Először még röviden a tartalom: "1919 után vagyunk, a tanyán rejteget
nek valakit a hatalomra került rendszer elől, maga a gazda is felügyelet alatt
áll. A tanyán élő két fiatalabb nő, miközben tevékenyeri részt vesznek a rej
tegetésben, vitatható kapcsolatot tartanak fenn a hatalom képviselőivel, és az
általános [ogbizonytalanságot arra is fölhasználják, 'hogy apránként adagolt
méreggel éltegyék a láb alól az útjukban álló öregasszonyt és a férjet.)

A kérdés? Nyilvánvalóan az elnyomásról, és az elnyomás 'következmé
nyeiről van itt szó. A megaláztatásnak csak kezdete van: ha létrejön a terror,
akkor törvényszerűen embertelenségét termel, üldözőnél és üldözöttnél egy
aránt. Hogya filmnek pozitív hőse van? Csak egyedi eset. a lényegen nem
változtat. Azt látjuk, mit bír ki az ember, s míkor, míért vált át embertelen
ségre. Mindezt pontosan, csak a lényegre koncentrálva láttatják, s ez okozza,
hogy kevés a tájékozódási pont. Ennek a szűkszavúságnak sajátságos oka van:
a film alkotóinak nincsenek Illúzíóik, különösen nincsenek afelől, hogy egy
bizonyos pont után mindenki embertelenné válhat az elnyomás kegyetlensége'
következtében. Maga az ellenállás is törvényszerűen embertelenségét szül. Or-
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dögi kőr ez. A felvilágosodás egykori diadala látszólag föloldotta ugyan ezt a
kört. hogya huszadrk század újracsak szorosra zárja.

De legyünk még egyszerűbbek! Hernádi illúziótlansága egyeszmére ve
zethető vissza, s ez nem más, mint a hegeli logika. Hernádi szemében a tör
ténelem, mint maga az egész valóság is, csupán a "logika egyik megvalósulásí
formája. Eltekint tehát a Hegel után következő társadalom filozófia felfogá
sától, mely szerint a történelmiség egy tovább nem redukálható tulajdonsága
az anyag mozgásának ; éppen ezért meg tudja szabadítani az eseményt törté
nelmi formájától, s visszavezetheti tulajdonképpeni lényegére, a logikára. Mű
veiben az emberek ennek a logikának a rabjai. Sorsuk nem szükségszerű, mint
ahogy ezt a történelmiség hívei áll ítják, hanem egyszerűen csak logikus, az
ellentétes erők pedig puszta tények, s mint ilyenek egyenrangúak. Ezekután
már érthető talán, hogy a szerzők nem magyarázatot közölnek. hanem ténye
ket; a félelemnek és a megaláztatásnak azt a halálos csöndjét, melyet a Csend
és kiáltásban leírtak. Meg kell próbálni beállni ebbe akoordinátarendszerbe
(egyáltalán nem fontos, ha ugyanakkor nem értünk egyet a szerzőkkel), és így
eza film is egész egyszerű és világos alkotássá válik. Elismeréssel kell szólni
a szereplők játékáról. Jancsó nagy érdeme, hogy színészeit korszerűen. sal
langmentesen játszatja. Törőesik Mari vagy Drahota Andrea játéka (hogy
csak kettejüket említsük) mentes minden felesleges gesztustól. sablonos száj
barágastól. Úgy tűnik, hogya szereplők megértették a film Illúziótlanságát, és
játékukkal kifejezték azt.

Claude Lelouch: Egy férfi és egy nő. Az "érett" szerelemről szól ez a film,
a szerelemről, s ezen a téren többnyire a legjobban megfigyelhető, hogyan
csúsznak át a filmek a gicesbe. Hogy Lelouch műve lényegében mégis elke
rülte ezt a sorsot, annak több oka van. Először, de nem elsősorban az a nagy
művészi hozzáértés, mellyel Lelouch a kérdést földolgozta. Sikerült legna
gyobbrészt megteremtenie a keresés légkörét, s indokoini tudta ezt a két em
ber lelkivilágával. Ez az indoklás, azaz maga a történet, szereplőinek környe
zetével, jelenti a giccs szempontjából talán a legnagyobb veszélyt, mert való
jában könnyű megoldás volt a rendező részéről, hogy olyan szereplőkct vá
lasztott, akik foglalkozásuknál fogva kiemelkedtek a társadalomból. Másod
sorban nagyon jó a film szindramaturgiája, valamint a cselekményt övező

képi világ légköre. Utoljára pedig, és ez a legfontosabb, Lelouch jó lírai ér
zékkel, főleg pedig tartózkodóan fogja össze ezt a teohnikai eszköztárat. Képei
önálló érzelmeket árasztanak, melyek így többet nyujtanak, mint a kérdés
közismert sablonjai. Eza többlet nem nagyon ragadható meg szavakkal, de elég
ahhoz, hogya filmet vállalkozásának méreteiben szerény, de jó művé avassa.

R ö v i d e n : A koppányi aga testamentuma. A Fekete István könyve alap
ján készült műben fölvonul a magyar történelem szárnos kliséje: törökdúlás,
végvári élet, bajvívás és az "eb ura a fakó". Mindezt sokkal felületesebben
fércel ték össze a rendezők annál, sem hogy Fekete István népszerű,.a maga műfa

jában kiváló regényéhez méltó, színvonalas alkotás születhetett volna. Csapda:
Rita Tushingham túlságosan jó színésznő ebben a közepes igényű filmben,
melyben egy durva, ám jószívű vadász, és zord, ám csodálatos fenségű kanadai
tájak láthatók még. Két jegy a délutáni előadásra: A szovjet film a gazdasági
rendőrség munkáját ismerteti, mely bizonyára izgalmas, és bővelkedik feszült
pillanatokban. Mindebből azonban a film csak keveset közvetít.

(Ungváry Rudolf).

FEHÉRVARI FÉNYEK... Tavasztól őszig följegyezhettük az elmúlt év
ben, hogy zengő képeskönyvként tárult elénk az egész ország. Míg azelőtt

jobbára csak Budapesten ismerkedhettek egymással rtájegységeink és váro
saínk, kiállítások és vásárok alkalmával, most Debrecentől Gőcsejig, Gyulá
tól Soprondg, Szegedtől Szombathelyíg: az Alföld "délibábos" pusztái és
a hegyes-dombos Dunántúl rnérkőznek tudásban, alkotásban, bizonyságául
annak, hogy népünk megfeszített erővel dolgozik és teremt. Irodalmi, zenei,
képzőművészeti, ipari és mezőgazdaságí élményoleben is bőven lehetett ré
szünk. Tetszésünk szeránt készíthettünk programot, ismertetők és plakátok
tájékoztatása Il1YOlIIlán. Hogy a plakátoknál maradjunk, azt a kettőt tartjuk
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·a legsíkerültebbnek, rnely Székesfehérvárra hívogatott bennünket. Egyik az
új Velence S~Ó megnydtására, a másirk Ország Lili kiállítására. A szálló
természetesen nem a laglÚlll.áJk celllogó városét lkiivánta "népszerűs>Íteni", ha
nem a halibain, madárban annyira gazdag fejérllnegyei Balatont, a csöndet,
~enést óhajtó dolgozók szerényebb. de kedves üdülőhelyét. A kiállítás
nemesek anyagával lhivoga>thatott, dekiálHtási helye miatt, amely Fehér
vár J.e~OInzóiblb s országosan egyediillálló érdekessége: a Rornkert, S a vá··
ros nevét olvasva, felcsengett emlékezetünkben az a versciklus is, amelyet
Bajcsy-ZsiU1U!zlky Endre fegyvertársa és barátja, a nyilasok által elpusztított
Lendvai István frtötven éve. Többször visszatérő és bezáró stróíája ennek:

" ... A hold most jára zöld tornyokon,
Felhők közt kérdez és kutat,
Kis utcák meggy6njáAk titkukat .••"

NOIS, ma IlS ezt a rejtelmes, ibenső gyónást kerestük, míg a kis utcákat
"kutatgattuik, a feilih8klOOZJt 'bujJ{áló holdfény helyett, ragyogó nyári napon,
a zöld tornyok, hallgatag háztetők s a szorosan zárt kicsiny ablakok" táján:
korok és századok műemlékí falai között, 'I'ermészetszerú és elkerülhetetlelll
- a város tervezése szeránt is -, hogy rninden lfehérvám kirándulás a múlt
ból, vagyis Alba Regia szívéböl, a Rornkereből índuí el, éreztetvén és bizo
nydtván, hogy ezer esztendő múltán is őrt állanaik az ősi kövek s az élet
ezekIből indul, erősödík és d'olytatódi.:k, él és ,világrít, akár a romos falak kö
zött rpi1[ogó kácsiny mécses... Voltaképpen ennél a Romkertnél kezdődik

Fehérvár szavének bemutatkozása, a zárt belső város, 'hangulatában s külső

ihasonlóságával hol a pesti Váci utcára, hol a budai Fő utcára emlékeztetve
gazdag üzleteivel. hangulatos műemlék Iházaival. A barokkos püspökpalotától,
a szemínáríum épülettől és a gyönyörű faragásokban gazdag, Maulpertsch
színeítől ékes volt ciszterci templomtól, a városnevezetességű Fekete Sas
"Patika" rokokó berendezésétől. Kálmáncsehi kanonok reneszánsz (1480-ban

.épült) kápolnárláíg, Itt aztán, a Belvárosban. az egykori polgári társadalom
nyilvános múzeurnában, a ferencesek templomában találtuk a második fény
sugarat, melyről elmondhatjuk, sehol másutt és soha illem láthattuk! Bár
kora délután lévén nehezen szemlélődhettünk a sőtétes falak között, rníg
hiirteIen gyemyalfényes oltárral találkoztunk, ahol néhány imádkozó asszonyt
láthattunk. Az elsőtől, IJlÚg óránkat vizsgáltuk, megkérdeztük, vajon litániára
készülnek-e? "Fog.adalomból ég itt a gyertya Mária oltárán - felelte -, hogy
soha ki nem alvó hítünket igazolja. Az egyik le sem ég, már gyújtja a má
-síkat az, aiWi éppen iitt van és látja, hogy kell ..."

Nem érdektelen, hogy pontosan a történelem és hit emlékeiről tanúskodó
városrészben az egykori és [ellegzetesen dunántúld kiegyensúlyozottságra tö
rekNő műveltség szellemét hírdető fehérvári gínnnázíurn tádán találkoztunk
Vörösmaoty szobrával, az Ybl MiJk'lósról és Csók Istvánról elnevezett utcák
kal. Felkerestük Prohászka Ottokár emléktemplomát és monumentálís
szarkoéágját is az ősí belvárostól távol, alhol azóta új városrész nőtt a tág
fehérvárí mezőkben, Ennél a szarkofágnál sohasem hervad el a virág, akár
csak Kaszap Istváln sírjánalk errnlékllapjánál.

A kis utcák nagy titkainak keresésében és a város nagy múltjának cso
dálásában, az annyira vonzó és mínden városunk között egyedülállóan szép
Rózsaligetben, palotányi középületek között találtuk meg fehérvári útunk
legillől)b célját, azt a bizonyos várostörténeti érdekességet, rnelyről Kál'oly
.Jánoo egykori történész 1898~ban megjelent munkájéban olvashattunk "Ju
ihászolk :búcsúja" címrnel és ilyenképpen:

"... A fe1lSővárosi Szent Sebestyén, Szent Rókus és Szerit Rozália tiszte
letére szentelt, rnűemléknek nyilvánított plébáníatemplcm és annak tágas
tere volt helye a [uhászok hagyományos szentmíhályl búcsúünnepének, amire
.- míóta a XVIIiI. századi templom fönnáll - eljött mínden Dunán-inneni, de
főként a dunántúli juhászok nagy sokasága."

A julhászat ugyanis a török hódoltság utáln kezdte meg dgazi fontos rnun
kásságát, amikor mímd az Alfö,ldÖlll', mínd a Dunántúlon nemcsak az uradal
nlak, de a községek is rendelkeztek nyájakkal, és a [uhászok, rendes céhbe
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tömörülve. Fehérváron tartották székhelyüket, a híres vásárokon cserélve..
adva-véve birkát és GY8IPjút. "Szent Míhály napjáIn - írja Károly János -,
a [uhászok védőszentjének ünnepén az őszi nagy vásárra mínd egybesereg
lettek a felsővárosi plébéníatemplomba, melyet maguk között a juhászok
templomának neveztek és a1)ban a céh szabályai szerínt kezdték az ünnepet
olyan nagy mísével, melyen az öreg juhászok ministráltak, a fiatalabbak
furolya- és dúdaszó mellett énekelték ősi pásztordalajkat. A ,hárompapos'
misében hatalmas IhÍIiITIzett céhzászlójukat ifjú juhás2Jdk tartották, míg a boj
tárak a vastag gyertyákat, akár lángoló fá!klyá:kat. Zászlót és gyertyákat
míse végeztével a tartókba helyezték, ahol a következő esztendő búcsújáig
mozdulatlanul várakoztak ..." Feljegyezte még Károly János, hogy "a töl.,
ajánlási gyűjtésnél ötforintos Ibankók, Dégi ezüst tallérok találkoztak egymás
sal a csengetösben és senki sem adott kevesebbet forintnál" .

Mise végeztével aztán a gyepre sorakózott a sereg, a híres nevezetes
András-gyepre, ahol egykor II. Endre kilhrirdette az Aranybúllát. ÖIk, a [uhá
szak, ösí tőrwényeikíhez űgazodva ugyancsak: gyűlést tartottak, a maguk w
100 országgyűlését, rnelyen felsorakoztatták gondjaikat, baiaücat, s ahol gon
ddkra, ibajokra orvoslást, jQgtalanságdkra jogokat követeltek. A maguk prob
Iémáí mellett az "ordasokról", azaz a nappal kölönccel járó ebekről sem fe
lejtkezte'k 'el, akár a mesterségükhöz annyira szükséges pumíkról sem. A gyű

lés után aztár; vásár következett, 'báránynak:, büikának, gyapjúnak vására..
melyet természetesen vígalom követett a ma is álló hosszú Bárány vendéglő

ben.Ennek a vigalomnak vendéglátását is a [uhászok állták, változatos
bárány- és blirkapapriMsUkkaJ, m~ tűzdelt bárányoecsenyéveí. A kalácsot a
szép juhásZlIllék sü1JöttékJ [hazai Ikemencéklben és szőttes abroszokkal gondosan
letakart vesszőkosárokban áldrtották az asztalokra a rnórí és somlói kulacsok
mellé, Vél!Jül pedig, tánc következett a furulya és duda hangiaíra, bár mímt
ma is emlegették, a cigányok se maradtak távol s (hegedűt ragadva fokozták
a híres [uhészoúcsű vígadozását, sokszor három napig is... amikor "egész
esztendőre kimulJatta magát a legelő magányát vállaló [uhászság", akkori
népgazdaságunk egyik Iegfontosaob réselegének hivatott dolgozója.

A térben ma csak a ternelomon találjuk a ,,!Műemlék" táblácskát, holott
az egész terület lényegében az. Az idevezető nyílegyenes úttesten autóbuszok
robognak és az alacsony lházak kis utcáit tőbbemeletes házcsoport szegi, az:
immár hetvenezres új Fehérvár egyik lakónegyede. Azért írjuk, hogy egyik,
rnert hiszen a hatalmas és mozgalmasságában egyedülálló állomásépületének és
kór/házának táiján, (keleti és nyugati irányban egyaránt találkozhatunk a kü
liIDböző kis utcálk mentén ilyen virágos terekkel körülvett házcsoportoikkal
s a híres üzemekkel. Míg az elmúlt, második világháború előtti időkben

milnt a Dunántúl legmozgaWmasa1)b mezőgazdasági és paraszt-várooát ismer
Wk a katonák és diákok közössége mellett: ma országosan fontos ipari köz
pontnak, ahonnan modem technikánk egyik legfentosabb alapanyagának, a
bauxitból nyert aluméníumnak fe1dol,gozásait kapjuk. Ezeknek az üzemeknek
táían, mint a Könnyűíémmű, a Vadásztölténygyár; a Jánrnűjavító, a Meleg
hengersor, a Rádi6- és Tv-gyárak táján már nem halványanpillogö mécs
világok, sápadt gyertyalángOik állítanak meg bennünket, de a fölényes szik
rázású, kemény és átható fényű neonlámpák sugarai.

Helyeslést érdemlő intézkedés és előrelátás, !hogy az üzemek, gyárak útjm
md!l1d rendre a közeli Mezőjjöld lényegéból adódva, alföldi bőséggel sza
bottak, tágasak, szélesek, Csaknem míndegyíkben kettős fasor emelkedik; me
lyelk k.6zött iIlagy!kapus, tágas portákat sejtető gazdanézakat is találunk, mínt,
az egykori parasztvárosról tanúskodő öntudatos műemléket. Persze, ezeknek
a gazdaMza.knak széles kapuján má:r nem járnak se be, se ki a nevezetes
8Z81'IVas állatok és a huszárok 'Városának kijálló híres lovak. t,gy aztán nem ds
hallihattuk kJÖztüik az annyilla ikedves egykori bálok iIlyitócsárdás~dalát
hogy "megjöttek a :felhérIvári Ihuszárok". De ~0iI1ZÓ és látványos huszárpaJvádé
helyettbrawroo autóvezetéssel találkozhatunk melyet a kds utcákat Ieváltó
gavalléros ibőséggel szabott új úttesteknek ~hetünk a pusztulás és rom~
bolás emlékedt rendre eltüntető dUlnáhtúH városunk mozgalmas részein.

(Dénes Gizella)
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